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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid Luleå Tekniska Universitet på avdelningen 
Industriell logistik. Arbetet utfördes under sommaren och hösten 2003 och är ett 
avslutande moment i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. 
 
Arbetet har utförts på Megadoor AB i Skellefteå. Det har gett mig en förbättrad 
kunskap i sambandsplanering mellan olika logistiska kostnader på ett tillverkande 
företag. Det har även ökat min insikt i vilka transportregler som för närvarande gäller 
inom Europa. 
 
Uminova Center AB har gått in och stöttat detta arbete med ett stipendium och jag 
skulle därför vilja tacka dem. Stipendiet är en del i ”Akademiker i företaget” -
projektet, vilket är ett av Uminova Centers verktyg för en effektiv 
kunskapsöverföring och samarbete mellan universitet/högskola och näringsliv. Detta i 
syfte att utveckla företagen i de fyra nordligaste länen.  
 
Det engagemang och den hjälp som personalen vid Megadoor AB har givit mig har 
varit mycket värdefullt för mitt arbete med detta projekt. Jag skulle speciellt vilja 
tacka Gunnar Lundborg, som varit min handledare vid Megadoor AB, för hans stora 
intresse och brinnande engagemang. Även tack till Leifh-Gunnar Ollinen, Andreas 
Nyström, Håkan Nordfelth samt Bo-Anders Ögren för all den tid de ägnat åt mitt 
arbete. Slutligen skulle jag vilja ge Torbjörn Wiberg, som varit min handledare vid 
Luleå Tekniska Universitet, ett stort tack för hans stora arbetsinsats. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes på Megadoor AB i Skellefteå som tillverkar 
industriportar i alla tänkbara storlekar. Portarna har en unik teknisk utformning vilket 
gör att det endast finns ett fåtal konkurrenter. I dagsläget tillverkar Megadoor AB 
sina större portar mestadels i mindre delar innan de skickar dem till kunden, vilket 
gör att de har en lång installationstid. Om portarna istället skulle tillverkas i sin helhet 
i produktionslokalen, skulle de kunna minska tiden för installationen vilket skulle öka 
servicegraden mot kunden. Detta har länge diskuterats på företaget, men eftersom 
kunskapen kring vilka transportregler som finns för transport av extrema produkter 
och hur prisbilden ser ut för dessa transporter, har de inte vågat ändra sitt 
tillvägagångssätt. 
 
Syftet med detta arbete är att komma med rekommendationer om hur långa portar 
som bör skickas i sitt färdigproducerade skick till fyra valda städer. Rapporten 
kommer även att presentera vilka regler och lagar som finns kring transporter. 
 
Arbetet har gått ut på att först undersöka andra företag som kan sitta med samma 
problem, för att få en bättre bild av hur problemet skulle kunna lösas. Nuläget på 
Megadoor AB har även studerats, där kostnader för installationer och tillverkning har 
tagits fram. Transportbolag har intervjuats för att få en bra bild över hur priserna ser 
ut på transportmarknaden. Transportpriset till fyra europeiska länder har valts att 
studeras. Kostnadskalkyler har sedan utförts på ett antal portar för att se hur 
kostnadsskillnaderna mellan att skicka färdigproducerade portar eller delproducerade 
portar. 
 
Detta har utmynnat i en analys av kostnadsskillnaderna och några utvalda 
fördelsfaktorer. Från denna analys har sedan följande rekommendationer kommit 
fram: 
 

• Megadoor AB bör tillverka så stora System 1500 portar som det i dagsläget är 
möjligt i sitt slutliga skick innan de skickas till kund. Detta gäller till samtliga 
av de städer som undersökts. 

 
• System 1000 portarna bör Megadoor AB skicka färdigproducerade i alla 

längder till Danmark och Nederländerna. Medan de endast bör skicka portar 
med en totallängd på 14,5 meter i sitt färdigproducerade skick till England och 
Frankrike. Längre System 1000 portar bör skickas i delar till dessa länder. 



 
   

   
  

 

Abstract 
This thesis is done at Megadoor AB in Skellefteå who is a manufacturer of industrial 
doors in all sizes. The doors have a unique technical design, which makes the 
competitors few. At the moment Megadoor AB manufactures almost all their larger 
doors in smaller pieces before sending them off which makes time of installation long 
for the customer. If they were to manufacture the whole door in the production 
facility before sending it, they would lower the installation time and increase the 
service level to the customers. Due to lack of knowledge of transportation rules and 
prices for transportation the company has not dared to change their course of action. 
 
The aim of this thesis is to make recommendations on which doors, depending on 
length, that are best suited to be sent fully manufactured to four chosen countries. The 
thesis will also present the rules and regulations that exist around transportation. 
 
An investigation has been made on other companies with the same problem to get a 
better picture of how the problem can be solved. The way that Megadoor AB is 
handling those difficulties has been examined with focus on the cost for 
manufacturing and installation. Different transportation companies have been 
interviewed to get a clear picture of the transportation price to four European 
countries. Cost calculations have also been made on some of the doors to see the 
differences between sending the doors in smaller pieces or fully manufactured. 
 
All above has been concluded in an analysis of the differences in cost and some 
chosen advantages. From this analysis recommendations have been made about how 
Megadoor AB should solve the problem.  
 

• System 1500 doors should be sent fully manufactured to all four countries.  
 

• All system 1000 doors should be sent fully manufactured to Denmark and 
Netherlands but to England and France they should only send doors with a 
maximum length of 14,5 meters fully manufactured. Longer System 1000 
doors should be sent in smaller pieces to these two countries. 
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1 Problemområde 
Detta kapitel ger först en inledning och bakgrund till det problem som rapporten 
behandlar. Fortsättningsvis kommer en problemdiskussion och syfte, för att avslutas 
med de avgränsningar som är satta på arbetet.  
 

1.1 Inledning 
Dagens företag måste konkurrera med produkter och leveranser av hög kvalitet 
samtidigt som de bör vara kostnadseffektiva. Företag möter hela tiden ett allt hårdare 
konkurrensklimat på alla marknader. För att överleva denna ökade konkurrens måste 
företagen därför systematiskt förbättra sin konkurrenskraft. (Persson och Virtum, 
1996) 
 
Denna förbättring kan genomföras inom många olika områden, men för att verkligen 
lyckas gäller det att se helheten i organisationen. Det handlar om att flera områden 
samverkar på olika sätt. Stock & Lambert (2001) talar bland annat om hur ett företags 
marknadsföringsstrategier kopplas samman med de logistiska kostnader som 
företaget har. Det gäller att företaget från sina bestämda marknadsobjektiv, som tagits 
fram för att långsiktigt skapa lönsamhet för företaget, försöker minska och optimera 
sina kostnader för logistiska aktiviteter. 
  

1.2 Bakgrund 
Denna rapport kommer att behandla vissa utvalda logistiska kostnader. Dessa 
kostnader är för tillverkning, transport av produkt till slutkund och installation av 
produkten hos slutkunden, eftersom de har ett väldigt nära förhållande till varandra. 
Företag som tillverkar produkter med ett karaktäristiskt utseende, det kan vara väldigt 
långa, höga eller breda produkter, känner av detta förhållande mellan kostnaden för 
tillverkning, installation och transport på ett framträdande sätt. Detta beror på att 
transporterna är begränsade av olika lagar och regler, samt att det kan krävas 
specialfordon, vilket gör att kostnaden för transporten blir hög. 
 
Företag kan för att hålla nere transportkostnaderna skicka sina produkter i mindre 
delar. Detta ändrar tillverkningen av produkten och eventuellt även kostnaden för 
tillverkningen. Vidare leder denna förändring till att installationsarbetet förändras. 
Minskas delen av tillverkningen som sker i produktionslokalen, så ökar istället 
arbetet som sker av installatörer på plats hos slutkunden. Därför måste företagen se 
hur dessa kostnader förändras mot varandra för att kunna optimera dem så att den 
totala kostnaden blir så låg som möjligt. 
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Förutom det rent kostnadsmässiga måste företaget även se till vilka för- och 
nackdelar som finns ur konkurrenssynpunkt. Denna rapport kommer att diskutera 
huvudsakligen tre konkurrensfördelar, vilka är kort leveranstid, hög leveranssäkerhet 
och hög kvalité på produkt/produktion. Dessa tre konkurrensfördelar spelar en viktig 
roll i valet mellan de två alternativen, skicka färdigproducerat eller delproducerat, 
som arbetet behandlar. 
 
Företaget som studerats i detta arbete är Megadoor AB som tillverkar industriportar i 
alla tänkbara längder och bredder.  
 

1.3 Problemdiskussion 
Problemet som Megadoor AB har är att veta hur långa portar som de bör skicka i sin 
fulla längd. I dagsläget görs en bedömning från fall till fall om porten skall tillverkas 
i mindre delar eller tillverkas i sin helhet.  
 
Portarna som är längre än 13 meter innefattas inte i de normala transportpriser som 
speditionsbolagen satt upp. Denna gräns beror på att ordinarie lastbilar inte kan frakta 
längre gods än 13,6 meter inom Sverige. Blir lasten längre än detta klassas 
transporten som specialtransport och då stiger priserna dramatiskt. 
 
Megadoor AB har liten insikt i vilka regler som finns kring transporter av längre gods 
i Sverige och övriga Europa. De ser det därför intressant att få insikt i vilka regler 
som finns kring detta. Det skulle även vara intressant att se hur långa portar som 
skulle kunna tillverkas i sin helhet och skickas till olika länder i Europa. Skulle det 
vara möjligt att generellt säga hur långa de kan vara innan det blir mer lönsamt att 
skicka dem i delar? I så fall skulle dessa data påskynda beredningsarbetet av 
projektportarna innan de går in till konstruktion. 
 
Informationen angående vilka regler och lagar som gäller vid transporter av stora 
produkter i de olika länderna runt om i Europa kan även vara av intresse för andra 
företag med liknande problem. Megadoor AB är inte ensamma om att tillverka 
produkter som är av stor karaktär och kunskaperna kring detta område är ganska litet 
ute på marknaden. Ofta litar de tillverkande företagen helt på speditörerna. De håller 
kvar vid de bolag som de har avtal med och gör som de alltid gjort, istället för att se 
över hur de skulle kunna förbättra sin produktion och sina transporter. Kan företagen 
styra mer av tillverkningen till sin egen produktionslokal minskar 
installationskostnaderna. Det är billigare att tillhandahålla arbetare hemma än att hyra 
in utomstående personal eller skicka iväg sin egen personal för att slutföra arbetet på 
plats hos slutkunden. Kan företaget minska sina installationstider skulle detta även 
vara positivt för slutkunden, då porten skulle kunna tas i bruk fortare. I vissa fall blir 
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slutkundens produktion lidande under installationstiden, då portöppningen blir 
avspärrad under installationstiden. 
 
I de fall då Megadoor AB tillverkar portarna i delar, vilket de kommer att göra även i 
fortsättningen då en del portar har en längd upp mot 50 meter, skulle det kunna 
undersökas om det skulle vara möjligt att utföra mer av tillverkningen i 
produktionslokalen. Utöka tillverkningen på ett sådant sätt att det blev lättare för 
installatörerna att utföra sitt arbete. Om installatörernas arbete underlättas skulle 
installationstiden på plats minskas. Ökade den delen av tillverkning som utförs i 
produktionslokalen skulle intäkterna styras från installatörerna till Megadoor AB. 
 
Kommunikationen mellan installatörerna och produktionspersonalen är inte heller 
den bästa. Skulle ett närmare samarbete mellan dessa åstadkommas skulle 
installationen kunna underlättas och på så sätt kunde företaget vinna dyrbar tid. 
 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att komma med rekommendationer om hur långa portar 
som bör skickas i sitt färdigproducerade skick till fyra valda städer. Detta kommer att 
genomföras i en trestegsprocess: 
 

• Undersökning av befintligt tillvägagångssättet för transporter av längre 
standard- och projektportar. 

• Kostnadsberäkningar, innehållande tillverknings-, transport- och installations-
kostnader, för de två alternativen att skicka portarna färdigproducerade eller 
delproducerade. 

• Analys av fördelsfaktorer för de två alternativen. 
 
Arbetet kommer även att presentera vilka regler och lagar som finns kring 
transporter. 
 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna som är satta på detta arbete är: 
 

• Att innefatta transporter av stora standardportar och projektportar. Portarna 
måste vara av en längd på minst 13 meter för att detta arbete skall bearbeta 
deras transporter. Detta eftersom mindre portar inte inkluderas i problemet. 
Alla portar som undersökts har en daghöjd (höjd på portöppning) på 10 meter. 
De drivs med kuggväxelmotor och har banddrift. 
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• Att innefatta endast transporter till fyra huvudstäder i Europa. De städer som 
valts är Köpenhamn, Amsterdam, Paris och London, eftersom dessa är 
huvudstäder i de fyra länder inom Europa som Megadoor AB exporterar mest 
till. 

 
• Att innefatta produktionslokalen i dess nuvarande utformning. Kommer 

resultatet att visa att det är ekonomiskt lämpligt att skicka längre portar än vad 
produktionslokalen i dagsläget klarar av får företaget då själva utreda om en 
eventuell utbyggnad eller ny investering av maskiner skall göras. 

 
• Att innefatta transporter med lastbil, järnväg och sjöfart. Detta med tanke på att 

kostnaderna för flygtransport blir alltför stora. Även tillgången till tillräckligt 
stora transportflygplan är begränsad i norra Sverige. 

 
• Att innefatta ett begränsat antal speditörer. Antalet är satt till fyra stycken för 

att detta bör ge en rättvisande prisbild av transportmarknaden. 
 

• Att innefatta endast enskilda separata transporter av godset. Ibland kan 
transporterna kombineras med andra företags transporter, vilket leder till lägre 
transportkostnader. Detta är dock undantagsfall och är inget som företaget kan 
räkna med, därför kommer dessa kostnader inte att inkluderas i beräkningarna.  
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel kommer en närmare presentation av det valda företaget, Megadoor 
AB, vilka produkter de tillverkar och hur marknaden de opererar på ser ut i 
dagsläget. 
 

2.1 Allmänt om företaget 
De första portarna av den typ som Megadoor tillverkar producerades 1973 av 
företaget som då hette Utec. Porten tillverkades för företag inom 
trätillverkningsbranschen, vilka behövde en tät port som klarade stora 
temperaturskillnader, aggressiv atmosfär och stora påfrestningar. 1981 uppkom 
företaget Utec-porten AB, vilket 1988 blev Megadoor AB. Från början 
koncentrerades försäljningen mot de nordiska länderna, men har efterhand utökats till 
att även omfatta resterande delar av Europa, Asien, Oceanien och Afrika. 1982 
startades även ett separat systerbolag som tillverkar och säljer samma portar på den 
amerikanska marknaden under namnet Megadoor Inc. (Megadoor AB: s hemsida, 
2003-06-19) 
 
Megadoor AB ägs idag av Cardo Door AB, som i sin tur är en marknadsgren i den 
stora svenska Cardo gruppen. Megadoor AB som är beläget i Skellefteå, hade 2002 
en omsättning på 80 Mkr och har för närvarande 35 anställda. Av dessa 35 anställda 
arbetar en tredjedel direkt i produktionen och resterande på kontoret. På Megadoor 
AB finns en speciell konstruktionsavdelning som konstruerar och ritar 
projektportarna. Denna avdelning arbetar även mot systerbolaget Megadoor Inc. och 
ritar deras projektportar. (Gunnar Lundborg, produktionschef Megadoor AB) 
 
Försäljningen av portar sker inte direkt till slutkund, utan går via säljbolaget 
Crawford Doors, som ligger inom samma koncern. Crawford Doors står för den 
första kontakten med slutkunden, men ofta kommer Megadoor AB in ganska tidigt i 
säljprocessen speciellt vid försäljning av projektportar. Megadoor AB tillhandahåller 
även säljsupport till slutkunder, gällande frågor som kan dyka upp efterhand. (ibid.) 
 
Installationen av portarna hos kunden sköts inte av Megadoor AB, utan det är 
säljbolaget Crawford Doors som har hela ansvaret för att det blir utfört. Vanligtvis 
utförs den av säljbolagets egna installatörer eller inhyrda externa installatörer. Detta 
leder till att kontakten mellan Megadoor AB och installatörerna är väldigt dålig. 
Installationstiden hos kund varierar mycket beroende på om porten skickas 
färdigproducerad till kund eller om den skickas delproducerad. Tiden varierar också 
beroende på om profilerna kan monteras i produktionslokalen eller om det måste 
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göras på plats hos slutkunden. (Håkan Nordfelth, ansvarig för utbildning av 
installatörer och service av portar, Megadoor AB) 
 

2.2 Produkter 

 
 
 
Bild 2.2 Koncept på Megadoor port.  
 
