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Förord
Denna rapport utgör den skriftliga avrapporteringen av det examensarbete som jag
under våren 1997 genomfört på Plannja HardTech AB i Luleå. Examensarbetet som
omfattar 20 studiepoäng, ingår i civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi som
jag genomgått vid Luleå Tekniska Universitet under åren 1993 till 1997.
Utbildningen har jag läst med teknisk profil inom maskinteknik och med avslutning
inom logistik samt produktionsteknik.

Examensarbetet behandlar problematiken kring val av emballage med hänsyn till
kundkrav, transportekonomiska samt fysiska förutsättningar för emballaget. Den
skriftliga avrapporteringen är utförd i två versoner - en konfidentiell version avsedd
för internt bruk inom företaget och en version, med vissa uppgifter borttagna, till
allmänt förfogande.  Detta exemplar är en allmän version.

Jag vill rikta ett varmt tack till de som hjälpt mig i mitt arbete med detta
examensarbete. Särskilt vill jag tacka mina handledare, Per Fohlin på Luleå Tekniska
Universitet samt Björn Samuelsson på Plannja HardTech som har varit ett
ovärderligt stöd under resans gång.

Luleå i april 1997

Peter Fahlblom
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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att göra en analys för valet av emballagesystem
som skall användas för distribution av presshärdade säkerhetsdetaljer av borstål från
Plannja HardTech till kunder inom bilindustrin. I analysen tas hänsyn till kundkrav,
transportekonomiska faktorer samt fysiska förutsättningar för emballaget. Leveranser
till kunderna som finns lokaliserade i USA, Europa och Sydostasien sker i
engångsemballage av trä eller till vissa kunder i Europa i returemballage av stål.

Presshärdningstekniken som företaget använder i sin produktion medför att detaljer
med hög hållfasthet och låg vikt kan tillverkas. Den produkt som säljs mest av är
sidokrockskydd som monteras i dörrar till personbilar.

Emballagets viktigaste uppgift är att underlätta varuhantering samt skydda och
identifiera produkterna.
Det som påverkar val av emballagesystem mest är tranportavstånd till kund,
omloppstid för eventuella returemballage, produktens fysiska förutsättningar,
miljöpåverkan, kundkrav, antal aktörer i distributionskanalen samt ekonomiska
förutsättningar.
Aspekter som kommer att påverka emballageområdet i framtiden är ökad
kundfokusering, ökad global handel, materialutveckling samt nya lagar och
förordningar på grund av skärpta miljökrav och kretsloppstänkande.
För att få ekonomi i ett retursystem bör man sträva efter ett fåtal emballagetyper i ett
distributionsflöde med hög och jämn omsättningshastighet.

För att kunna jämföra totalkostnaden mellan engångs- respektive retursystem har en
beräkningsmodell konstruerats inom ramen för detta examensarbete.
Beräkningsmodellen används för beräkning av trippkostnaden samt erforderligt antal
emballage i ett retursystem.

På marknaden finns ett stort antal standardtyper av returemballage av trä, plast och
stål, passande olika ändamål för olika typer av produkter.

Analys av emballageval görs till två destinationer - Volkswagen i Tyskland samt
Plannja HardTech:s nya fabrik i USA. För leveranser till Volkswagen är kundkravet
att emballagen skall återanvändas samt vara av obrännbart material. För detta
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ändamål rekommenderas att returemballage av typen ODETTE-containern används
med hänsyn tagen till i examensarbetet redovisade påverkansfaktorer.
För leveranser av stansade ämnen till Plannja HardTech:s fabrik i USA
rekommenderas att ett staplingsbart returemballage av typen Nefab - RePak Typ T
bör användas för bästa helhetslösning.
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Abstract

The purpose of this master`s thesis is to make an analysis for the choise of  packing-
system which will be used for deliveries of press-harded products of boron-steel
from Plannja HardTech to customers in the car-industry. In the analysis
customerdemands, transporteconomics factors and physical conditions for the
package are taken into consideration. For the present deliveries to customers in the
USA, Europe and South Asia are done in disposable packages of wood. To some
customers in Europe returnable packages of steel are used. The press-hardening
technique lead to the fact that light products with high strength can be produced. The
company`s high volume product is a side intrusion rail for car-doors.

The most important factors of a package is to make handling easier as well to protect
and identify the products. The factors, which influence the choise of a
packagesystem most, are transport distance to customer, turnaround time for
recykling packages, environmental influence, physical conditions, customer
demands, number of operatores in the channel of distributions and economical
conditions. Factors that will influence packages in the future are increased customer
focus, increased global trade and new laws due to increase environmental thinking.
Economic return system needs a small number of different packages in a flow of
distribution with high and uniform rate of turnover.