Portarna som Megadoor AB tillverkar består av en duk som är upphängd på profiler. 
När porten öppnas lyfts bottenprofilen upp och profilerna matas upp under varandra. 
Duken läggs då utanför profilerna. Lyftet sker med hjälp av en eller två motorer, 
beroende på hur stor porten är. Motorn är kopplad till en bandtrumma, på vilken 
lyftbanden rullas upp när de lyfter bottenprofilen. Denna konstruktion gör att det 
finns få delar som slits ut vid kraftig miljöpåverkan. Det medför att porten klarar av 
väldigt svåra arbetsmiljöer och har ofta en väldigt lång livstid. Den relativt enkla, 
men stabila konstruktionen gör det även möjligt att tillverka portarna i alla tänkbara 
längder och höjder. Det är framför allt denna flexibilitet och tålighet som gör portarna 
unika. En annan fördel som Megadoorporten har mot andra typer av industriportar är 
att porten tar relativt liten plats, eftersom porten nästan inte kräver något utrymme 
ovanför eller på sidorna om själva portöppningen. (Gunnar Lundborg, 
produktionschef Megadoor AB) 
 
Portarna delas in i två standard varianter Megadoor 800 och Megadoor 1000, samt 
Megadoor 1500 som är projektportar vilka tas fram efter kundernas specifika 
önskemål. I volym säljs mest standardportar, men eftersom projektportarna är 
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speciellt utformade efter kundernas krav står dessa för den största delen av företagets 
omsättning. (ibid.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Konkurrenssituationen 

Som marknaden ser ut i dagsläget är Megadoor AB ganska ensamma om deras typ av 
industriportar. De enda konkurrenter som har liknade produkter är Mock Doors Ltd 
från Finland och Beiron Door AB från Gällivare, men båda företagen är betydligt 
mindre än Megadoor AB. (Gunnar Lundborg, produktionschef Megadoor AB) 
 
Konkurrensen från företag med andra typer av industriportar är i princip obefintlig, 
då Megadoor AB inriktar sig främst mot kunder som behöver portar som klarar 
extrema förhållanden. Det kan vara miljöer där porten utsätts för mycket damm, fukt 
eller stora temperaturskillnader. Andra industriportar klarar helt enkelt inte av att 
fungera i dessa miljöer, inte med samma livslängd som Megadoor AB: s portar. Det 
unika med dessa portar är dessutom att de kan tillverkas i alla tänkbara längder, vilket 
inte alla andra portar klarar av. (ibid.) 
 
Portarna som Megadoor AB tillverkar och säljer är nischprodukter som oftast är 
dyrare än de andra konkurrerande industriportarna. Detta gör att de inte kan använda 
priset som ett försäljningsargument, utan det är i stället de tekniska lösningarna så 
som kvalitet, funktion och kunnande som de säljer. (Leifh-Gunnar Ollinen, 
marknadschef Megadoor AB) 
 

Tabell 2.2.1 
Portmodeller
System 800 System 1000 System 1500

Max längd (meter) 8,7 16 100
Max höjd (meter) 10 16 50
Tjocklek (millimeter) 100 160 < 870
Öppningshastighet (meter per sekund) 0,2 - 0,6 0,18 - 0,28 < 0,2
Stängningshastighet (meter per sekund) 0,2 - 0,3 0,18 - 0,28 < 0,2
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs om vilka forskningsansatser som valts och varför. En 
motivering av varför just Megadoor AB har valts att studera samt varför det blev just 
dessa fyra transportbolag som studeras. Arbetets tillvägagångssätt beskrivs på ett 
överskådligt sätt. De datainsamlingsmetoder som har använts förklaras och 
avslutningsvis beskrivs även de metodproblem som stötes på under arbetes gång. 
 

3.1 Val av forskningsansats 
För att få en djupare inblick i problemet valdes det att göra en fallstudie av ett 
företag, eftersom det är av sådan art att det är viktigt att förstå helheten bakom 
problemet. Becker (1968) definierar syftet med en fallstudie som att undersökaren 
vill komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter som studeras och 
kunna utveckla generella teoretiska påståenden om regelbundenheter. Merriam 
(1994) menar i sin bok att fallstudien inriktar sig mot att undersöka många eller till 
och med alla variabler som är för hand i den företeelse som studeras. Detta var precis 
vad som krävdes i detta problem. 
 
Vidare finns det flera olika sätt att attackera ett forskningsproblem. Enligt 
Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) kan detta göras genom ett induktivt eller 
deduktivt sätt. De förklarar att ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren 
försöker förvärva generaliserbar data, utifrån observationer i verkligheten och med 
hjälp av dessa skapa relevanta teorier. Medan när forskaren utgår från befintliga 
teorier och jämför hur väl dessa stämmer överens med de hypoteser som hämtas från 
verkligheten används en deduktiv ansats. 
 
I detta arbete har båda sätten använts till viss del. Det induktiva sättet användes vid 
insamlingen av prisuppgifter och kostnadsuppgifter till kostnadskalkylerna. Från 
dessa kostnadskalkyler har sedan slutsatser dragits. Det deduktiva sättet har använts 
vid analysen av konkurrensfördelarna. 
 
Vid valet av metodisk ansats finns det, enligt Backman (1998), två olika sätt att tillgå, 
det kvantitativa sättet och det kvalitativa sättet. Det kvantitativa är när mätningar och 
kvantifiering av matematik och statistik används vid forskningen. Vid metoder som 
betecknas som kvalitativa kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal.  
 
Vid detta arbete har det kvantitativa sättet använts vid insamling av data, 
genomförande och analys av kostnadskalkyler. Analysen av fördelsfaktorerna har till 
mesta del bestått av det kvalitativa sättet, men eftersom en poängsättning av de båda 
alternativen har gjorts finns vissa inslag även av det kvantitativa sättet. 
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Undersökningen av nuläget och benchmarkingen måste också ses som kvalitativa 
inslag i arbetet. 
 

3.2 Val av företag 
Företaget som valdes att studeras är, som tidigare nämnts, Megadoor AB. Att valet 
föll på Megadoor beror på att de tillverkar produkter som passar in perfekt på 
problemet med höga kostnader för transport av färdiga produkter. Många av deras 
portar är av sådan karaktär att de inte går att skicka med vanlig transport om de inte 
tillverkas i mindre delar. 
 
Transportbolagen som valts att studera är stora välkända företag inom 
transportsektorn i Sverige och Europa. De valda bolagen är DFDS Transport AB, 
Danzas/DHL, Green Cargo AB samt GreenCarrier Scandinavia AB vilka alla har en 
utbredd specialtransportdel. Valet att undersöka dessa fyra bolag beror bland annat på 
att de fokuserar sina transporter på lite olika transportsätt. Megadoor AB har även 
uppgjorda avtal med DFDS Transport AB och Cardo Door AB har uppgjorda avtal 
med Danzas/DHL, vilket har underlättat kontakten med företagen. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
I början av detta arbete preciserades syftet för att klart se vad uppgiften bestod av. 
Två andra företag i Skellefteåregionen, som skulle kunna tänkas stå inför liknande 
problem, kontaktades för att se om så var fallet och hur de i så fall hade löst 
problemet. Produktionschefen på systerbolaget Megadoor Inc. intervjuades också för 
att se hur de löser problemet på andra sidan Atlanten. På så sätt försökte 
problembilden målas upp på ett bättre sätt och utifrån detta utfördes en nulägesanalys 
av Megadoor AB för att se hur de gör i dagsläget. Detta gjordes genom intervjuer 
med personal på olika avdelningar på företaget, men även genom direkta 
observationer. Från nulägesanalysen bestämdes vilka portar som skulle undersökas, 
vilka porttyper, längder och höjder med mera. Kostnaderna för tillverkning och 
installation togs fram via interna källor på Megadoor AB, men även säljbolaget 
konsulterades. 
 
När detta var gjort kunde transportbolagen börja intervjuas. Samtliga av de fyra 
bolagen kontaktades ungefär samtidigt och intervjuerna flöt på bra. Det som sedan 
tog tid var att få fram prisuppgifter för de portar med de längsta godslängderna. När 
alla kostnader och priser var insamlade kunde kalkylerna genomföras.  
 
Under hela detta arbete har även en litteraturstudie genomförts parallellt där 
användbara teorier har studerats, samt transportregler tagits fram. För att få en 
uppdaterad och bra bild över hur transportreglerna ser ut har även kunniga personer 
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på Vägverket och Green Cargo konsulterats. Teorin och informationen kring 
transportbidragen erhölls direkt från Nutek. 
 
När detta var klart kunde analysen av kostnadskalkylerna och fördelsfaktorerna 
genomföras. Avslutningsvis drogs det slutsatser från det som kommit fram under 
arbetets gång och rekommendationer togs fram. Hela detta tillvägagångssätt beskrivs 
med följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Val av datainsamlingsmetod 
Det finns i huvudsak två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata har 
samlats in av undersökaren i ett speciellt syfte medan sekundärdata har samlats in av 
någon annan och ofta i ett annat syfte. (Saunders, et. al., 2003) 
 

3.4.1 Primärdata 
Merriam (1994) nämner i sin bok tre typer av insamlingsmetoder vid fallstudier, 
dessa är observationer, intervjuer och dokument av olika slag. Vid insamlingen av 
primärdata har i detta fall alla tre typer använts. Detta leder till att undersökaren 
utnyttjar fördelarna med varje metod samtidigt som nackdelarna hålls under kontroll. 
 
Direkta observationer på Megadoor AB har genomförts för att få en så klar bild av 
problemet som möjligt.  
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Figur 3.3 Tillvägagångssätt för examensarbete 
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Personal på Megadoor AB och produktionschefen på Megadoor Inc., Peo Sjöberg, 
har även intervjuats för att få en bättre bild av problemet och hur det skulle kunna 
lösas.  
 
Öppna expertintervjuer har gjorts med personal på DFDS Transport AB, 
Danzas/DHL, GreenCarrier Scandinavia AB och Green Cargo. Intervjuerna har utgått 
från en frågemall med ungefärliga frågor som undersökaren velat få svar på och 
utifrån denna har sedan experten fått svara och utlägga sitt resonemang fritt. Enligt 
Merriam (1994) har undersökaren i detta fall även möjligheten att följa upp de ställda 
frågorna med följdfrågor under intervjuns gång för att kunna få så uttömmande svar 
som möjligt. För frågemall från intervjuer med transportbolag se bilaga 8. 
 
Dokument som erhållits från Megadoor AB, DFDS Transport AB, Danzas/DHL, 
GreenCarrier Scandinavia AB, Green Cargo AB, Vägverket samt Nutek innehållande 
teknisk och rättslig information har studerats. 
 
En benchmarking har även gjorts av två tillverkande företag i Skellefteåregionen, för 
att se hur utbrett problemet är bland andra företag. Företagen som kontaktats är 
Martinsons Trä AB, vilka bland annat tillverkar och säljer limträbalkar, samt Alimak 
AB, vilka tillverkar hissar för gruv-, byggnads- och tillverkningsindustrin. 
 

3.4.2 Sekundärdata 
Insamling av sekundärdata har gjorts genom litteraturstudier, detta huvudsakligen 
från böcker, tidskrifter och rapporter. För att hitta relevant material har olika 
biblioteks databaser använts. Även Internet har använts vid insamlandet av 
sekundärdata, då framför allt genom sökmotorn Google. De sökord som använts är 
bland annat Industriportar, Specialtransporter, Transportregler. 
 

3.5 Metodproblem 
Under ett forskningsarbete uppstår ibland problem. För att resultatet skall få bästa 
tänkbara utfall kan vissa åtgärder vidtagas i förebyggande syfte, men ibland uppstår 
det problem i alla fall. I detta kapitel kommer de förebyggande åtgärderna, vilka 
problem som uppstod samt vad som gjordes för att lösa dessa problem att redovisas. 
 

3.5.1 Validitet 
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (2001) är validitet ett mått på i vilken grad en 
studie mäter och beskriver sitt syfte. För att höja validiteten på detta arbete hölls 
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regelbundna möten med handledarna både på skolan och på företaget för att 
säkerställa att frågeställningarna som bearbetades var relevanta för arbetets syfte.  
 

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är hur noggrann och tillförlitlig själva studien är. Det är ett mått på i 
vilken utsträckning en informationsinsamling skulle konsekvent ge liknande resultat 
vid olika tillfällen. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001) 
 
För att öka reliabiliteten på detta arbete har svaren från samtliga intervjuer skrivits 
ner och sedan godkänts av den intervjuade. På så sätt har eventuella missförstånd 
kunnat förebyggas. För att öka reliabiliteten har även mer än ett transportbolag fått ta 
fram prisuppgifter för de olika portarna. Från detta har sedan ett snittpris räknats fram 
och använts vid kalkylerna. Detta gör att kostnaden för transporten blir mer 
rättvisande för kostnadsbilden över transportmarknaden. Anledningen till att ett 
snittpris har används är att transportkostnaden är en väldigt komplex kostnad som 
beror på många ingående variabler. 
 
Eftersom denna studie är en ögonblicksstudie, där undersökaren har gått in på 
transportmarknaden och tagit fram prisuppgifter för vissa transporter är det viktigt att 
försöka få en bild av hur priset har förändrats under en längre tid. Detta för att 
försöka förstå reliabiliteten av de priser som samlats in. Genom att gå in i Megadoor 
AB: s register av sålda portar har tidigare transportpriser studerats, vilket resulterat i 
en ganska bra bild över transportmarknaden under en längre tid. Detta resultat visar 
att transportmarknaden är ganska konstant. Under de senaste 5 åren har 
transportpriserna inte förändrats med någon större differens. 
 

3.5.3 Allmänna problem 
För att kunna komma med rekommendationer om hur långa portar som företaget bör 
skicka färdigproducerade krävs det att de portar som undersöktes alla var lika höga 
och uppbyggda på samma sätt. (För portinformation se bilaga 6). Efter studier av 
Megadoor AB: s orderarkiv visade det sig att de inte hade tillverkat portar med exakt 
den längd, höjd och utformning som skulle undersökas, därför fick arbetet inrikta sig 
på fiktiva order istället för verkliga order.  
 
Direkta tidsstudier och studier av gamla tillverknings- och installeringsuppgifter fick 
därför uteslutas. I stället har det befintliga kalkyleringsprogrammet på företaget 
används för att räkna fram tiderna. För att säkerhetsställa om tiderna stämmer med 
verkligheten har ansvariga och kunniga personer inom dessa två områden fått granska 
dem och i vissa fall korrigerat dem. För vissa portar behövdes inga korrigeringar 
göras, medan för vissa portar krävdes det ganska ingående ändringar. Framförallt 
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framtagandet av installtionsuppgifter var svårt då de kan variera beroende på hur 
porten är utformad och beroende på yttre omständigheter, så som till exempel 
tillgången på de rätta verktygen, hur byggnaden är utformad, väder och vind. 
 
Ett annat problem som uppstod under arbetets gång var att kostnaden för 
installationen varierar beroende på vem som utför installationen. För att ändå kunna 
använda en enhetlig kostnad per timme för installatörerna fick en kostnad uppskattas. 
Som grund för denna uppskattning användes den kostnad som säljbolaget använder 
vid framtagning av prisunderlag till slutkunden för installationer inom Sverige. Till 
denna kostnad adderades sedan 50 kronor per timme för att få en mer passande 
kostnadsbild över installationer inom Europa. Denna uppskattning gjordes i samråd 
med Leifh-Gunnar Ollinen, som är marknadschef på Megadoor AB och på så sätt 
besitter en stor inblick i kostnaden av installationer.  
 
Eftersom ett snittpris har använts för transportkostnaden uppstod ett till problem vid 
framtagandet av transportbidraget. Transportbidraget räknas fram från den 
transportsträcka godset färdas inom Sverige, och eftersom transportbolagen valt att 
skicka portarna med lite olika transportmedel varierar transportsträckan något. 
Variationen är dock inte av någon betydande grad för resultatet i detta arbete, vilket 
gjorde att transportbidraget räknades fram med förutsättning att godset 
transporterades med lastbil. 
 
Frånfallet av DFDS Transport AB: s prisuppgifter till London för portar med en 
transportlängd på 16 meter och uppåt har gjort att snittpriset för dessa transporter är 
baserat endast på tre transportbolagsprisuppgifter. Detta anses inte påverka resultatet 
på något betydande sätt, vilket har säkerhetsställts genom ett test av de andra 
kostnadskalkylerna. Testet gick ut på att genomföra alla kalkylerna med endast tre 
bolag och sedan jämföra resultatet mot kalkylerna i rapporten med fyra bolag. 
Resultatet blev alltså att för alla snittpriser har fyra bolags prisuppgifter använts utom 
för portar med en transportlängd på 16 meter och uppåt till London, då tre bolags 
prisuppgifter har använts. 
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4 Teori 
Teorikapitlet innehåller de teorier som används under detta arbete. Detta för att ge 
läsaren en djupare förståelse. 
 