A method of calculation to determine the number of packages in a return system and
distribution costs has been constructed for this master`s thesis. The model can be
used to compare systems for disposable and return packages.

In the market there is a lot of return packages of standard type. They are of wood,
plastic and steel fitting different kind of products.
In this master`s thesis packages were chosen for two customers - Volkswagen in
Germany and Plannja HardTech`s new plant in USA. As regards deliveries to
Volkswagen the customers demand that the packages should recykle and be made of
firesafe material. The recomendation for deliveries to Volkswagen is that packages
with ODETTE standard are to be used. For deliveries to Plannja HardTech`s new
plant in USA the recomendation is that a stacking return package of the same kind as
NEFAB - RePak Type T is to be used.
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1. Inledning
I detta kapitel ges en inledande bakgrund av Plannja HardTech och dess
produkter. Problembakgrund redovisas och syfte, metod och avgränsningar
formuleras.

1.1 PLANNJA HARDTECH AB

Inom bilindustrin strävar man ständigt efter att minska bränsleförbrukningen. Detta
sker bland annat genom viktminskning på de ingående delarna men lägre vikt får inte
innebära sämre styrka.  Inom detta område har Plannja HardTech (PHT) har sin
nisch - att tillverka säkerhetsdetaljer med låg vikt till bilindustrin. Genom att
tillverka sidokrockskydd och andra detaljer i borstål, som pressas till förstyvande
geometrier med en speciell presshärdningsteknik, kan företagets produkter med
minskad vikt öka säkerheten i bilarna [1,2]. Under 1996 såldes ca 5.7 miljoner
produkter. Nyligen togs ett beslut att uppföra en fabrik i USA för att komma närmare
den amerikanska marknaden.

1.2 BAKGRUND

Idag används vid företaget två huvudtyper av emballage för produkterna:
• Ett engångsemballage som består av träpall (liknande Europapallen),

plywoodsarg, VPI-papper och papperslock av wellpapp med plastfilm på
ovansidan.

• Ett flertal olika returpallar av stål med VPI-papper, vissa med Wellpapp lock.
VPI-pappen som avger en rostskyddande gas används som rostskyddsmedel för
produkterna under transporten [3].

Kunderna anser att engångsemballaget av trä medför allt för stora problem med
avseende på brandrisk samt hanteringen av de tomma emballagen som måste
kasseras med höga kvittblivningskostnader som följd.
Enligt Lars Juntti på Plannja HardTech är engångsemballagen dessutom för svaga för
att staplas på varandra vilket medför dålig fyllnadsgrad på såväl lastbil som i
sjöcontainer med onödigt dyra transportkostnader som följd.
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Detta har gjort att man vid företaget vill studera alternativa emballage som
tillfredsställer kunden på ett bättre sätt samt ger en bättre transportekonomi.
Etableringen av PHT:s nya fabrik i USA, dit stansade ämnen ska levereras från
fabriken i Luleå, medför att beslut måste tas huruvida engångs- eller returemballage
skall användas.

1.3 SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på emballagesystem som skall
användas för distribution av presshärdade plåtdetaljer till företagets kunder. Hänsyn
ska tas till kundkrav, transportekonomiska faktorer samt fysiska förutsättningar för
emballaget.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Kartläggning av flödet mellan PHT och kund avgränsas till följande fallstudier:
• Leveranser av sidokrockskydd till Volkswagens anläggning i Wolfsburg,

Tyskland
• • Leveranser av stansade ämnen från fabriken i Luleå till den nya fabriken i USA.

1.5 METOD OCH DISPOSITION

I kapitel 2 ges en beskrivning av Plannja HardTech AB och deras produkter.
Den teoretiska referensram som används för examensarbetet redovisas i kapitel 3.
Teorin inhämtas från litteratur inom logistikområdet samt forskningsrapporter.
Informationssökning har även gjorts i förekommande tidskrifter inom logistik samt
Internet. I kapitel 3 redovisas även en beslutstödsmodell för valet av emballage samt
en beräkningsmodell, framtagen inom ramen för detta examensarbete, för
trippkostnad och antal emballage i ett retursystem.