4.1 Logistiska kostnader och konkurrensfördelar 
Lambert & Stock (2001) talar i sin bok om att företag för att vara konkurrenskraftigt 
och lönsamt måste se helheten i sin verksamhet. Inte se varje del för sig utan istället 
hur olika delar inverkar på varandra. De beskriver bland annat hur marknadsföringens 
klassiska 4 P: n, pris, produkt, påverkan och plats, sammankopplas med företagets 
logistikkostnader. Det gäller för företag att lokalisera resurserna i 
marknadsföringsmixens delar för att maximera den långsiktiga lönsamheten, 
samtidigt som de utifrån dessa delar minimerar de kostnader som innefattas. 
Företagets marknadsföringsobjektiv har alltså en nära sammankoppling till dess 
logistiska kostnader.  
 
För att på bästa sätt beskriva det problem som detta arbete behandlar har en viss 
tolkning gjorts av Lambert & Stocks beskrivning. De nämner transportkostanden som 
en logistiskkostnad och den har även använts här. De fortsätter sedan med att ta upp 
lagerhållningskostnader, kostnaden för lagerlokalen, orderstorlekskostnaden samt 
orderhanteringskostnader, men eftersom dessa kostnader inte direkt påverkar detta 
arbetets problem har det valts att bortse från dem. Dessa kostnader är detsamma 
oberoende på om produkten tillverkas i sin helhet i produktionslokalen eller i mindre 
delar. I stället för dessa har kostnaden för tillverkningen och kostnaden för 
installation tagits med. Följande figur har tagits fram för att beskriva det hela på ett 
lätt överskådligt sätt: 
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Lambert & Stock (2001) beskriver marknadsföringsmixens ena P, plats, som de 
utgifter ett tillverkande företag har för att hålla en viss kundservice. Det gäller för 
företag att försöka maximera denna kundservice, samtidigt som kostnaderna hålls på 
lägsta möjliga nivå. Kostnaderna får inte bli större än vad intäkterna för den ökade 
kundservicen blir. Enligt Storhagen (1995) är detta en balans som är mycket svår att 
bemästra. 
 
Storhagen (1995) nämner vidare i sin bok att det finns flera sätt för ett företag att öka 
kundservicen för sina kunder. Ett sätt är att försöka hålla leveranstiden, eller ledtiden 
som den ofta kallas, för produkten så kort som möjligt. I detta fall skulle det alltså bli 
den sammanlagda tiden för tillverkning, transport och installation. Dessa tre poster är 
nära sammankopplade med varandra, speciellt tillverkning och installation. Minskar 
företaget den ena av dessa två tider så ökar den andra. Transporttiden är inte lika 
starkt ihopkopplad med de två andra, eftersom det tar ungefär samma tid att 
transportera produkten oavsett hur den är utformad i produktionslokalen. 
 
Om företaget ser till kostnaderna för dessa tre poster är transporten mer ihopkopplad 
med de övriga, beroende på hur mycket av tillverkningen som sker i 
produktionslokalen så varierar kostnaden för transporten. Tillverkar företaget hela 
produkten i produktionslokalen blir tillverkningskostnaden i de flesta fall högre. 
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Figur 4.1. Kostnadssamband mellan marknadsföring och logistik (fritolkning av Lambert & Stock 2001) 
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Transportkostnaden blir då även den i de flesta fall högre, medan 
installationskostnaden blir lägre. Tillverkar de en mindre del av produkten i 
produktionslokalen, de kanske bara gör ett förberedande arbete eller tillverkar 
produkten i en byggsats, blir utfallet det omvända, alltså mindre tillverkningskostnad, 
mindre transportkostnad samt högre installationskostnad. 
 
Ett annat sätt för att öka kundservicen som Storhagen (1995) nämner är att hålla en 
hög leveranssäkerhet. I detta innefattas då att rätt varor i rätt kvantitet kommer till 
kunden. Det kan dels gälla att rätt ingående delar blir skickade till kunden, men även 
att det inte uppstår transportskador på produkten under transporten. Skulle 
transportskador uppstå eller att fel ingående delar är skickade måste detta rättas till 
omgående vilket leder till att produkten inte står klar på plats vid utsatt tid, alltså en 
längre ledtid. 
 
Storhagen (1995) nämner även en annan konkurrensfördel som har ett nära samband 
till kundservicen, detta är kvalitén på produkten och på produktionen. Att produkten 
håller hög kvalité ligger i både tillverkarens och köparens intresse. Skulle produkten 
hålla en för låg kvalité betyder det att detta måste rättas till. Kan tillverkaren hålla en 
hög kvalité på produktionen innebär det att kvalitén på produkten ökar. Tillverkar de 
hela produkten i produktionslokalen innebär det att de har bra inblick i produktionen 
och de får högsta möjliga kvalitén då arbetet utförs av specialiserad personal med den 
rätta utrustningen. Tillverkningen i produktionslokalen påverkas inte heller av yttre 
omständigheter, så som väder och vind, vilket kan försvåra vid tillverkning på plats 
hos kunden. 
 

4.2 Olika typer av transportmedel 
Lumsden (1998) nämner i sin bok fyra typer av transportmedel, vilka är lastbil, 
järnväg, sjöfart och flyg. Av de transporter som genomförs årligen inom Sverige står 
lastbilstransporter för den klart största delen (mätt i tonkilometer), följt av järnväg, 
sjöfart och flyg i fallande storleksordning. Vilken typ av transportmedel som ett 
företag skall välja beror på deras produkt. Vissa typer av produkter passar bättre för 
vissa transportmedel. 
 
Lastbilstransporter har fördelen att produkten kan hämtas direkt hos varuproducenten 
eller leverantören för att levereras direkt till mottagaren. På så sätt kan 
omlastningarna av gods minimeras. Vid export kan dock vissa problem uppstå då 
länder har olika regler beträffande storlek av fordon. (Lumsden, 1998) 
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Järnvägstransporter är beroende av tillgång på järnvägsnät, men eftersom detta nät är 
väldigt väl utbyggt i hela Europa är detta inget direkt problem. Dock måste en 
kombination med lastbilstransport ofta ske för att transportera produkten från 
varuproducenten eller leverantören till järnvägterminalen för att där omlastas. Vidare 
måste godset även omlastas från järnvägen till lastbil för att sedan transporteras till 
mottagaren. Vid exporter kan det även uppstå fler omlastningar under själva 
transporten eftersom järnvägsnäten är uppbyggda på olika sätt i olika länder. Samma 
järnvägsvagn kan alltså inte alltid transportera produkten hela vägen. (ibid.) 
 
Sjöfartstransporter är beroende av hamnar, detta leder precis som vid 
järnvägstransporter till en kombination med lastbilstransport till och från hamnen. 
Fördelen med sjöfartstransporter är att varan kan vara i princip hur lång och tung som 
helst, då fartygen inte har någon begränsning i längd och vikt på produkten. 
Kostnaden för sjöfartstransporter är även lägre per tonkilometer än de andra 
transportsätten. (ibid.) 
 

4.3 Olika lastbärare 
För att skydda godset vid transporter samt för att underlätta lastningen packas godset 
på olika typer av lastbärare. Vanligtvis delas lastbärare in i fyra olika huvudvarianter, 
transportenhet utan lastpall eller behållare, lastpall, flak eller container. Vilken typ av 
lastbärare som väljs beror på hur godset ser ut. (Lumsden, 1998) 
 

4.3.1 Transportenhet utan lastpall eller behållare 
När transportenheter byggs upp bör det efterstävas ett så enkelt och billigt sätt som 
möjligt. Helst ska godset binda sig själv, det vill säga läggas så att det binder sig och 
fixeras i varandra. Gods som kan passa att transporteras på detta sätt kan vara: 
 
Blockformigt gods så som tegelstenar, metalltackor och dylikt som kan staplas på 
varandra. 
 
Långt gods så som brädor, rör, räls och dylikt som kan skyddas med brädor och sedan 
bandas för att skyddas. 
 
Utbrett och tunt gods så som tråd, band, papper, folie och dylikt som kan 
sammanföras till rullar eller ringar av lämplig storlek. 
 
Arkformat gods såsom stålplattor, träskivor med mera som lätt kan sammanföras till 
buntar för att sedan bandas. 
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Dessa enheter bör dock sammansättas på ett sådant sätt att det lätt kan hanteras med 
de hjälpmedel som används vid lastning, som till exempel gaffeltruck. (ibid.)  
 

4.3.2 Lastpallar 
En annan ofta använd lastenhet är lastpallen. Denna gör det möjligt att transportera 
gods som är svårare att själv binda ihop till en egen lastbärare. För att underlätta 
lastningen av dessa lastpallar har några standardmodeller tagits fram av ISO 
(International Standardization Organization). Dessa standardpallar är framför allt: 
 
• Europapallen eller helpall som den också kallas. Den har måtten 0,8 meter bred 

och 1,2 meter lång. 
• Sjöfartspallen, med måtten 1,6 meter bred och 1,2 meter lång. 
• Halvpallen, med måtten 0,8 meter bred och 0,6 meter lång. 
(ibid.) 
 

4.3.3 Flak 
Lastflaken har blivit mer och mer vanliga allt eftersom transportnäringen går mot en 
effektivisering av lastbärarenhetshantering. Flaken delas in i tre huvudtyper: 
 
• Containerflak, med samma standard för längd, bredd och vikt som vanliga 

containrar (se kapitel 2.3.4). I övrigt finns en standard för hur flaket skall vara 
utformat för att kunna hanteras på bästa sätt. 

• Växelflak, skillnaden mellan ett containerflak och ett växelflak är framför allt att 
växelflaket inte är lika hårt standardiserat. Detta är mer baserat till fordonsmått i 
vägtrafikförordningar. 

• Rullflaket är försett med en kraftig rulle i nedre kant vid den bakre kortsidan samt 
en dragögla på främre kortsidan. Detta för att flaket lätt skall kunna lastas på och 
av special gjorda lastbilar med en egen krok. Flaket dras då upp på fordonet med 
denna krok. (ibid.) 

 

4.3.4 Containrar 
Med en container menas enligt Lumsden (1998) en större behållare som används 
inom ett öppet världsomfattande transportsystem. Containrarna har framkommit för 
att på ett ekonomiskt sätt kunna förflytta laster mellan olika transportsätt. Termen 
container innefattar inte fordon eller konventionella förpackningar. ISO har tagit fram 
givna förslag på kriterier som ska uppfyllas för att en behållare ska få betecknas som 
en container. Dessa är följande: 
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• En transportenhet av varaktigt utförande 

• Tillräckligt kraftig för att tillåta upprepad användning 

• Speciellt utformad för att underlätta godstransporter med ett eller flera 
transportmedel utan omlastning av godset 

• Försedd med anordningar som möjliggör snabb och effektiv hantering, speciellt 
vid överföring mellan olika transportmedel 

• Utformad så att den är lätt att fylla och tömma 

• Har en inre volym av minst en kvadratmeter 
 
För att containrarna ska kunna passa många olika fordon och transportmedel har även 
en standard tagits fram av ISO på hur containrarna skall utformas. Vanligtvis har 
containrarna en höjd på 8 fot (ca 2,4 meter) och även en bredd på 8 fot. Längden 
däremot är uppbyggd i multiplar på 10 fot, alltså 10, 20, 30 och 40 fot. Där moduler 
med en längd på 20 fot (ca 6 meter), samt 40 fot (ca 12 meter) är vanligast. På senare 
tid har även större containrar kommit fram, dessa kan sträcka sig till en höjd på cirka 
9 fot och längder upp till 53 fot. Detta för att öka lastningskapaciteten.  
 
Containern kan lastas med lastpallar, samt även med lösa lastbärare. Detta kan göras 
för att samlasta gods som ska till samma ställe och på så sätt underlätta lastning 
mellan transportsätt ytterliggare. (ibid.) 
 

4.4 Transportregler 
De olika transportsätten som tidigare nämnts regleras även av flertalet bestämmelser 
och lagar, beträffande bland annat vikt och längd. Dessa lagar och bestämmelser kan 
ibland bli till en begränsning vid val av transportmedel. (Lumsden, 1998)  
 

4.4.1 Lastbilstransporter 
För lastbilstransporter finns det framför allt lagar som begränsar fordonens totala 
längd, bredd samt vikt. Skulle dessa maximala mått överstigas krävs det tillstånd från 
myndighet i respektive land som transporten passerar. (Lumsden, 1998) 
 
Enligt Europarådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 gäller inom EU en 
standard för den maximala längden och bredden av fordonståg vid lastbilstransporter. 
Denna maximala längd är 18,75 meter och bredden är 2,55 meter. Vad gäller 
nationella transporter kan varje land sedan utifrån denna standard stifta sina egna 
lagar beträffande transporter av längre fordonståg, så länge de inte kan påverka 
konkurrensvillkoren eller utgöra ett hinder mellan medlemsländerna. För den 
maximala vikten för transporter inom EU gäller en totalvikt för ekipaget på 44 ton.  
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Sverige 
Inom Sverige gäller att ett fordonsekipage största längd får uppnå 25,25 meter. 
Vidare gäller att upp till 24 meter finns inga specifika krav som är föranledda av 
fordonslängd. Fordonståg mellan 24 meter och 25,25 meter ställs det dock vissa 
särskilda krav på de ingående fordonens dimensioner och utrustning. Dessa krav 
regleras dels genom 4 kap17 § trafikförordningen (se bilaga 1) och dels genom 
Vägverkets författningssamling, VVFS 1997:376 och 377. Uppdelningen av denna 
maximala längd kan dock göras på två olika sätt, antingen en lastbil med släp eller en 
lastbil med semitrailer. Den totala lastlängden för antingen en lastbil, släp eller 
semitrailer får dock aldrig överstiga 13,6 meter. Det är dock tillåtet med ett överhäng 
från denna lastlängd, så länge som inte den totala längden överstiger 25,25 
meter.(Anders Lundqvist, Vägverket) 
 
Den maximala vikt som fordonstågen får framföras med inom Sverige är beroende av 
hur ekipagen ser ut. Vad som här spelar in är hur fordonskombinationen ser ut, hur 
många axlar motorfordonet, släpvagnen respektive påhängsvagnen har, samt vilket 
avståndet är mellan hjulaxlarna. Se bilaga 2. (Vägverkets hemsida, 2003-07-30) 
 
Maximala bredden inom Sverige ligger precis som inom EU på 2,55 meter, om 
fordonet inte har tempererade fraktutrymmen då bredden utökas till 2,60 meter för att 
rymma bredare väggar. (ibid.) 
 
Om dessa krav på något sätt skulle överstigas krävs särskilda tillstånd. Ett 
huvudsakligt krav för att tillstånd skall utdelas är att godset som skall transporteras 
inte kan delas upp i mindre delar, och på så sätt klara av att hålla sig inom de satta 
gränserna. Sker transporten inom endast en kommun skall ansökan skickas in och 
godkännas av den berörda kommunen. Skulle transporten bedrivas genom ett flertal 
kommuner skall ansökan skickas in och godkännas av Vägverkets regionkontor för 
den region som startplatsen för transporten ligger inom. Denna ansökan kostar att 
lämna in och storleken på kostnaden varierar mellan 500 och 1000 kronor beroende 
på vilken gräns som överträds och hur mycket. (ibid.) 
 
Andra Europeiska länder 
I Finland gäller samma regler som i Sverige. Det är endast dessa två länder som har 
fått EU: s dispens att tillåta fordonståg med en längd på 25,25 meter. Transporter 
inom de andra länderna i Europa ligger den maximala längden och bredden på EU: s 
bestämda värden, vilket är 18,75 meter långt och 2,55 meter brett som tidigare 
nämnts. Tillåtelse till utstick från dessa längder kan förekomma, men den maximala 
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sammanhängande transportlängden hos fordonet får dock aldrig överstiga 13,6 meter. 
(Anders Lundqvist, Vägverket) 
 
Tillstånd om transporter av längre gods än 13,6 meter måste ansökas om i varje land 
som transporten skall passera. I Spanien, Portugal, Belgien och Nederländerna sker 
detta hos en central myndighet som är likvärdig med vårt Vägverk. I Danmark 
däremot sker ansökningen av tillstånd hos Polismyndigheten i den del av landet där 
transporten kommer in. Även i Frankrike och Tyskland sker ansökan i den del av 
landet där transporten kommer in, men här söker transportören tillstånd hos 
trafikmyndigheten. (ibid.) 
 

4.4.2 Järnvägstransporter 
De begränsningar som finns beträffande hur tunga gods som kan transporteras med 
järnväg beror på vad spåren klarar av. I Sverige räknas det normalt att spåren klarar 
av en maximal axellast på 22,5 ton, detta gäller dock inte de spår som byggs för 
snabbtågstrafik men dessa spår används vanligtvis endast för persontransporter. 
(Lumsden, 1998) 
 
En annan begränsning som finns angående transport via järnväg är 
längdbegränsningen. Denna begränsning styrs av hur långa vagnarna är. Enligt 
Anders Green på Green Cargo AB finns huvudsakligen två typer av järnvägsvagnar 
för transport av längre gods. Dessa består av en tvåaxlig vagn på 12,5 meter 
respektive en fyraxlig vagn på 19,5 meter. Möjligheten finns dock att transportera 
betydligt längre gods, vilket kan lösas antingen genom samlastning på flera vagnar 
eller endast med överhäng från vagn. Överhänget kan vara upp till 10 meter från 
boggiecentrum (fyraxlig vagn) eller hjulaxel (tvåaxlig). Vid extrema transporter 
måste dock ett godkännande erhållas från Banverket, samt respektive 
järnvägsförvaltning i de olika länder transporten skall passera. Godkännandet gäller 
om spåren klarar av denna typ av transport. 
 
Transporter med järnväg begränsas också i bredd och höjd. Dessa begränsningar 
nämns som lastprofiler, och måtten varierar något beroende på vilket land det ska 
transporteras genom. Maximala bredden för transporter inom Sverige med järnväg 
ligger på 3,40 meter och för de flesta länder inom Europa på 3,15 meter. 
Lastprofilerna finns att studera i bilaga 3 och 4. (Green Cargo AB: s hemsida, 2003-
08-04) 
 

4.4.3 Sjöfartstransporter 
Sjöfartstransporter begränsas inte av några speciella lagar och regler, beträffande hur 
stora gods som kan transporteras. Däremot begränsas de av två andra faktorer. Den 
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ena är hur stora fartygen är, detta kan dock oftast inte ses som en begränsning med 
dagens teknik eftersom de flesta transportfartyg har en väldigt stor lastvolym och kan 
därför ta väldigt stora mängder last. Den andra begränsningen gäller vilka hjälpmedel 
som finns för att lasta fartygen. Vid så kallade LoLo-fartygen (Lift on Lift off) ligger 
begränsningen i hur stora gods som kranarna kan lyfta. Vissa fartyg har egna kranar 
medan andra fartyg måste förlita sig på befintliga kranar som finns i hamnarna. Vid 
RoRo-fartyg (Roll on Roll off) ligger begränsningen vid hur stora gods som truckarna 
och traktorerna, som finns i hamnen, kan lasta fartygen med. Även denna 
begränsning, oavsett vilken fartygstyp det gäller, kan ses som ringa eftersom de flesta 
moderna hamnar i dagens läge är utrustade med tillräckligt stora lastningsanordningar 
för att kunna lasta de fartyg som kan anlägga i just den hamnen. (Lumsden, 1998) 
 

4.5 Transportbidrag 
Nutek är Sveriges näringspolitiska myndighet som arbetar för att främja hållbar 
tillväxt i hela landet. Detta gör de genom finansiering, information, rådgivning och 
stöd till program och processer för näringslivet i olika regioner inom landet. (Nuteks 
hemsida, 2003-09-15) 
 
Ett finansiellt stöd som Nutek betalar ut till företag ute i landet är ett transportbidrag. 
Bidraget lämnas ut på de godstransporter som sker på järnväg, till sjöss och med 
yrkesmässig trafik på väg. Transporten måste dock uppgå till minst 401 kilometer. 
Det finns även en minsta viktgräns för sändningarna. Var denna viktgräns går beror 
på inom vilken zon inom Sverige företaget är beläget. Inom zon 3 och 5 ligger 
gränsen på en taxerad vikt på minst 20 kg, och ligger företaget inom zon 2 eller 4 
ligger minsta gränsen på en taxerad vikt på 100 kg. För information om zonindelning 
se bilaga 5. (Svensk författningssamling 2000:281) 
 
Vid internationella transporter lämnas det ett bidrag endast på den svenska andelen av 
transporten. Bidragsgrundandeandelen räknas fram med en formel som är framtagen 
av Nutek. Detta gör att en viss skillnad kan uppstå beroende på om transporten sker 
med lastbil eller järnväg, eftersom transportsträckan kan variera något. Ekvationen 
ser ut som följande: 
 
 A / (A + B) x 100 = bidragsgrundandeandel (procent)  ( 1 ) 
 
 A = svensk landsträcka 
 B = utländsk sträcka (landdel + eventuell färjedel) 
 
Från den bidragsgrundande delen räknas sedan det bidragsgrundande beloppet fram. 
Nutek betalar från detta bidragsgrundande belopp ut ett transportbidrag på mellan 15 
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- 45 procent av beloppet. Hur stort bidraget är beror på inom vilken zon företaget är 
beläget och hur lång transportsträckan är. (Helena Möllerman, Nutek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om transportbidrag lämnas in varje halvår och pengarna som betalas ut 
baseras då på de transporter som företaget haft under denna tidsperiod. För att kunna 
söka transportbidraget krävs att den sammanlagda bidragsgrundande fraktkostnaden 
måste överstiga 25000 kronor under ett helt år. (Svensk författningssamling 
2000:281) 

Tabell 4.5.1 
Bidragssats (procent)

Zon 2 3 4 5

Transportavstånd (kilometer) 
401 - 700 15 25 30 30
700 - 15 25 30 45
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer först en beskrivning av vad som kom fram vid den 
benchmarking som gjorts och en beskrivning av nuläget på Megadoor AB. Vidare 
kommer resultatet av intervjuerna med transportföretagen att redovisas, där även 
prisuppgifterna för transporterna kommer med. Kostnaderna för installation och 
tillverkning tas även upp i detta kapitel och avslutningsvis kommer resultaten från 
kostnadskalkylerna att redovisas och analyseras. 
 

5.1 Benchmarking 
Den benchmarking som gjorts är på tre företag, systerbolaget Megadoor Inc., 
Martinsons Trä AB och Alimak AB. Vad som kom fram vid dessa intervjuer med 
ansvariga för produktion och transporter till slutkund kommer här att redovisas.  
 

5.1.1 Megadoor Inc. 
Megadoor Inc. tillverkar i princip alla sina större standardportar och projektportar 
färdiga innan de transporterar dem till slutkunden. Ekonomiskt sett så är det hållbart 
för dem att tillverka portar i sitt slutliga skick med en längd upp till cirka 22 meter, 
detta är baserat på de transportpriser som finns i USA. Den största port som de hittills 
tillverkat färdig i sin produktionslokal har en längd på 68 fot, alltså cirka 20,5 meter. 
I produktionslokalen klarar de av att montera profiler och portar med en längd på 70 
fot (cirka 21 meter).  
 
De skickar 99 procent av alla färdiga portar med lastbil, detta för att det oftast blir 
billigare men även för att slippa onödiga omlastningar som leder till ökad risk för 
transportskador. Transporter inom USA av färdiga portar sker med separata 
lastbilsföretag, DFDS eller DHL används aldrig vid dessa transporter. 
 
Megadoor Inc. har en egen säljavdelning vilket gör att de även har egna installatörer 
som vanligtvis sköter installationen. Ibland anlitar även de utomstående installatörer, 
men de är alltid de själva som har den direkta kontakten med installatörerna. Detta 
underlättar mycket vid installationsarbetet. Detta närmare samarbetet gör även att det 
alltid finns någon på plats som kan ta emot portarna när de kommer.  
 

5.1.2 Martinsons Trä AB 
Martinsons Trä AB är ett företag som är beläget i Bygdsiljum, cirka 6 mil inåt landet 
från Skellefteå, och de tillverkar timmer, limträ och andra trä produkter. 
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Försäljningen sker framför allt mot Sverige, men det förekommer även att de 
exporterar till andra nordiska länder. 
 
Enligt Per Grubbström, som är ansvarig för uttransporter av färdiga produkter på 
Martinsons Trä AB, har de inte riktigt samma problematik som Megadoor AB. De 
har inte möjligheten att tillverka produkterna i delar eftersom det handlar om 
limträbalkar eller fackverk som är självbärande och skulle tappa i bärkraft om de först 
tillverkades i delar. 
 
Det är dock vanligt att deras produkter måste gå med specialtransport. Transporterna 
går alltid med lastbil, tidigare har de provat att skicka med tåg men priserna blev då 
väldigt mycket dyrare. Per fick en känsla av att järnvägsbolagen inte var intresserade 
av att skicka enstaka produkter utan istället ville ha större material av större mängd, 
typ bulkmaterial. 
 
Martinsons Trä har avtal med Schenker BTL och Skellefteå Bilfrakt. Om godset blir 
längre än vad dessa bolag klarar av, som i fallet med limträbalkarna till Edsbyn 
Arena, hyr transportbolagen in andra bolag som har specialkompetens för att lösa 
dessa transporter. 
 

5.1.3 Alimak AB 
Alimak AB är ett företag som tillverkar hissar för byggnadsindustrin, permanent 
installation för person/materialtransporter i industrimiljöer och för gruvindustrin. 
Företaget är beläget, precis som Megadoor AB, i Skellefteå och de säljer dessa hissar 
till hela världen. 
 
Alimak har enligt Gudrun Olofsson, ansvarig för uttransporter av färdiga produkter 
på företaget, samma typ av problematik som Megadoor AB. Skillnaden är dock att 
deras produkter inte är för långa för att det ska vara möjligt att skicka dem med 
vanlig transport, utan istället är för breda. Det handlar då om hisskorgar som tar upp 
en större bredd än vad ett vanligt lastbilssläp eller järnvägsvagn är. 
 
De har valt att alltid producera hela produkter, vissa dörrar på hissarna kan göras i 
mindre delar men i stort är produkten tillverkad i sin helhet i fabriken. Detta gör att 
transportkostanden blir högre, men eftersom kunden vill ha det på detta sätt och 
betalar för det, har de inte funderat på att göra på något annat sätt. 
 
Företaget har avtal med DFDS Transport AB och GreenCarrier Scandinavia AB. 
Varor som ska till länder inom Europa skickas hela vägen med lastbilstransport, 
medan varor som ska längre först skickas med järnväg till Göteborg för att sedan 
omlastas till fartyg. 
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5.2 Nuläge 
Inför försäljningen av projektportar som överstiger en längd på 12 meter, görs det för 
närvarande en ekonomisk beräkning. I denna beräkning bedöms om porten skall 
tillverkas i sin helhet i fabrikslokalen eller om den skall tillverkas i kortare delar på 
12 meter. Denna beräkning försenar beredning, konstruktion och produktion av 
porten. Variabler som behandlas i denna beräkning är transportkostnader för 
respektive transport, de olika installationskostnaderna och tillverkningskostnaderna. 
Det förs även en dialog med kunden angående hur lång leveranstid de kan tänka sig 
och hur mycket de är beredda att betala för att korta ner leveranstiden.  
 
Om beräkningen visar att det är mest lönsamt att skicka porten i delar, paketeras 
dessa delar antingen som löst styckegods (inom Europa) eller i en ISO-container på 
12 meter (till övriga världen) och skickas sedan med DFDS Transport AB. Paketering 
och emballering sker på liknande sätt oavsett om den skall skickas i container eller 
inte. De längre delarna emballeras och spänns fast på ett flertal lastpallar. De mindre 
delarna lastas sedan även de på lastpallar. 
 
Skulle det visa sig att vinningen från minskade installationskostnader skulle överväga 
ökade transportkostnader i just detta fall, skickas porten i sin helhet till kunden. 
Transporten utförs även denna gång av DFDS Transport AB. Eftersom porten nu blir 
färdigproducerad ryms den ej i en ISO-container och därför paketeras den nu som löst 
styckegods oavsett vart porten skall skickas. Paketering och emballering av porten 
utförs på liknande sätt som när porten skickas i delar frånsätt att det blir ett mindre 
antal kollin, se bilaga 7. Transporten räknas nu som specialtransport. Priserna för 
transporten kan då variera något beroende på om det lösa styckegodset går att 
kombinera med transporter åt andra företag.  
 
Ibland väljer kunden att få porten skickad i färdigt skick trots att detta blir dyrare för 
dem. Detta för att leverans- och installationstiden blir betydligt kortare. De anser helt 
enkelt att de kan vinna tid och i slutändan pengar på att få upp porten tidigare. 
 
Standardportar tillverkas i dagsläget alltid i sin helhet i produktionslokalen. Om de 
inte skall skickas längre sträckor som till exempel till Asien, då är det att föredra att 
paketera porten i containrar. 
 
Produktionslokalen som Megadoor AB har klarar i dagsläget av att producera portar 
med en totallängd av 20 meter. Begränsningen ligger vid montering av profiler, då 
lyftanordningen i lokalen endast klarar av att lyfta profiler med denna maximala 
längd. Denna begränsning gör att portar som är längre än 20 meter inte behöver 
någon kostnadsberäkning i dagsläget, utan dessa tillverkas direkt i delar på 12 meter.  
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Skulle porten bli alltför hög kan även problem uppstå, då lyftanordningen inte klarar 
av att lyfta hur många profiler som helst. Anordningen skall klara av att lyfta alla 
profiler på samma gång och om antalet är för stort får de en tyngd som ej klaras av. 
Begränsningen för antal profiler som kan lyftas beror också på vilken profiltyp det 
handlar om, eftersom profiltyperna väger olika mycket. Är porten tyngre än vad 
anordningen klarar av måste profilerna monteras på plats. Eftersom detta leder till en 
längre installationstid så görs inga kostnadsberäkningar angående transporten på 
portarna som både är längre än 12 meter och samtidigt tyngre än begränsningen, utan 
dessa portar tillverkas direkt i 12 meters delar. 
 

5.3 Portinformation 
Som tidigare nämnts i avgränsningarna kommer endast portar med en längd på minst 
13 meter att innefattas i detta arbete. För att underlätta framtagandet av prisuppgifter 
för transportbolagen är portantalet nedtaget till fyra stycken System 1500 portar och 
två stycken System 1000 portar. Längderna på portarna är för System 1500 portarna 
13, 16, 18 samt 20 meter och för System 1000 portarna är längderna 13 samt 16 
meter. Detta är inte medtaget i avgränsningarna eftersom analysen och 
rekommendationerna kommer även att behandla portar med mellanliggande längder. 
 
När portarna skickas i delar är profilerna delade vid en längd på 12 meter för alla 
portar utom System 1000 porten på 13 meter, då den delas vid 10 meter. Denna 
ändring beror på att System 1000 portarna blir för svag om skarven sitter för långt ut 
mot kanten, eftersom profilerna är smalare än för System 1500 portarna. För mer 
ingående information om portarna se bilaga 6. 
 

5.4 Intervju med transportbolag 
Fyra transportbolag har intervjuats för att få en bild av deras verksamhet. 
Prisinformation angående de transporter som skall undersökas och analyseras har 
sedan samlats in från dessa bolag. Från samtliga bolags priser har sedan en 
sammanställning gjorts där genomsnittliga transportpriser till de olika länderna 
räknats fram. 
 

5.4.1 DFDS Transport AB 
DFDS Transport AB är ett världsomspännande bolag som samordnar transporter med 
hjälp av alla fyra transportsätten. Transporterna sköts i största möjliga mån med 
interna transportalternativ, så som deras egna lastbilar och godsvagnar. Kräver 
transporten specialutrustning som företaget ej har själva hyrs denna in från andra. 



 
   

   
 28 

Detta kan på så sätt bli ett problem vid transporter av längre gods, eftersom tillgången 
på längre lastbilar eller järnvägsvagnar då styr mycket av priset. 
 
Megadoor AB har uppgjorda transportavtal med DFDS. Detta avtal gör att DFDS 
ibland inte tjänar någonting på transporten medan vissa transporter lönar sig väldigt 
bra. Avtalet innefattar uppgjorda priser på transporter av System 1000 portar med 
längder upp till 13,6 meter. Priserna styrs av ett fast pris per transportmeter på porten. 
System 1500 porten innefattas även av avtalet, men bara när portarna skickas i delar 
på max 12 meter. Priset styrs i detta fall av transportvolymen och gränsen mellan den 
högre och den lägre taxan ligger vid 30 kubikmeter. 
 
Transporter av portar med en godslängd upp till 13,6 meter var det inget problem att 
ta fram priser på, eftersom det redan fanns generella priser uppgjorda. För portar med 
en längre godslängd blev det dock ett större problem då tillstånden i varje land tar tid 
att ta fram och dessutom kostar pengar. Vissa myndigheter kan ta upp till en månad 
på sig med att ge ut ett tillstånd. Vid längre transporter kan det även krävas att 
lastbilen eskorteras av en följebil eller av polisen. Även detta gör att kostnaden stiger. 
Om porten skickas med tåg krävs endast tillstånd i mottagarlandet för den avslutande 
transporten med lastbil från järnvägsstationen till slutkunden. 
 
Vid varje transport försöker DFDS att kombinera portarna med annat gods, vilket gör 
att priset kan variera väldigt mycket från fall till fall. 
 
I Megadoor AB: s fall är det längden som är av största betydelse. System 1000 och 
System 1500 portarna paketeras och emballeras så att de går att stapla annat gods 
ovanpå portarna och på så sätt utnyttja lastutrymmet på ett effektivt sätt.  
 