I kapitel 4 redovisas de aspekter som anses vara för respektive emot engångs- kontra
retursystem.
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För att få relevanta fakta till ovanstående modeller görs en marknadsöversikt på
några existerande standardemballage i kapitel 5. Fakta till detta har inhämtats från
tillverkare av returemballage i Europa och USA.

I kapitel 6 analyseras emballageval och transportupplägg för distribution av
sidokrockskydd till Volkswagens fabrik i Wolfsburg, Tyskland.
Emballageval och transportupplägg för distribution av stansade ämnen till nya
fabriken i USA analyseras i kapital 7.

De rutiner som behövs vid implementering av retursystem redovisas i kapitel 8.
Slutligen redovisas slutsatser av studien i kapitel 9.
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2. Plannja HardTech AB

I detta kapitel beskrivs företaget Plannja HardTech, dess marknad, produktion och
produkter.

2.1 ORGANISATION OCH HISTORIA

Plannja HardTech AB ingår i SSAB-koncernen som en egen division från och med
första januari 1997. Tidigare var företaget dotterföretag åt Plannja AB som tillverkar
byggplåt. Ett namnbyte kommer ske under våren 1997 till SSAB HardTech AB men
i denna rapport används nuvarande namn. Den nya övergripande organisationsplanen
har följande utseende:

VD
Koncernledning

SSAB Finans Koncernstaber

Tibnor

Plannja

Dickson PSC

Utländska
försäljningsbolag

SSAB Oxelsösund

SSAB Tunnplåt

Stålrörelse Vidareförädling Handel

SSAB HardTech

Figur 2.1; Organisationsschema för SSAB
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I Plannja HardTech:s produktion används en speciell presshärdningteknik för att
tillverka säkerhetsdetaljer till bilindustrin. Tekniken ger möjlighet till produktion av
plåtdetaljer i borstål med mycket hög hållfasthet i kombination av låg vikt [1].
Plannja HardTech:s affärsidé:

Att sänka vikt och öka säkerhet för fordonskomponenter [1].

Verksamheten inom företaget startades för industriellt bruk 1985. Utvecklingen av
presshärdningstekniken som sådan inleddes redan 1975 bl.a. i samarbete med
Tekniska Högskolan i Luleå.

Företaget är beläget på Storheden i Luleå och har i dagsläget ca 210 anställda, varav
70 är tjänstemän och 140 är kollektivanställda.

VD

Personal

Data

Teknologi

Administration

Marknad

Produktion

Projekt

Kvalitet

Ekonomi

Logistik

Teknik och
Utveckling

Verktyg

Figur 2.2; Organisationsschema Plannja HardTech
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År 1995 var omsättning 250 miljoner och 1996 340 miljoner kronor. I början av
företagets historia i slutet av 70-talet bedrevs verksamheten som försök på SSAB.
Presshärdningstekniken var framtagen och sökandet av produkter lämpade för denna
teknik påbörjades. De första produkterna som tillverkades var knivämnen till
gräsklippare, ämnen till sågklingor samt härdade plåtar i olika format. Första kunden
inom bilindustrin var 1985 då SAAB Automobile började köpa presshärdade
sidokrockskydd till SAAB 9000-serien. Genom ett aktivt arbete med marknadsföring
av presshärdningstekniken spreds intresset vidare och numera finns kunder inom
bilindustrin över hela världen. Koncentration har numera skett till att enbart tillverka
säkerhetsdetaljer för bilindustrin. Till och med 1995 fanns ett patent ägt av Plannja
HardTech på presshärdningstekniken och därmed fanns ingen konkurrens på
marknaden. Men genom att patentet utgått har intresset stigit hos andra potentiella
företag för denna tillverkningsteknik och nu gäller det att behålla eller kanske öka
det teknikförsprång som företaget har.

De stora biltillverkarna säljer allt fler så kallade världsbilar, bilar med likadant
utseende i flera världsdelar, med den påföljd att det tillverkas likadana bilar på ett
flertal ställen i världen. Detta ställer krav på att underleverantörerna likaså är
lokaliserade på ett flertal ställen i världen. Nyligen togs därför ett strategiskt beslut
om en etablering i USA, med beräknad invigning 1998, för att komma närmare den
amerikanska marknaden. Platsen för den nya fabriken är Lansing, Maison County
med närhet till Detroit - USA:s center för biltillverkare. Fabriken i Luleå skall, efter
etableringen i USA, förse den alltjämt växande europeiska samt asiatiska
marknaden.

På företaget finns ett eget teknikcenter där utveckling och konstruktion sker av
företagets produkter och verktyg. Produktutvecklingen sker i nära samarbete med
företagets kunder. Provkrockar med sidokrockskydden monterade i bildörren utförs i
en egenutvecklad anläggning.