Transporterna sker till 90-95 % med lastbil inom Europa. Skulle det dock vara så att 
transporten ej är tidspressad kan järnväg användas, eftersom det vanligtvis blir 
billigare. 
 
Fartygstransporter förekommer vid längre transporter, så som till Asien och USA, 
men det är endast i undantagsfall som det går att skicka med fartyg från 
Skelleftehamn, eftersom de fartyg som går till och från Skelleftehamn inte går på 
någon fast tidtabell. Dessutom är dessa fartyg i princip alltid fulla med malm eller 
skrot. Därför måste godset först transporteras ner till Göteborg med lastbil eller 
järnväg för att sedan lastas om till fartyg. 
 
DFDS har valt att skicka portarna med en godslängd på under 14,5 meter med lastbil 
hela vägen från Megadoor AB till slutkund. Där godslängden blir längre kommer de 
att skicka porten med järnväg från Skelleftehamn och fram till de olika städerna. 
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Prisinformation 
Transporterna av portar med en godslängd upp till 13 meter är relativt låga vilket 
beror på de avtal som Megadoor AB har förhandlat fram. Priset är baserat på ett fast 
pris per transportmeter som porten är. 
 
För de portar som har en godslängd från 16 meter och uppåt, beräknades ett pris för 
järnvägstransporten från Skelleftehamn till järnvägsstationen i mottagarstaden. Till 
detta pris adderades sedan en kostnad för lastbiltransport från Megadoor AB till 
Skelleftehamn på 2500 kronor, en lastbilstransport inom mottagarstaden på 50 
kilometer enkel väg, vilket gav 1300 kronor, samt en uppskattad tillståndskostnad på 
2500 kronor. För fullständiga prisuppgifter från DFDS se bilaga 9. 
 
Priserna till London för portarna med en transportlängd på 16 meter och uppåt kunde 
DFDS inte ta fram, detta berodde på kommunikationsbrister inom deras organisation. 
 

5.4.2 Danzas/DHL 
Danzas/DHL är en sammanslagning mellan Danzas, DHL och Deutsche Post Euro 
Express. Denna sammanslagning har gjorts för att öka möjligheten att erbjuda 
kunderna ett starkt globalt nätverk med ett mångsidigt produktutbud. 
Sammanslagningen har dock gjort att organisationen har blivit betydligt större vilket 
gör den något mer svåranpassad mot kunderna, eftersom de har många centrala 
direktiv som måste följas. 
 
Cardo Door AB som äger Megadoor AB, vilket tidigare nämnts, har uppgjorda avtal 
med Danzas/DHL. Detta avtal innefattar Cardo Door AB: s transporter av övriga 
industriportar inom huvudsakligen Norden, men även nere på kontinenten. Detta 
avtal skulle till viss del vara applicerbart även på Megadoor AB: s portar, men då 
endast på mindre standard portar med en längd på upp till 8 meter. Begränsningen 
ligger vid denna längd eftersom lyfttruckarna som Danzas/DHL har på sina bilar inte 
klarar av att lyfta längre portar än detta. 
 
Danzas/DHL samordnar transporter inom alla fyra transportsätt. Vanligtvis går 
enstaka mindre transporter med lastbil. Järnvägstransporter förekommer även, men 
för att det ska bli billigare måste ofta transportvolymen vara ganska stor. 
Fartygstransporter sker vanligen endast vid transporter till länder utanför Europa. 
 
Vid transporter av gods med en längd under 13,6 meter är det volymen som är den 
avgörande faktorn för transportpriset. Vid transporter av gods längre än 13,6 meter 
blir längden den avgörande faktorn eftersom det krävs specialutrustning. Volymen 
inverkar visserligen också, men inte i samma utsträckning. 
 



 
   

   
 30 

Transportpriset varierar beroende på om transportföretaget kan styra vilken dag i 
veckan godset kan hämtas. Detta eftersom de då kan samordna transporten med andra 
företags transporter. Antalet portar styr även priset, transportpriset för den första 
porten är alltid störst och sedan minskar priset eftersom. Priserna som är framtagna är 
inga hundra procent fasta priser utan bara bra uppskattningar, gjorda av experter inom 
Danzas. Detta gör det möjligt att förhandla om priset, eftersom det är många faktorer 
som kan förändra priset. 
 
Transporten av portarna är beräknad att gå med lastbil hela vägen från Megadoor AB 
till slutdestinationen. Priset för en port som har en längd på 19 meter kommer att 
hamna på ungefär samma pris som 20 meters porten, eftersom det är samma 
specialtrailer som kommer att användas vid båda fallen. Skulle Megadoor AB vilja 
skicka en port som blir upp mot 25 meter kommer priset att stiga ännu mer eftersom 
det då krävs en annan specialtrailer och då kommer även priset för en följebil med i 
beräkningen. 
 
Kostnaden för tillstånden i de olika länderna varierar från land till land men ligger 
ungefär på 2500 kronor per land. Variationen i hur lång behandlingstid tillstånden 
kräver är väldigt stor. I Tyskland tar det cirka 10 dagar att få ett tillstånd, i Frankrike 
tar det cirka 4 veckor och i Italien som är värst tar det upptill 10 veckor att få ett 
tillstånd. Detta gör att företaget bör vara ute i ganska god tid vid transport av extrema 
gods typer som skall passera dessa länder. 
 
Prisinformation 
Priset för portarna som skickas i delar blir genomgående lika stort. Transportpriset för 
portarna med en längd på 13 meter som skickas hela blir något lägre än 
transportpriset för samma port som skickas i delar. Detta beror på att sändningen av 
porten i delar består av fler kollin, och då speciellt att det tillkommer en extra helpall. 
Se kollin och dess storlekar i bilaga 7. 
 
För att se tabell över alla prisuppgifter från Danzas/DHL se bilaga 10. 
 

5.4.3 Green Cargo AB 
Green Cargo AB är ett svenskt logistikföretag som är helägt av Svenska Staten 
genom Näringsdepartementet. Huvuddelen av transporterna sköts genom 
järnvägstrafik, vilket är företagets kärnverksamhet. Företaget tillhandahåller dock 
även transportlösningar som innefattar lastbilstransporter. Lastbilstransporterna 
sköter företaget för närvarande med egna lastbilar eller med hjälp av andra 
samarbetspartners. Den egna lastbilstrafiken är dock på väg att säljas ut från 
företaget. 
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För närvarande transporterar Green Cargo gods från Skellefteå med järnväg, men 
detta kan vara på väg att upphöra. Anledningen är att företaget tappat sin största 
kund, Boliden Mineral AB, vilket gör att det ej är lönsamt att köra enstaka 
godstransporter med järnväg från Skellefteå. Något beslut är dock ej tagit i frågan, 
men diskussionen är i full gång. Detta gör att prisuppgifterna som företaget lämnat 
endast kan gälla fram till nyår, då ett beslut om deras framtid beräknas fattas. 
 
Företaget tillhandahåller egna lok och godsvagnar. Även lastbilar till en viss del finns 
inom dess maskinpark. 
 
Green Cargo har ingen styckegodshantering, vilket innebär att företaget som köper 
transporten av dem tillhandahåller hela vagnar. Detta gör att det är längden som 
påverkar transportpriset mest, beroende på hur lång vagn som krävs för transporten. 
Vikten påverkar priset även till viss mån, men i Megadoor AB: s fall är det av mindre 
betydelse eftersom Green Cargo har en lägsta gräns på 5 ton. Avsaknaden av 
styckegods hantering gör även att kostnaden för transporten minskar per port om 
Megadoor AB kan skicka flera portar på samma gång och på så sätt fylla 
järnvägsvagnarna bättre. 
 
Transporterna till Danmark, Nederländerna samt Frankrike kommer företaget att lösa 
med järnvägstransporter. Transporten till England däremot kommer först att gå med 
järnväg ner till Göteborg för att sedan lastas om till en lastbilstrailer. Denna 
lastbilstransport kommer Green Cargo att lösa med hjälp av sina samarbetspartners. 
 
Eftersom de flesta transporterna sköts med järnväg krävs inga tillstånd i de övriga 
europeiska länderna, bara för lastbilstransporten mellan järnvägsstationen och 
slutkunden inom mottagarstaden.  
 
Prisinformation 
Portarna med en godslängd upp till 14 meter kommer Green Cargo att transportera 
med en tvåaxlig järnvägsvagn och de portar som har en längre transportlängd 
kommer att transporteras med en fyraxlig vagn. Detta gör att kostnaden för portarna 
som skickas i delar samt de färdigproducerade med en längd upp till 14 meter 
kommer att ligga på samma nivå. För att se tabell över alla prisuppgifter från Green 
Cargo se bilaga 11. 
 
Transportpriserna till Danmark, Nederländerna och Frankrike är baserad på tre delar, 
en för järnvägstransporten, en del för lastbilstransporterna till och från 
järnvägsstationen samt en sista del eventuella tillstånd för lastbilstransporter.  
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5.4.4 GreenCarrier Scandinavia AB 
GreenCarrier Scandinavia AB är ett mindre transportbolag, med en mindre 
organisation och en relativt liten maskinpark. Bolaget tillhandahåller ändå 
transportlösningar inom hela världen, men i och med att organisationen är liten kan 
lösningarna anpassas efter bästa tänkbara sätt för kunden. Den avgränsade 
maskinparken gör även att bolaget kan plocka in prisuppgifter från olika åkerier i 
olika länder och på så sätt ta fram bästa lösning för kunden. Bolaget är alltså inte styrt 
att använda egna bilar eller vissa åkerier. De använder sig av alla fyra transportsätt 
när de tar fram priset åt kunden. Beroende på vart godset ska och hur det ser ut 
försöker de ta fram det billigaste alternativet för kunden. 
 
GreenCarriers kontor i Skellefteå består till stor del av tidigare DFDS anställda som 
hoppat av och startat upp ett eget delkontor inom GreenCarrier. Detta gör att 
personalen på GreenCarrier i Skellefteå har bra insikt i hur Megadoor AB: s 
produkter går att hantera och packa vid transporter. 
 
Vad som styr priset i Megadoors fall är framförallt längden, eftersom produkterna är 
relativt lätta, ganska platta och relativt långa.  
 
Eftersom prisuppgifterna i detta arbete endast behandlar transporter av en port åt 
gången blir priset relativt högt. Skulle företaget i stället skicka två eller fler portar på 
samma gång minskar transportkostnaden för port två, tre och så vidare.  
 
Beställningen av transporter med en transportlängd över 14,5 meter måste ske cirka 
två veckor i förväg, ju tidigare desto bättre. Dock behöver inte exakt avgångsdag 
bestämmas så långt i förväg, bara GreenCarrier blir förvarnade om att det kommer en 
sändning av en port som kräver specialtransport så de kan börja planera in den. Exakt 
avgångs datum kan bestämmas närmare, beroende på hur tillverkningen fortgår och 
hur möjligheten att kombinera det med transport av andra företags gods. Skulle 
specialtransporten kunna kombineras med andra företags transporter sjunker priset 
ganska mycket. Hur mycket är dock svårt att uppskatta i förväg. 
 
Tillstånden om specialtransport i de olika länderna tar olika lång tid och kostnaden 
varierar. Priset ligger vid cirka 1500 kronor för varje land. GreenCarrier har dock 
fördelen att de kan samordna transporten med åkerier i de olika länderna som redan 
har färdiga transporttillstånd. 
 
Beräkningen av pris på transport av portarna är räknat på att portarna med en kortare 
transportlängd (upp till 13meter) går med lastbil hela vägen. De längre portarna (16 
meter och uppåt) är beräknade att transporteras med järnväg ner till Göteborg för att 
där lastas om och transporteras med lastbil den sista biten. 
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Prisinformation 
Priset för transporterna av både System 1000 och System 1500 portarna med en längd 
på 13 meter är i princip detsamma oberoende på om porten skickas hel eller i delar. 
När portlängden blir längre ökar skillnaden mellan att skicka porten hel eller i delar. 
Tabell över alla prisuppgifter från GreenCarrier Scandinavia AB finns i bilaga 12. 
 
Prisbilden för portar med en transportlängd mellan 13 och 16 meter ser ut som så att 
kostnaden ligger på samma nivå som 13 meters porten så länge en viss del av porten 
klarar av att hänga utanför lastbilen. Denna gräns ligger ungefär vid 14,5 meter. Efter 
detta krävs en specialtrailer och då blir kostnaden samma som för 16 meters porten. 
 

5.4.5 Snittpriser transporter 
Från de prisuppgifter som transportbolagen lämnat in räknades ett snittpris fram för 
varje port i de två olika utförandena och till de olika slutdestinationerna. Utfallet från 
detta gav följande priser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.4.5.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 7 716 26 125 7 605 7 806 
Nederländerna (Amsterdam) 11 920 34 425 11 684 11 984 
England (London) 14 416 52 417 14 179 14 504 
Frankrike (Paris) 13 892 43 575 13 636 13 986 

Tabell 5.4.5.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 8 391 26 125 27 525 30 025
Nederländerna (Amsterdam) 13 320 34 450 35 550 42 463
England (London) 16 491 52 417 53 957 59 400
Frankrike (Paris) 15 942 43 700 45 338 51 794
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5.5 Transportbidrag 
Eftersom ett snittpris kommer att användas vid kostnadskalkylerna är det svårt att 
beräkna en exakt bidragsgrundandeandel av transporten. Därför användes en 
procentuell andel som beräknats fram från transporter med lastbil hela vägen. Även 
den procentuella andelen för järnvägstransporter räknades fram för att se skillnaden 
mellan lastbilstransporter och järnvägstransporter. Skillnaden visade sig vara cirka 2 
procent, vilket i detta arbete kan ses som försumbart.  
 
Den bidragsgrundande andelen räknades fram med hjälp av ekvation 1 från kapitel 
4.5. Detta utfördes för varje slutdestination och utfallet blev följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna bidragsgrundande andel multipliceras sedan med transportkostnaden för att få 
fram det bidragsgrundande beloppet. Dessa bidragsgrundande belopp multipliceras 
med 30 procent för att få fram bidragens storlek. Bidragen fick då följande utfall: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.5.1 
Svensk landsträcka Utländsk sträcka Total sträcka Bidragsgrundande andel 
(kilometer) (kilometer) (kilometer) (procent)

Danmark (Köpenhamn) 1290 275 1565 82 
Nederländerna (Amsterdam) 1390 1038 2428 57 
England (London) 1118 1332 2450 46 
Frankrike (Paris) 1390 1463 2853 49 

Tabell 5.4.5.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 8 530 8 530 8 530 8 530
Nederländerna (Amsterdam) 13 234 13 234 13 234 13 234
England (London) 15 929 15 929 15 929 15 929
Frankrike (Paris) 15 886 15 886 15 886 15 886
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5.6 Installationskostnader 
Vid försäljning av en port till Sverige använder säljbolaget en enhetlig timkostnad för 
installatören när de räknar ut försäljningskostnaden. Enligt Dan Holmander, 

Tabell 5.5.2 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Bidrag (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 1 898 6 427 1 871 1 920 
Nederländerna (Amsterdam) 2 038 5 887 1 998 2 049 
England (London) 1 989 7 234 1 957 2 001 
Frankrike (Paris) 2 042 6 406 2 004 2 056 

Tabell 5.5.3 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Bidrag (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 2 064 6 427 6 771 7 386
Nederländerna (Amsterdam) 2 278 5 891 6 079 7 261
England (London) 2 276 7 234 7 446 8 197
Frankrike (Paris) 2 343 6 424 6 665 7 614

Tabell 5.5.4 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Bidrag (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 2 099 2 099 2 099 2 099
Nederländerna (Amsterdam) 2 263 2 263 2 263 2 263
England (London) 2 198 2 198 2 198 2 198
Frankrike (Paris) 2 335 2 335 2 335 2 335
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montageledare vid Crawford Doors, ligger denna kostnad på 450 kronor per 
arbetstimme oberoende på om installationen sköts av interna eller externa 
installatörer. I denna kostnad är då hotell, resor och traktamente medräknat. 
 
Eftersom detta arbete inriktar sig på försäljning av portar till fyra europeiska länder 
kommer denna kostnad att bli högre. Efter samråd med Leifh-Gunnar Ollinen, 
marknadschef på Megadoor AB, har denna kostnad ökats till 500 kronor för att täcka 
extra kostnader för hotell, resor samt traktmente. I kostnadskalkylerna som gjorts i 
detta arbete har denna timkostnad för installatörer använts. 
 
Installationen kräver en installationssupervisor och en installationassistent. Detta 
leder till att installationstiden måste dubbleras vid framtagning av totalkostnaden. 
Kostnaden för dessa två installatörer är dock densamma. 
 
Till denna totalkostnad för installatörer tillkommer även hyreskostnader för 
hjälpmedel. Beroende på om det är en System 1000 port eller en System 1500 port 
behövs det lite olika hjälpmedel. Det kan även finnas andra omständigheter som 
inverkar på vilka hjälpmedel som behövs, men för att underlätta beräkningarna har 
bedömts att för System 1000 portarna behövs en kran samt en skylift. 
Hyreskostnaden för kranen ligger på cirka 800 kronor per timme. Skyliftens 
hyreskostnad varierar, eftersom olika typer av skylift behövs beroende på hur lång 
porten är. Vid portar med en längd på upp till och med 16 meter ligger priset på cirka 
1000 kronor per dag, ökar längden till över 16 meter blir kostnaden i stället cirka 
2500 kronor per dag. 
 
För System 1500 portarna krävs det en motviktstruck, vilken har en hyreskostnad på 
890 kronor per dag under de 5 första dagarna, sedan sjunker kostnaden till 801 kronor 
per dag från dag 6 och framåt. Till System 1500 portarna krävs det också, precis som 
för System 1000 portarna, en skylift och kostnaden för denna är densamma som 
nämnts tidigare. 
 

5.6.1 System 1000 
Installationen av System 1000 portarna tar lika lång tid både för 13 och 16 meters 
portarna. Detta gäller dels vid installation av port som skickas färdigproducerad, då 
tiden blir cirka 24 timmar per installatör, och dels vid installation av port som skickas 
delproducerad då tiden blir 32 timmar per installatör. Bedömningen är alltså att 
installationstiden för dessa portar ökar med en dag om porten skickas delproducerad. 
För mer specificerade tids- och kostnadsuppgifter se bilaga 13. 
 



 
   

   
 37 

5.6.2 System 1500 
Installationstiden för System 1500 portarna varierar betydligt mer än System 1000 
portarna. Installationstiden för en färdigproducerad System 1500 port ligger på 
mellan 54 – 61 timmar per installatör. Skickar Megadoor AB portarna delproducerad 
i stället ökar installationstiden med cirka 35 procent. Så istället för att ta cirka 7 – 8 
dagar, tar installationen cirka 11 – 12 dagar. För mer specificerade tids- och 
kostnadsuppgifter se bilaga 13. 
 

5.7 Tillverkningskostnader 
Tillverkningstiden för de hela portarna är beräknad utifrån att så mycket som möjligt 
av produktionen sker i produktionslokalen. Det är då inräknat att portens maskinlåda 
och bottenprofil monteras kompletta innan porten skickas. 
 
Tillverkningskostnaden för portarna i produktionslokalen är 200 kronor per 
arbetstimme. Skillnaden i tillverkningstid mellan att tillverka hela porten i 
produktionslokalen eller att tillverka porten i delar varierar beroende på om det är en 
System 1000 port eller en System 1500 port. Tiden varierar även beroende på längd 
och höjd. 
 

5.7.1 System 1000 
För System 1000 portarna är tillverkningstiden densamma i produktionslokalen för en 
färdigproducerad port och en delproducerad port. Detta eftersom att på den 
delproducerade porten måste ett förberedande arbete ske av de ingående delarna på 
ett sådant sätt att installationen skall kunna genomföras på ett så smidigt sätt som 
möjligt. För tider och sammanlagda tillverkningskostnader se bilaga 14. 
 

5.7.2 System 1500 
Tillverkningstiden i produktionslokalen blir lika lång för portarna på 13 meter och 16 
meter om de tillverkas i delar och ligger på cirka 50 timmar. För de längre portarna 
på 18 meter och 20 meter blir tillverkningstiden för port i delar något längre, cirka 60 
timmar. Tillverkningstiden för att producera porten fullständigt har en stigande 
ökning tillsammans med längden eftersom porten blir svårare att hantera desto längre 
den blir. För tider och sammanlagda tillverkningskostnader se bilaga 14. 
 

5.8 Kostnadskalkyler 
Det har gjorts en kostnadskalkyl för varje port, dels som tillverkad helt i fabrik och 
dels som tillverkad i delar. I denna kalkyl har tillverknings-, installations- och 
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transportkostnaden för varje port adderats ihop. Från detta har sedan transportbidraget 
dragits, för att ge en bild av hur stor den totala kostnaden är.  
 
Detta har gjorts för varje separat land som innefattas i arbetet. Från dessa 
sammanlagda kostnader har kostnadsskillnaden mellan att tillverka porten i delar 
eller helt färdig räknats fram som underlag för analysen i kapitel 6.  
 

5.8.1 Danmark (Köpenhamn) 
Kostnadskalkyler för samtliga undersökta portar till Köpenhamn. Dessa visar 
kostnadsskillnaden mellan att skicka porten färdigproducerad eller delproducerad. 
Blir skillnaden ett positivt belopp är det billigare att skicka porten färdigproducerad, 
skulle skillnaden istället bli ett negativt belopp är det billigare att skicka porten 
delproducerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.8.1.1 

System 1000 13x10 System 1000 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 000 12 000 13 200 13 200
Installationskostnad 27 800 37 600 27 800 37 600
Transportkostnad 7 716 7 605 26 125 7 806
Transportbidrag -1 898 -1 871 -6 427 -1 920
Totalkostnad 45 618 55 334 60 698 56 686

Skillnad 9 716 -4 012

Tabell 5.8.1.2 

System 1500 13x10 System 1500 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 800 10 000 13 200 10 000
Installationskostnad 69 052 106 256 71 853 112 057
Transportkostnad 8 391 8 530 26 125 8 530
Transportbidrag -2 064 -2 099 -6 427 -2 099
Totalkostnad 88 179 122 687 104 751 128 488

Skillnad 34 508 23 737
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5.8.2 Nederländerna (Amsterdam) 
Kostnadskalkyler för samtliga undersökta portar till Amsterdam. Dessa visar 
kostnadsskillnaden mellan att skicka porten färdigproducerad eller delproducerad. 
Blir skillnaden ett positivt belopp är det billigare att skicka porten färdigproducerad, 
skulle skillnaden istället bli ett negativt belopp är det billigare att skicka porten 
delproducerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.8.2.1 

System 1000 13x10 System 1000 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 000 12 000 13 200 13 200
Installationskostnad 27 800 37 600 27 800 37 600
Transportkostnad 11 920 11 684 34 425 11 984
Transportbidrag -2 038 -1 998 -5 887 -2 049
Totalkostnad 49 682 59 286 69 538 60 735

Skillnad 9 604 -8 803

Tabell 5.8.1.3 

System 1500 18x10 System 1500 20x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  15 600 12 000 16 000 12 000
Installationskostnad 85 853 135 057 86 853 136 057
Transportkostnad 27 525 8 530 30 025 8 530
Transportbidrag -6 771 -2 099 -7 386 -2 099
Totalkostnad 122 207 153 488 125 492 154 488

Skillnad 31 281 28 996

Tabell 5.8.2.2 

System 1500 13x10 System 1500 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 800 10 000 13 200 10 000
Installationskostnad 69 052 106 256 71 853 112 057
Transportkostnad 13 320 13 234 34 450 13 234
Transportbidrag -2 278 -2 263 -5 891 -2 263
Totalkostnad 92 894 127 227 113 612 133 028

Skillnad 34 333 19 416
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5.8.3 England (London) 
Kostnadskalkyler för samtliga undersökta portar till London. Dessa visar 
kostnadsskillnaden mellan att skicka porten färdigproducerad eller delproducerad. 
Blir skillnaden ett positivt belopp är det billigare att skicka porten färdigproducerad, 
skulle skillnaden istället bli ett negativt belopp är det billigare att skicka porten 
delproducerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.8.2.3 

System 1500 18x10 System 1500 20x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  15 600 12 000 16 000 12 000
Installationskostnad 85 853 135 057 86 853 136 057
Transportkostnad 35 550 13 234 42 463 13 234
Transportbidrag -6 079 -2 263 -7 261 -2 263
Totalkostnad 130 924 158 028 138 055 159 028

Skillnad 27 104 20 973

Tabell 5.8.3.1 

System 1000 13x10 System 1000 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 000 12 000 13 200 13 200
Installationskostnad 27 800 37 600 27 800 37 600
Transportkostnad 14 416 14 179 52 417 14 500
Transportbidrag -1 989 -1 957 -7 234 -2 001
Totalkostnad 52 227 61 822 86 183 63 299

Skillnad 9 
595 

-22 884

Tabell 5.8.3.2 

System 1500 13x10 System 1500 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 800 10 000 13 200 10 000
Installationskostnad 67 052 107 256 70 853 112 057
Transportkostnad 16 491 15 929 52 417 15 929
Transportbidrag -2 276 -2 198 -7 234 -2 198
Totalkostnad 94 067 130 987 129 236 135 788

Skillnad 36 920 6 552
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5.8.4 Frankrike (Paris) 
Kostnadskalkyler för samtliga undersökta portar till Paris. Dessa visar 
kostnadsskillnaden mellan att skicka porten färdigproducerad eller delproducerad. 
Blir skillnaden ett positivt belopp är det billigare att skicka porten färdigproducerad, 
skulle skillnaden istället bli ett negativt belopp är det billigare att skicka porten 
delproducerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.8.4.1 

System 1000 13x10 System 1000 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 000 12 000 13 200 13 200
Installationskostnad 27 800 37 600 27 800 37 600
Transportkostnad 13 892 13 636 43 575 13 986
Transportbidrag -2 042 -2 004 -6 406 -2 056
Totalkostnad 51 650 61 232 78 169 62 730

Skillnad 9 582 -15 439

Tabell 5.8.4.2 

System 1500 13x10 System 1500 16x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  12 800 10 000 13 200 10 000
Installationskostnad 69 052 106 256 71 853 112 057
Transportkostnad 15 942 15 886 43 700 15 886
Transportbidrag -2 343 -2 335 -6 424 -2 335
Totalkostnad 95 451 129 807 122 329 135 608

Skillnad 34 356 13 279

Tabell 5.8.3.3 

System 1500 18x10 System 1500 20x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  15 600 12 000 16 000 12 000
Installationskostnad 85 853 136 057 85 853 136 057
Transportkostnad 53 957 15 929 59 400 15 929
Transportbidrag -7 446 -2 198 -8 197 -2 198
Totalkostnad 147 964 161 788 153 056 161 788

Skillnad 13 824 8 732
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5.9 Analys av kostnadskalkyler 
Analysen av kostnadskalkylerna kommer att presenteras uppdelat mellan de två olika 
produkttyperna System 1000 och System 1500. Detta för att på ett enkelt sätt visa 
kostnadsskillnaden mellan att skicka porten färdigproducerad eller delproducerad till 
de olika länderna. 
 

5.9.1 System 1000 
Kostnadskalkylerna visar att 13 meters porten är billigare att skicka i 
färdigproducerat skick till samtliga av de fyra städerna. Kostnadsskillnaden hamnade 
på ca 9500 kronor till samtliga av städerna. 
 
För portarna med en längd på 16 meter var det däremot billigare att skicka dem i 
delar. Skillnaden var dock minst till Danmark, cirka 4000 kronor. Till Nederländerna 
ökade skillnaden till cirka 8800 kronor och till Frankrike till cirka 15400 kronor. 
Största skillnaden blev det till England då kostnadsskillnaden blev hela 22884 kronor.  
 
Tillverkningskostnaden påverkar inte den totala kostnadsskillnaden för System 1000 
portarna, eftersom det kostar lika mycket att tillverka dessa portar helt i 
produktionslokal som det kostar att tillverka dem i delar. Det som istället gör att 13 
meters porten blir billigare att skicka färdigproducerad, medan 16 meters porten blir 
billigare att skicka delproducerad, är att transportkostnaden för den 
färdigproducerade 16 meters porten ökar betydligt mer än vad installationskostnaden 
för 13 meters porten ökar. Kostnadsskillnaden för installation mellan 
färdigproducerad och delproducerad port är 9800 kronor för alla System 1000 portar.  
 
Efter att transportbidraget dragits bort blir transportkostnadens skillnad mellan att 
skicka färdigproducerad eller delproducerad port i princip obefintlig (mellan 0 – 220 
kronor) för 13 meters porten, medan den blir betydligt större (mellan 13800 – 32700 

Tabell 5.8.4.3 

System 1500 18x10 System 1500 20x10

Färdigprod. Delprod. Färdigprod. Delprod.

Tillverkningskostnad  15 600 12 000 16 000 12 000
Installationskostnad 85 853 135 057 86 853 136 057
Transportkostnad 45 338 15 886 51 794 15 886
Transportbidrag -6 665 -2 335 -7 614 -2 335
Totalkostnad 140 126 160 608 147 033 161 608

Skillnad 20 482 14 575
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kronor) för 16 meters porten. Att skillnaden av transportkostnaden ökar så mycket 
gör att det lönar sig att skicka 16 meters porten delproducerad.  
 
Diagram över de tre olika kostnadernas uppdelning för färdigproducerad och 
delproducerad port till de olika länderna finns att beskåda i bilaga 15. 
 
Brytningsgränsen för vilken längd som det lönar sig att skicka färdigproducerad 
ligger ungefär vid 14,5 meter, eftersom portar upp till denna längd ryms på en vanlig 
lastbil med ett visst överhäng utanför lastbilsflaket. De längre portarna kräver ett 
längre fordon och därmed ökar transportkostnaden för att skicka porten 
färdigproducerad. Totala kostnadsskillnaderna mellan att skicka färdigproducerad 
eller delproducerad kan studeras i följande diagram: 
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Diagram 5.9.1 Total kostnadsskillnad System 1000. Positivskillnad innebär att porten är billigare att skicka 
färdigproducerad och negativskillnad innebär att porten är billigare att skicka delproducerad. 
 

5.9.2 System 1500 
Kostnadskalkylerna för System 1500 portarna visar att det lönar sig att tillverka alla 
portar med en längd upp till och med 20 meter fullständigt i produktionslokalen för 
att sedan skicka dem med specialtransport.  
 
Den totala kostnadsskillnaden blir störst för 13 meters porten, då den blir cirka 37000 
kronor till samtliga fyra slutdestinationer. För de andra portarna blir skillnaden lite 
varierande beroende på längd och slutdestination, enligt kalkylerna blir den dock 
aldrig lägre än 6000 kronor. 
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Varför det blir billigare att skicka System 1500 portarna färdigproducerade beror på 
att kostnadsskillnaden för installationen ökar mer än vad kostnadsskillnaden för 
tillverkning och transport minskar.  
 
Differensen i installationskostnad mellan att skicka portarna färdigproducerade eller 
delproducerade hamnar mellan 40200 – 50200 kronor, beroende på portlängd, med 
fördel för de färdigproducerade. Tillverkningskostnadens skillnad ligger mellan 2800 
– 4000 kronor, beroende på portlängd, där det är billigare att tillverka porten i delar.  
 
Skillnaden i transportkostnad efter bidrag är väldigt liten för 13 meters porten. Till 
Danmark är den till och med lägre för den färdigproducerade porten. För de längre 
portarna är det mellan 13200 – 37500 kronor lägre transportkostnad att skicka 
portarna delproducerade. Där 13200 kronor är skillnaden för 16 meters porten till 
Danmark och 37500 kronor är för 20 meters porten till England.  
 
Diagram över de tre olika kostnadernas uppdelning för färdigproducerad och 
delproducerad port till de olika länderna finns att beskåda i bilaga 16. 
 
Totala kostnadsskillnaderna mellan att skicka färdigproducerad eller delproducerad 
kan studeras i följande diagram: 
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Diagram 5.9.2 Total kostnadsskillnad System 1500. Positivskillnad innebär att porten är billigare att skicka 
färdigproducerad och negativskillnad innebär att porten är billigare att skicka delproducerad. 
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6 Analys 
I analyskapitlet kommer de fördelar som finns kring att skicka portar 
färdigproducerade eller delproducerade att analyseras. 
 

6.1 Analys av viktiga fördelsfaktorer 
För att kunna ge hållbara rekommendationer om hur Megadoor AB bör göra vid sina 
transporter av de största standardportarna och projektportarna kommer en analys av 
viktiga fördelsfaktorer som inverkar vid valet att skicka portarna i färdigproducerat 
skick eller i mindre delar att genomföras.  
 
Först kommer alla viktiga fördelsfaktorer som inverkar vid valet av tillvägagångssätt 
att tas upp och beskrivas varför dessa har valts. För att sedan se vilket av de två 
alternativen, att skicka färdigproducerat eller i mindre delar, som har de största 
fördelarna kommer de olika alternativen också få en poäng hur pass bra de uppfyller 
de olika faktorerna. Om alternativet uppfyller fördelsfaktorn mycket bra kommer den 
att få 10 poäng och sedan minskas poängen i fallande ordning efter hur pass bra 
alternativet uppfyller faktorn. Denna poäng kommer sedan att adderas ihop för att ge 
en total poäng för vardera alternativet. Förhoppningsvis kommer detta att ge en bra 
bild av vilket av de två alternativen som har de flesta fördelarna ur 
konkurrenssynpunkt. Poängsättningen har gjorts av författaren, men för att verifiera 
riktighetsgraden på denna har sedan Gunnar Lundborg, produktionschef på Megadoor 
AB, fått granska och godkänna denna. 
 