2.2 PRODUKTER

Fordonsindustrin världen över strävar ständigt efter att minimera den för
bilekonomin viktiga bränsleförbrukningen. Detta sker bland annat genom bättre
utvecklad strömlinjeform på bilar men också genom konsekvent genomförd
viktminskning på ingående komponenter. Lägre vikt får av säkerhetsskäl inte
innebära sämre styrka och hållfasthet. Tvärtom är målsättningen att samtidigt öka
säkerheten. Plannja HardTech AB deltar som underleverantör aktivt i
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utvecklingsarbetet med avancerad förstyvningsteknik och presshärdning av borstål
[2].

Egenskaper denna typ av teknik av presshärdat borstål medför [2]:
• Hållfasthet: Hög sträckgräns, upp till 1200 Mpa, vilket ger produkterna hög

hållfasthet och samtidigt låg vikt.
• Hårdhet/seghet: Kombinationen hårdhet upp till 48 HRC och god seghet ger hög

slitstyrka.
• Formnoggrannheten: Mycket god reproducerbarhet även i stora serier. Vid denna

typ av varmformning fås ingen återfjädring, vilket länge varit ett problem inom
bilindustrin.

• Svetsbarhet: Mycket god tack vare låg kolhalt. God svetsbarhet innebär att
produkterna lätt kan fästas till andra detaljer i bilens konstruktion.

• Pressbarhet: Komplicerade detaljer kan tillverkas i ett stycke i ett och samma
pressmoment.

Bland de komponenter som tillverkas vid fabriken kan nämnas: sidokrockskydd,
stötfångarskenor, svängarmar, tvärbalkar, dörrstolpar, skyddsplåtar, förstärkningar,
mm.[2]

Figur 2.3: Presshärdat sidokrockskydd

Sidokrockskydd är i dagsläget den produkten med största försäljningsvolymen - ca
5,7 miljoner produkter per år enligt Jens Begntsson, ekonomichef på Plannja
HardTech. En produkt som ökat kraftigt i efterfrågan på senare tid är de
presshärdade stötfångarskenorna.
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Figur 2.4: Presshärdad stötfångarskena

2.3 MARKNAD

Största kunden i dagsläget är bilkoncernen Ford dit företaget levererar till fabriker
både i Europa, USA och Sydostasien. Exempel på andra kunder är Jaguar, Rover,
AutoEuropa (samägd fabrik av Ford och Volkswagen), Volkswagen, Porsche,
Daewoo, Volvo och Saab, [2].

2.4 LOGISTIK

Drivkraften till att ha en väl fungerande distribution ligger i att företaget är
underleverantör till bilindustrin som ställer väldigt stora krav på
leveransnoggrannhet. Inom bilindustrin är Just-In-Time (JIT) ett allt vanligare
koncept med säkerhetslager endast på ett par dagar. Inom JIT strävar man efter små
lager och hög omsättningshastighet. Kunderna har även önskemål om att
leveranserna skall levereras direkt in på produktionslinjerna. Detta i kombination
med det långa transportavståndet ställer stora krav på att det finns en väl fungerande
distributionskanal. De flesta kunderna uppdaterar leveransplanerna en gång per
vecka via EDI (Elektronisk dataöverföring). Vissa kunder uppdaterar varje dag via
EDI med sk Daily-Call-In (dagliga avrop) som visar förändringar i efterfrågan dag
för dag. Med dessa leveransplaner som grund planeras såväl distribution som
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produktionsplanering. För att kunna distribuera på ett tillfredsställande sätt krävs att
det finns en viss framförhållning men även en viss flexibilitet för att kunna
tillmötesgå de snabba förändringar som ibland kan uppstå i leveransplanerna. Detta
ställer höga krav på produktionsplaneringen. Emballaget får en central betydelse för
att få en rationell distribution med avseende på fyllnadsgrad och hanterbarhet. På
grund av det patent som tidigare fanns existerade det ingen konkurrens under en
tioårsperiod och företaget hann skapa ett ordentligt teknikförsprång. I och med det
ökade intresset hos andra företag för denna teknik samt det stora avståndet till
kunderna får den logistiska funktion en avgörande betydelse för företagets fortsatta
konkurrensförmåga.

2.5 PRODUKTION

I produktionen arbetas det både tre- och femskift med tillverkning dygnet runt, året
om.
Materialflödet består av följande delmoment:
• Lager av råmaterial: Inleverans av råmaterial sker 15-20 gånger i veckan med

lastbil direkt från SSAB Specialståls lager i Luleå. Inmaterialet lastas av i ena
änden av tillverkningshallen inomhus och lagras där på specialbyggda ställningar
för plåtrullar, även kallad coils, i denna viktklass samt direkt på golv.

• Stansning: Nästa steg i processen är stansning av ämnen som sker i två parallella
stansar. Dessa stanslinjer skall även förse den tilltänkta fabriken i USA

• Pinnpallslager: Efter stansning placeras ämnena i ett mellanlager av typen
höglager. Ämnena placeras på specialbyggda stålpallar, sk pinnpallar,  som
passar  för robothantering på de rullbanor som finns intill presshärdningslinjerna.

• Presshärdning: Presshärdningslinjerna består av en ugn och en pressenhet. I
ugnen som är 20 meter lång uppvärms de stansade ämnena till erforderlig
temperatur medan de transporteras på rullbanor. Därefter passerar de uppvärmda
ämnena en pressenhet där de pressas och härdas i ett pressverktyg med
batchstorlekar på mellan två och sex produkter. Hanteringen av ämnen före och
efter presshärdningen sker helautomatiskt med robotar.

• Blästring: Efter presshärdningen transporteras de formade ämnena via ett
conveyer-system i taket genom en automatbläster där glödskal och annat blästras
bort.
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• Avlastning: Efter blästring skall produkterna tas ned från conveyersystemet och
packas. Detta sker vid en avlastningsenhet där de packas för hand i returpallar av
stål eller engånspallar av trä med plywoodsarg.

 

• Efterbearbetning: Vissa av produkterna kräver efterbearbetning i form av
slutskärning med laser eller påsvetsning av kompletterande detaljer. På företaget
finns tre stycken 5-axliga laserutrustningar samt, för svetsning och efterstansning,
en robotcell. Även manuella enheter för svetsning finnes där bland annat
stötfångarskenerna kompletteras med detaljer.

• Färdigvarulager: De färdigpackade pallarna lagras sedan i ett åtta våningar högt
färdigvarulager i väntan på utleverans som sker fem dagar i veckan.
Lageromsättningshastigeten varierar beroende på produkt. De mest omsatta har en
lageromsättningshastighet på uppemot 50 gånger per år och de minst omsatta
ungefär 3 gånger per år.

Bandlager

Stansning

Pinnpallslager

Press-
härdning

Blästring

Avlastning

Efterbearbetning

Färdigvarulager

Figur 2.5: Materialflöde genom fabriken

2.6 KVALITETSSTYRNING

Inom företaget arbetas det aktivt med kvalitet och ständiga förbättringar. Under 1996
infördes ett kvalitetssystem som används för att styra verksamheten så att önskad
kvalitet uppnås. De olika delarna som ingår i kvalitetssystemet är följande enligt
Malin Larsson, kvalitetstekniker på företaget:
• Kvalitetsmanual; Beskrivning av kvalitetssystemet, policy och ansvar.
• Rutinbeskrivningar; Beskriver vad, vem och när.
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• Arbetsinstruktioner; Beskriver hur något skall genomföras.
• Resultatdokumentation; Resultat som visar att systemet fungerar.
Ford, som är företagets största kund, har som målsättning att underleverantörerna
skall kvalificera sig för Q1. Detta innebär godkänd certificering av ISO 9000, QS
9000 samt MS 9000. De underleverantörer som inte lyckas kvalificera sig får inte
vara med vid nya projekt och får således inga nya ordrar. Andra krav är att
produkter ska levereras med noll fel Just-In-Time. Fördelarna med att vara Q1-
leverantör är att självcertifiering får utföras av kvalitetssystemet samt deltagande i
nya projekt. Plannja HardTech har som underleverantör kvalificerat sig för denna
Q1-beteckning.

Internationell Standard
ISO 9001

Kundkrav
QS 9000

Utökade kundkrav
MS 9000

Definierar internationella
kvalitetskrav, grundbegrepp

Definierar kunders
kvalitetskrav

Definierar kunders
utökade kvalitetskrav

Internationell Standard
ISO 9000

Definierar internationella
kvalitetskrav, kvalitetssystem

Figur 2.6, Kvalitetsnivåer

• ISO 9001 är ett kvalitetssytem som omfattar konstruktion, utveckling, produktion
och installation.