6.1.1 Fördelsfaktorer 
I teorikapitlet togs tre huvudsakliga fördelar ur konkurrenssynpunkt upp, kort 
leveranstid, hög leveranssäkerhet och hög kvalité, dessa kommer i sin tur att delas 
upp i två faktorer vardera. De faktorer som valts att bedömas är följande: 
 
Kort sammanlagd tillverknings-, installations- och transporttid: Denna faktor bidrar 
till att servicegraden till kunden blir hög. Kan denna tid hållas kort leder det till att 
ledtiden till kunden blir kort. Håller företaget en kort ledtid får de förhoppningsvis en 
konkurrensfördel mot sina konkurrenter. 
 
Kort installationstid: Denna faktor innefattas visserligen även i föregående, men 
eftersom en kort installationstid leder till en egen konkurrensfördel har denna valts att 
även tas upp separat. Kort installationstid uppfattas ofta som väldigt positivt av 
kunden, eftersom om porten kan installeras under en kort tid leder det till att kunden 
inte behöver hålla ett så långt produktionsstopp. Detta gäller om porten skall 
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installeras i en redan befintlig lokal där produktionen är i gång. Om porten däremot 
skall installeras i en ny byggnad ligger fördelen i att kunden kan börja använda 
portöppningen tidigare. 
  
Låg risk för felleveranser: Kan det tillverkande företaget minimera risken för att fel 
ingående delar skickas till kund, minskas risken för att de måste skicka nya delar. 
Skulle företaget bli tvungna att komplettera sin sändning till kunden leder detta till 
ökade kostnader, samt att ledtiden innan porten kan tas i bruk ökar. 
 
Låg risk för transportskador: Om det skulle uppstå skador, på porten eller någon av 
dess delar, under transporten måste dessa åtgärdas omgående. Detta leder till, precis 
som på föregående faktor, att kostnaderna ökar och att ledtid innan porten kan tas i 
bruk ökar. 
 
Hög kvalitet på produktionen: Denna faktor har tagits med eftersom en hög kvalité på 
produktionen leder till att kvalitén på produkten blir hög. Är kvalitén på produkten 
hög leder detta till att kunder vill köpa fler produkter. Det kan även leda till att de 
rekommenderar företagets produkter till andra tänkbara kunder. Skulle kvalitén vara 
bristfällig uppkommer dels kostnader för att reparera och förbättra kvalitén, men det 
innebär även att kunden eventuellt inte återkommer och köper fler produkter vilket 
leder till en minskad orderingång. 
 
Låg risk att det finns fel på det som skickas: Skulle det finnas fel på kvalitén på någon 
av de delar som skickas får det samma följd som om helt fel del skickats. Företaget 
måste alltså reparera detta genom att skicka en ny del, med ökade kostnader och ökad 
ledtid som följd. De fel som menas är olika typer av kvalitetsbrister från 
underleverantörer. 
 

6.1.2 Skicka färdigproducerad port 
Att skicka porten i färdig producerat skick har fått följande poäng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.1.2.1 

Färdigprod.
Poäng

Kort sammanlagd tillverknings-, installations- och transporttid 8
Kort installationstid  8
Låg risk för felleveranser 8
Låg risk för transportskador 2
Hög kvalitet på produktion 10
Låg risk för att det finns fel på det som skickas 8

Totalt 44
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Kort sammanlagd tillverknings-, installations-, och transporttid har fått 8 poäng med 
anledning av att tiden är kort. Sammanlagd tid för tillverkning och installation är för 
de undersökta portarna mellan 11 – 20 dagar, vilket bör ses som bra. Orsaken till att 
det inte delats ut en högre poäng är att det bör gå korta denna tid något genom att öka 
samarbetet mellan tillverkningspersonal och installatörer. Transporttiden har inte 
räknats med i detta eftersom den blir samma oberoende på om företaget skickar 
porten färdigproducerad eller delproducerad. 
 
Kort installationstid har fått 8 poäng, eftersom att när porten produceras i sin helhet i 
produktionslokalen blir installationstiden så kort som det i dagsläget är möjligt. Ett 
ökat samarbete mellan installatörer och tillverkningspersonal skulle dock kunna 
minska den något, därför har inte en högre poäng utdelats. 
 
Låg risk för felleveranser har fått 8 poäng, eftersom antalet ingående delar som 
skickas lösa minskas så minskar risken för att något glöms eller blir felaktigt 
skickade. Fortfarande finns det kvar lösa delar som måste skickas, eftersom porten 
inte går att tillverka helt fullständigt, därför finns det fortfarande kvar en risk att det 
kan bli fel. Det är anledningen till att en högre poäng inte utdelats. 
 
Låg risk för transportskador har fått 2 poäng, eftersom porten blir något svårhanterad 
vid lastning och lossning när den får en lång transportlängd. Detta leder till att risken 
för transportskador ökar. 
 
Hög kvalitet på produktionen har fått 10 poäng, eftersom om porten produceras i sitt 
färdiga skick i produktionslokalen så sker största delen av produktionen i en miljö 
som är speciellt utformad för att producera portar. Det innebär att maskiner och 
personal är specialiserade på just det. Alltså bör kvalitén då bli maximal. 
 
Låg risk för att det finns fel på det som skickas har tilldelats 8 poäng, eftersom när 
porten produceras i sitt färdiga skick i produktionslokalen har personalen god kontroll 
på kvalitén på de delar som monteras ihop. Kvalitetsfel kan dock förekomma varför 
den inte tilldelats 10 poäng. 
 

6.1.3 Skicka delproducerad port 
Att skicka porten i delar har fått följande poäng: 
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Kort sammanlagd tillverknings-, installations-, och transporttid har fått 4 poäng. 
Detta beror på att tiden är något längre än om de tillverkar hela porten i 
produktionslokalen. Ökningen av sammanlagd tillverknings- och installationstid 
ligger på mellan en till två dagar. Tillverkningstiden blir i vissa fall densamma för en 
port tillverkad i delar som en port som tillverkas i sin helhet, men installationstiden 
ökar dock vilket leder till en ökad sammanlagd tid. En ökning med endast en till två 
dagar kan ses som ringa, men är det värt en poängskillnad på 8 för färdigproducerad 
och 4 för delproducerad. 
 
Kort installationstid har här fått endast en poäng, eftersom när företaget skickar 
porten i delar blir installationstiden väldigt lång. Installationstiden ökar med cirka 30 
procent, jämfört med om de skickar porten färdigproducerad vilket är en stor 
differens. Därav den stora poängskillnaden mellan de två alternativen. 
 
Låg risk för felleveranser har tilldelats 2 poäng, eftersom när den skickas i delar är 
det fler lösa ingående delar som skickas, vilket gör att det lättare kan uppstå fel vid 
paketeringen med felleverans som följd. 
 
När porten skickas i delar är risken för transportskador relativt låg, därför har denna 
faktor här fått 8 poäng. Portarna är ganska lätta att hantera och delarna emballeras på 
ett bra sätt, vilket gör att transportskadorna kan hållas låg. Dock finns alltid en risk 
för att transportskador kan uppstå därför har inte en högre poäng utdelats. 
 
Anledningen till att Hög kvalitet på produktionen har fått 6 poäng beror på att den 
mesta produktionen i detta fall sker av installatörer på plats hos slutkunden. 
Installatörerna är ofta kunniga, men de yttre omständigheterna försvårar 
tillverkningen av porten. Ibland kan bristen på de rätta verktygen även göra att 
kvalitén på produktionen försämras. 
 

Tabell 6.1.3.1 

Delprod.
Poäng

Kort sammanlagd tillverknings-, installations- och transporttid 4
Kort installationstid 1
Låg risk för felleveranser 2
Låg risk för transportskador 8
Hög kvalitet på produktion 6
Låg risk för att det finns fel på det som skickas 2

Totalt 23
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Låg risk för att det finns fel på det som skickas har fått 2 poäng, vilket är en ganska 
låg poäng. Medtanke på att när porten skickas i delar kvalitets kontrolleras inte de 
ingående delarna innan de skickas. Detta gör att risken för att de är felaktiga är högre 
än om porten skickas färdigproducerad. 
 

6.1.4 Sammanfattning av fördelar 
Viktningen och poängsättningen av de olika sättens fördelar har lett till att skicka 
färdigproducerad port har fått den totala poängen 44, medan delproducerad port 
endast har fått totala poängen 23. Detta visar att det finns betydligt mer fördelar ur 
konkurrenssynpunkt med att skicka porten färdigproducerad, vilket i sig borde stärka 
Megadoor AB: s övervägande till att börja producera längre portar i sin helhet i 
produktionslokalen. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 
De rekommendationer som författaren kommit fram till åt företaget kommer att 
diskuteras i detta kapitel. 
 
Denna rapport har lett fram till kostnadskalkyler som visar att det är billigare för 
Megadoor AB att tillverka sina System 1000 portar i sin helhet i produktionslokalen 
upp till en portlängd på cirka 14,5 meter. System 1000 portar längre än 14,5 meter 
blir billigare att tillverka i delar och sedan transportera dem till slutkunden.  
 
Den totala kostnadsskillnaden för System 1000 portar längre än 14,5 meter blir dock 
väldigt liten till Danmark och Nederländerna varför jag skulle rekommendera 
Megadoor AB att ändå skicka dessa portar färdigproducerade till dessa länder. Denna 
rekommendation grundar jag på att analysen av fördelsfaktorer visar att det finns 
betydligt fler konkurrensfördelar med att skicka portarna hela. Även benchmarkingen 
visar att det bör vara bättre att skicka portarna färdigproducerade. 
 
Till Frankrike och England blir den totala kostnadsskillnaden större för System 1000 
portar längre än 14,5 meter, vilket gör att jag skulle rekommendera Megadoor AB att 
till dessa två länder skicka dessa portar i delar. Skulle kunden vara beredd att betala 
mer för att få en kortare installationstid bör de dock skicka porten färdigproducerad. 
 
Analysen av kostnadskalkylerna för System 1500 portarna visar att det är billigare att 
skicka samtliga portar med en längd upp till 20 meter i sitt färdigproducerade skick. 
Detta kombinerat med att fördelarna med att skicka portarna färdigproducerade är 
betydligt större än att skicka dem i delar, gör att jag rekommenderar Megadoor AB 
att tillverka så stora System 1500 portar som det nu är möjligt i sin helhet i 
produktionslokalen. 
 
Kostnadsbilden för att skicka ännu längre System 1500 portar har beräknats genom 
ett snabbt överslag på en 22 meters port och det verkar som även denna port kommer 
att löna sig. Vad som i så fall måste utredas är vad en investering av nya maskiner 
och utrustning skulle kosta. Hur lång skulle pay-off tiden på dessa investeringar bli? 
 
Kostnadsskillnaderna som tagits fram är beräknade på transporter av enstaka portar, 
vilket gör att om det skulle bli fråga om försäljning av fler portar till samma kund 
kommer transportpriserna per port att bli lägre. Skulle det även vara så att 
transportbolagen kan kombinera transporten med andra företags gods kommer 
transportpriset att bli lägre. Denna eventuella minskning av transportpriset skulle leda 
till att kostnadsskillnaden mellan de två alternativen skulle kunna ändras. Det som då 
är troligt är att alternativet att skicka portarna färdigproducerade skulle bli ännu mer 
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förmånligt eftersom transportkostnaden för dess portar är högre och därför har en 
större möjlighet att minskas. 
 
För att kunna kombinera transporterna med andra företags gods krävs att Megadoor 
AB för en bra dialog med transportbolagen. Ofta räcker det att Megadoor AB 
meddelar att det är en specialtransport på en viss längd på gång, så kan 
transportbolaget söka tillstånd i god tid och även försöka kombinera leveransen med 
andra företag. Det är inte nödvändigt att bestämma ett exakt avgångsdatum förrän 
dagarna innan porten ska skickas. 
 
Med tanke på att tidsuppgifterna för installation och tillverkning är uppskattade kan 
en viss varians från dessa förekomma. Denna varians bör inte vara av den omfattning 
att det påverkar kalkylerna i någon betydande grad, men Megadoor AB bör ända vara 
medvetna om dem. Även timkostnaden för installatörerna är uppskattad och kan 
därför avvika från detta värde, men eftersom kostnaden är satt i underkant bör inte 
detta påverka kostnadskalkylerna på ett sådant sätt att rekommendationerna ändras. 
 
Det är viktigt att Megadoor AB endast ser denna rapport som ett riktmärke för hur 
kostnadsbilden ser ut för just dessa portar som kostnadsanalysen bearbetar. Med 
tanke på att de tillverkar många olika typer av portar finns många variabler som kan 
förändras och då även påverka de olika kostnaderna. Detta gör att kostnadskalkylerna 
kan ändras. Analysen av fördelarna av att skicka portarna färdigproducerade eller i 
delar är dock något som de kan ta fasta på oberoende på vilken typ av port de ska 
skicka. Fördelsanalysen stärks även av den benchmarking som gjorts. Att både 
Megadoor Inc. och Alimak AB alltid försöker skicka sina produkter i sitt slutliga 
skick gör att även Megadoor AB bör göra detta. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion av arbetet att föras, där bland annat styrkor och 
brister med arbetet kommer att tas upp, om rätt saker har undersökts och även 
förslag på fortsatt arbete.  
 
Detta arbete har enligt min mening studerat precis de ingående variabler som 
påverkar valet av att antingen skicka portarna färdigproducerade eller 
delproducerade. De styrkor som finns med arbetet är att det består dels av en rent 
kostnadsmässig analys av kostnadsskillnaderna mellan de två alternativen, och att den 
även har en mer kvalitativ analys av vilka konkurrensfördelar som finns mellan de 
olika alternativen. Denna kvalitativa analys har även poängsats för att förtydliga 
skillnaden mellan alternativen. Den benchmarking som även gjorts är ännu ett steg 
som förtydligar och stärker arbetet. Dock skulle kanske något fler företag kontaktats 
för att ge en ännu bättre bild av hur andra företag löser detta problem. 
 
De brister som finns med arbetet är att det finns en viss felmarginal på de tider och 
kostnader som har uppskattats. Bland annat känns installationskostnaden per timme 
för installatörerna ganska låg. Redan den siffra som säljbolaget använder på 450 
kronor per timme upplever jag låg. Skulle det visa sig att denna siffra i verkligheten 
skulle vara högre skulle detta dock stärka de rekommendationer som rapporten 
utmynnar i, eftersom en högre installationskostnad skulle göra att alternativet att 
skicka portarna färdigproducerade då skulle gynnas ännu mer. 
 
Hur skulle då Megadoor AB kunna arbeta vidare på detta arbete?  
Först skulle jag rekommendera dem att lägga in insatser på att övertyga säljbolaget 
om att det är bättre att skicka mer färdigproducerade portar. För säljbolaget skulle 
detta leda till att porten skulle bli dyrare från Megadoor AB, men att de skulle bli en 
mindre kostnad för installation av porten. Den sammanlagda kostnaden för dem 
skulle alltså inte bli högre, utan de skulle bara styra om deras kostnader något. 
 
Jag föreslår även Megadoor AB att se över om det skulle vara värt att bygga ut sin 
produktionslokal för att kunna producera ännu längre och högre portar än vad de i 
dagsläget kan. 
 
Ett annat förslag till fortsatt arbete skulle vara att ta fram ett dataprogram som genom 
att endast införa data kring porten och till vilket land den skall skickas direkt skulle 
kunna avgöra om den skall skickas färdigproducerad eller delproducerad. Ett sådant 
dataprogram skulle ge företaget ett ännu bättre underlag för detta beslut. 
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Bilaga 1. 
 
Trafikförordningen kap 4 §17 
 
Ett motordrivet fordon med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än 
enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. 
Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är 
uppfyllda. 
1. Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar 
som Vägverket föreskriver. 
2. Varje ingående motordrivet fordon, utom ledbuss, har en största längd av 12,0 meter. 
3. Varje ingående ledbuss har en största längd av 18,0 meter. 
4. Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter. 
5. Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn inte överstiger 12,0 meter. 
6. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en 
påhängsvagn inte överstiger 2,04 meter. 
7 a. Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets 
längsgående axel, inte överstiger 21,86 meter. 
7 b. Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna 
yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på 
fordonståget inte överstiger 22,9 meter. 
8. Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, är högst 2,55 meter. 
9. Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon är högst 2,60 meter. 
10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har 
en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter. 
11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Vägverket föreskriver. 
Bestämmelserna om längd och avstånd i andra stycket 2-6 skall omfatta även avtagbara 
påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar. 
Fordon som har registrerats före den 1 november 1997 och vars utförande därefter inte väsentligen 
har förändrats, skall till utgången av år 2006 inte omfattas av bestämmelserna i andra stycket 2-10. 
Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de längder som anges i första 
stycket  
 
 



 
   

    

 
Bilaga 2.      Sida 1 (2) 
 
Viktbestämmelser för lastbilar inom Sverige. 
 
Enligt trafikförordningen kap 4 § 11 delas Sveriges vägar, som inte är ensskilda, in i tre 
bäringsklasser (BK 1-3). Vanligtvis tillhör en allmän väg BK1, om inte annat anges av kommunen. 
Dessa bäringsklasser har olika krav på vikter och avstånd mellan axlarna. Viktbestämmelserna 
innefattas i trafikförordningen kap 4 § 12 enligt nedan: 
 
 
Max axeltryck  

 
 
 10 ton  11,5 1) ton  för BK 1 
 10 ton  10 ton  för BK 2 
 
 

Max boggitryck  
Boggi är det när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd 
som är mindre än 2,0 meter. 
 

 
 
 
större än 180 cm 

 2) större än 100 cm
men inte 130 cm 

 
större än 130 cm 
men inte 180 cm  

 
 
 20 ton  16 ton  18 (19 ton 3)) ton  för BK 1 
 16 ton  16 ton  16 ton  för BK 2 

 
1) Max drivaxeltryck på motorfordon 
  
2) Är avståndet mindre än 100 cm får boggitrycket på BK 1 och 

BK 2 inte vara högre än 11,5 ton 
  
3) På motorfordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och 

a) luftfjädring eller likvärdig fjädring eller 
b) att axeltrycket inte på någon drivaxel överstiger 9,5 ton 

 
 



 
   

    

      Sida 2 (2) 
 

Trippelaxel  
Trippelaxel är det när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd 
mellan den första och den tredje axeln än 5,0 meter.  

 större än 260 cm  mindre än 500 cm 

 
 
 24 ton  24 ton  för BK 1 
 22 ton  22 ton  för BK 2  

Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre 
än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 21 ton för BK 1 
eller 20 ton för BK 2.  

 

 
Axelavstånds bestämmelserna begränsas av trafikförordningen kap 4 § 13 enligt nedan: 
 
 Axelavstånd mellan olika fordon i fordonståg BK 1 BK 2 BK 3 
1. om båda axlarna är enkelaxlar  3 meter  3 meter 3 meter 
2. om den ena axeln är en enkelaxel och den andra 

ingår i en boggi eller trippelaxel  3 meter  4 meter 4 meter 

3. om axlarna ingår i var sin boggi  4 meter  4 meter 4 meter 
4. om den ena axeln ingår i en boggi och den andra i 

en trippelaxel eller båda i en trippelaxel  5 meter  - - 

 
 
 



 
   

    

 
Bilaga 3. 
 
Lastprofiler för järnvägstrafik inom Sverige 
 

 

(millimeter) 
 

Lastprofil A gäller för alla normalspåriga linjer i Sverige, utom för Abisko Östra, Björkliden, 
Vassijaure och Saltsjöbanan där lastprofil B gäller (streckade linjen). 
 



 
   

    

 
Bilaga 4. 
 
Lastprofiler för järnvägstrafik inom Danmark och vissa andra Europeiska länder 

 

(millimeter) 
 

Denna lastprofil gäller för alla normalspåriga linjer i Danmark samt - med vissa undantag för mått 
upp till 430 mm ovan räls överkant - i Bulgarien, Grekland, Irak, Jugoslavien, Luxemburg, 
Nederländerna, Polen, Rumänien, Syrien, Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyskland, Ungern och 
Österrike. 
Anm.: Av övriga har Railtrack en betydligt smalare profil. 



 
   

    

 
Bilaga 5. 
 
Zonindelning för transportbidrag 
 
Zon 2 
Västernorrland  
Ånge 
Timrå 
Härnösand 
Sundsvall 
Kramfors 
Sollefteå 
Örnsköldsvik 
 
Zon 3 
Jämtland 
Berg 
Bräcke 
Härjedalen 
Krokom 
Ragunda 
Åre 
Östersund 
 
Zon 4 
Norrbottens län  Västerbottens län 
Boden  Nordmaling 
Luleå  Robertsfors 
Piteå  Skellefteå 
Älvsbyn  Umeå 
  Vännäs 
 
Zon 5 
Västerbottens län  Norrbottens län 
Bjurholm  Arvidsjaur 
Dorotea  Arjeplog 
Lycksele  Gällivare 
Malå  Haparanda 
Norsjö  Jokkmokk 
Sorsele  Kalix 
Storuman  Kiruna 
Vilhelmina  Pajala 
Vindeln  Överkalix 
Åsele  Övertorneå 
 
Jämtlands län   
Strömsund   
 
Västernorrlands län 
Edsele-, Junsele-, Ramsele- samt Ådalslidensförsamling i Sollefteå kommun 
 
F.d. Solbergs Kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun 
Degersjö  Pengsund 
Djupsjö  Rödsand 
Grubbe  Rödvattnet 
Gultjäl  Rödvattensmarken 
Holmträsk  Sanne 
Innertellmo  Sjö 
Järvberget  Skedom 
Kalvbäcken  Solberg 
Knäsjö  Solbergsmarken 
Lunne  Stavro 
Lägsta  Storsjö 
Mossaträsk  Sunnersta 
Norrtjärn  Tjäl (Käl) 
Nybo  Tjärn 
Pengsjö  Åbosjö (Förordningen om regionalt transportbidrag, SFS 2000:281 § 3) 



 
   

    

 
Bilaga 6. 
 
Portinformation 
 

 

 

 

Tabell 6.1

System 1000

Helt portblad Helt portblad Delat portblad Delat portblad

Längd (meter) 13 16 13 16
Höjd (meter) 10 10 10 10
Antal profiler med top inräknat 10 10 10 10
Profiltyp 160x70 160x70 160x70 160x70
Bottentyp 260x140 260x140 260x140 260x140
Längd på delar (meter) - - 10+3 12+4
Volym (kvadratmeter) 8,8 10,2 9,1 10,2

Tabell 6.2

System 1500

Helt portblad Helt portblad Helt portblad Helt portblad

Längd (meter) 13 16 18 20
Höjd (meter) 10 10 10 10
Antal profiler med top inräknat 8 8 8 8
Profiltyp 290x75 290x75 290x75 290x75
Bottentyp 290x450 290x450 290x450 290x450
Längd på delar (meter) - - - -
Volym (kvadratmeter) 11,5 13,4 14,7 16

Tabell 6.3

System 1500

Delat portblad Delat portblad Delat portblad Delat portblad

Längd (meter) 13 16 18 20
Höjd (meter) 10 10 10 10
Antal profiler med top inräknat 8 8 8 8
Profiltyp 290x75 290x75 290x75 290x75
Bottentyp 290x450 290x450 290x450 290x450
Längd på delar (meter) 12+1 12+4 12+6 12+8
Volym (kvadratmeter) 11,2 12,5 13 13,5



 
   

    

 
Bilaga 7. 
 
Kollistorlekar vid transport 
 
(Alla mått i meter) 
 
System 1000 
 
Helt portblad 13x10 Delat portblad 13x10 
13,0x1,2x0,4 10,0x0,7x0,8 
10,0x0,35x0,2 6,1x0,6x0,3 
3,1x0,6x0,3 1,2x0,8x0,6 
1,2x0,8x0,55 3,1x0,6x0,3 
1,2x0,8x0,75 1,2x0,8x0,55 
 1,2x0,8x0,75 
 
Helt portblad 16x10 Delat portblad 16x10 
16,0x1,2x0,4 12,0x0,7x0,8 
10,0x0,35x0,2 6,1x0,6x0,3 
3,1x0,6x0,3 1,2x0,8x0,6 
1,2x0,8x0,55 3,1x0,6x0,3 
1,2x0,8x0,75 1,2x0,8x0,55 
 1,2x0,8x0,75 
 
 
System 1500 
 
 
Helt portblad 13x10 Delat portblad 13x10 
13,0x1,6x0,4 12,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 1,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 6,1x0,8x0,3 
6,0x0,6x0,4 1,2x0,8x1,2 
 1,2x0,8x0,9 
 1,2x0,8x0,9 
 6,0x0,6x0,4 
 6,5x0,6x0,6 
 
Helt portblad 16x10 Delat portblad 16x10 
16,0x1,6x0,4 12,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 4,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 6,1x0,8x0,3 
6,0x0,6x0,4 1,2x1,2x1,2 
 1,2x0,8x0,9 
 1,2x0,8x0,9 
 6,0x0,6x0,4 
 6,5x0,6x0,6 
 
Helt portblad 18x10 Delat portblad 18x10 
18,0x1,6x0,4 12,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 6,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 6,1x0,8x0,3 
6,0x0,6x0,4 1,2x1,2x1,2 
 1,2x0,8x0,9 
 1,2x0,8x0,9 
 6,0x0,6x0,4 
 6,5x0,6x0,6 
 
Helt portblad 20x10 Delat portblad 20x10 
20,0x1,6x0,4 12,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 8,0x0,6x0,4 
1,2x0,8x0,9 6,1x0,8x0,3 
6,0x0,6x0,4 1,2x1,2x1,2 
 1,2x0,8x0,9 
 1,2x0,8x0,9 
 6,0x0,6x0,4 
 6,5x0,6x0,6 



 
   

    

 
Bilaga 8. 
 
Frågemall till intervjuer med transportbolag 
 
1. Transportpriser till Danmark, England, Frankrike och Nederländerna. Vid transporter av endast en port. Se 

prisinformationsblad. 
 
2. Sker transporterna med lastbil, tåg eller fartyg? Vad är vanligast för Er?   

      
 
 
3. Sker transporterna på egna lastbilar/godsvagnar eller hyr Ni in dessa från andra? Specialtransport av längre gods?

       
      

 
 
4. Förekommer fartygstransporter från Skelleftehamn eller måste godset transporteras till Göteborg först? 

       
     

 
 
5. Vad inverkar mest på transportpriset? Längd, volym eller vikt?    

      
 
 
6. Vilka andra parametrar påverkar transportpriset?    

      
 
 
7. Vilka parametrar tillkommer vid transporter över 13,6 meter?   

      
 
 
8. Hur mycket lägre kan transportpriset bli om det går att kombinera med transport av andra företagsgods? 

       
     

 
 
9. Hur länge i förväg måste beställningen av transporter vid längre gods ske?   

      
 
 
10. Vilka myndigheter i Danmark, England, Frankrike och Nederländerna måste del ge tillstånd angående 

specialtransporter?      
      

 
 
11. Kostar tillstånden något? I så fall hur mycket?    

      
 
 



 
   

    

 
Bilaga 9. 
 
Prisinformation DFDS Transport AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 4 800 28 000 3 800 4 600 
Nederländerna (Amsterdam) 7 400 37 000 5 800 7 000 
England (London) 8 200 - 6 500 7 800 
Frankrike (Paris) 8 600 43 500 6 800 8 200 

Tabell 9.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 7 500 28 000 28 000 28 000
Nederländerna (Amsterdam) 12 000 37 000 37 000 37 000
England (London) 13 500 - - -
Frankrike (Paris) 14 800 43 500 43 500 43 500

Tabell 9.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 7 500 7 500 7 500 7 500
Nederländerna (Amsterdam) 12 000 12 000 12 000 12 000
England (London) 13 500 13 500 13 500 13 500
Frankrike (Paris) 14 800 14 800 14 800 14 800



 
   

    

 
Bilaga 10. 
 
Prisinformation Danzas/DHL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 5 565 29 500 6 122 6 122 
Nederländerna (Amsterdam) 9 181 35 000 9 837 9 837 
England (London) 9 964 40 750 10 716 10 716 
Frankrike (Paris) 10 819 46 250 11 592 11 592 

Tabell 10.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 5 565 29 500 35 100 44 100
Nederländerna (Amsterdam) 9 181 35 000 39 500 58 150
England (London) 9 964 40 750 45 370 56 700
Frankrike (Paris) 10 819 46 750 52 300 70 125

Tabell 10.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 6 122 6 122 6 122 6 122
Nederländerna (Amsterdam) 9 837 9 837 9 837 9 837
England (London) 10 716 10 716 10 716 10 716
Frankrike (Paris) 11 592 11 592 11 592 11 592



 
   

    

 
Bilaga 11. 
 
Prisinformation Green Cargo AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 12 500 22 000 12 500 12 500 
Nederländerna (Amsterdam) 19 100 31 700 19 100 19 100 
England (London) 26 500 59 500 26 500 26 500 
Frankrike (Paris) 23 150 37 550 23 150 23 150 

Tabell 11.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 12 500 22 000 22 000 22000
Nederländerna (Amsterdam) 19 100 31 700 31 700 31 700
England (London) 26 500 59 500 59 500 59 500
Frankrike (Paris) 23 150 37 550 37 550 37 550

Tabell 11.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 12 500 12 500 12 500 12 500
Nederländerna (Amsterdam) 19 100 19 100 19 100 19 100
England (London) 26 500 26 500 26 500 26 500
Frankrike (Paris) 23 150 23 150 23 150 23 150



 
   

    

 
Bilaga 12. 
 
Prisinformation GreenCarrier Scandinavia AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 8 000 25 000 8 000 8 000 
Nederländerna (Amsterdam) 12 000 34 000 12 000 12 000 
England (London) 13 000 57 000 13 000 13 000 
Frankrike (Paris) 13 000 47 000 13 000 13 000 

Tabell 12.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 8 000 25 000 25 000 26 000
Nederländerna (Amsterdam) 13 000 34 000 34 000 43 000
England (London) 16 000 57 000 57 000 62 000
Frankrike (Paris) 15 000 47 000 48 000 56 000

Tabell 12.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20

Kostnad (kronor) 
Danmark (Köpenhamn) 8 000 8 000 8 000 8 000
Nederländerna (Amsterdam) 12 000 12 000 12 000 12 000
England (London) 13 000 13 000 13 000 13 000
Frankrike (Paris) 14 000 14 000 14 000 14 000



 
   

    

 
Bilaga 13.      Sida 1 (2) 
 
Installationskostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 13.1 

System 1000

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 13 16

Installationstid per installatör (timmar) 24 24 32 32
Sammanlagd installationstid (timmar) 48 48 64 64
Installatörskostnad (kronor) 24 000 24 000 32 000 32 000

Krantid (timmar) 1 1 2 2 
Krankostnad (kronor) 800 800 1600 1600

Skylifttid (dagar) 3 3 4 4 
Skyliftkostnad (kronor) 3 000 3 000 4 000 4 000

Sammanlagd installationskostnad (kronor) 27 800 27 800 37 600 37 600

Tabell 13.2 

System 1500

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. 

Längd (meter) 13 16 18 20 

Installationstid per installatör (timmar) 54 56 59 59 
Sammanlagd installationstid (timmar) 108 112 118 118 
Installatörskostnad (kronor) 54 000 56 000 59 000 59 000 

Motviktstrucktid (dagar) 7 8 8 8 
Motviktstruckkostnad (kronor) 6 052 6 853 6 853 6 853 

Skylifttid (dagar) 7 8 8 8 
Skyliftkostnad (kronor) 7 000 8 000 20 000 20 000 

Sammanlagd installationskostnad (kronor) 67 052 70 853 85 853 85 853 



 
   

    

      Sida 2 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 13.3 

System 
1500

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 18 20 

Installationstid per installatör (timmar) 87 90 96 96 
Sammanlagd installationstid (timmar) 174 180 192 192 
Installatörskostnad (kronor) 87 000 90 000 96 000 96 000 

Motviktstrucktid (dagar) 11 12 12 12 
Motviktstruckkostnad (kronor) 9 256 10 057 10 057 10 057 

Skylifttid (dagar) 11 12 12 12 
Skyliftkostnad (kronor) 11 000 12 000 30 000 30 000 

Sammanlagd installationskostnad (kronor) 107 256 112 057 136 057 136 057 



 
   

    

 
Bilaga 14. 
 
Tillverkningskostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 14.1 

System 1000 

Färdigprod. Färdigprod. Delprod. Delprod. 

Längd (meter) 13 16 13 16 
Tillverkningstid (timmar) 60 66 60 66 
Tillverkningskostnad (kronor) 12 000 13 200 12 000 13 200 

Tabell 14.2 

System 1500 

Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod. Färdigprod.

Längd (meter) 13 16 18 20
Tillverkningstid (timmar) 64 66 78 80
Tillverkningskostnad (kronor) 12 800 13 200 15 600 16 000

Tabell 14.3 

System 1500 

Delprod. Delprod. Delprod. Delprod.

Längd (meter) 13 16 18 20
Tillverkningstid (timmar) 50 50 60 60
Tillverkningskostnad (kronor) 10 000 10 000 12 000 12 000



 
   

    

 
Bilaga 15.      Sida 1 (2) 
 
Totalkostnad för System 1000 
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Bilaga 16.      Sida 1 (2) 
 
Totalkostnad för System 1500 
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