• QS 9000 är ett kvalitetssystem med utökade krav jämfört med ISO 9001 -
branschkrav, framtaget av Ford, Chrysler och General Motors tillsammans.

• MS 9000 är ett kvalitetssystem framtaget av Ford, som kompletterar QS 9000
med utökade krav - kundkrav, för materialhantering, lagring, packning och
transport.

Som vägledning för de anställda har en intern kvalitetspolicy inom Plannja HardTech
tagits fram. Denna lyder [1]:

Plannja HardTech AB ska leverera felfria konkurrenskraftiga
produkter och tjänster i rätt tid till våra kunder så att deras krav
och förväntningar uppfylls. Produkterna ska vara återvinningsbara
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och metoder för utveckling, tillverkningsprocesser, kontroll samt
logistik ska uppfylla ställda krav från kunder och myndigheter.
Kvalitetssäkring ska vara ett personligt åtagande för alla inom vårt
företag. För policyns förverkligande krävs att alla anställda förstår
vad deras interna och externa kunder förväntar sig. Vi skall
säkerställa kvalitet och öka vår konkurrenskraft genom ett aldrig
avstannande förbättringsarbete.
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3. Förpackningslogistik
I kapitlet redovisas den teori som ligger till grund för examensarbetet och de
analyser som görs.

Ordet logistik härstammar från grekiskan - logos (tanke, förnuft) samt engelskans
logistics (räknekonst). Logistik eller det synonyma begreppet material-
administration, är en filosofi om de synsätt och principer, enligt vilka man planerar,
styr och kontrollerar materialflödet på ett effektivt sätt från råvara till slutlig
förbrukare [5]. Logistikens mål i företaget är att skapa  tids-, form-, plats- och
ägandenytta hos produkten gentemot kunden [6].

Input

Naturresurser
- land, råvaror,
utrustning

Arbetskraft

Kapital

Information

Styrning, Ledning

Planering Genomförande Uppföljning

Leverantörer

Återförsäljare

Styrning - logistik

Råmaterial Produkter 
i arbete

Färdivaru-
lager Kunder

Output

Konkurrens-
fördelar

Tids- och
plats nytta

Effektiva
transporter

Logistiska aktiviteter

Kundservice
Prgnostisering
Distributions-kommunikation
Lagerstyrning
Orderhantering

Lokalisering
Packning
Returgodshantering
Lagerhantering
Transporter

Fysisk övergång 
av produkten

Figur 3.1, Logistikens olika delmoment[4]

Ett begrepp som idag används allt mer i samband med förpackningar och logistik är
förpackningslogistik.

Förpackningslogistik syftar till att utveckla förpackningar och förpackningssystem
som stödjer de logistiska målen [6].
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Förpackningslogistikens väsentligaste bidrag till logistiken är att skapa formnytta hos
kunden, d.v.s. en oskadad produkt i en lätt hanterbar förpackning som enkelt kan
avyttras. Förpackningens roll är att hålla samman produkterna till en enhet, skapa
formnytta, så att hantering inom samt mellan avsändare och mottagare underlättas.

3.1 DEFINITIONER

Vid studier av litteratur inom logistik används ett antal återkommande begrepp och
vissa av dessa används i denna rapport. Nedan ges en förklaring av dessa begrepp
[5,6,7,8].
• Förpackning: En förpackning är ett generellt begrepp på produkter gjorda av

material av alla typer avsedda för att användas för att innehålla, skydda, hantera,
leverera och marknadsföra en produkt från producent till konsument. Begreppet
förpackning kan uppdelas i:
1. Konsumentförpackning avsedda för dagligvaruhandeln. Slutanvändaren ska

kunna identifiera och få information om produkten genom konsument-
förpackningen.

2. Butiksförpackning anpassad för olika butiksinredningar utformad för att
innehålla ett antal konsumentförpackningar.

3. Transportförpackning avsedd att underlätta transport och hantering av bland
annat ovanstående förpackningar.

  
• • Emballage: Med emballage avses den transportförpackning som beskrivs i punkt

3 ovan. Det är denna typ av förpackning/emballage som närmare analyseras i
detta examensarbete.

 
• • Engångsemballage: Emballage som avses att användas endast en gång och

därefter kasseras. Material som används till engångsemballage är vanligtvis
krymp- och sträckfilm, wellpapp, plywood och andra träbaserade material.

 
• Returemballage: Emballage som avses att användas ett flertal gånger, vanligtvis

mellan 20 och 150 gånger. Returemballagen är vanligtvis gjorda i trä, plywood,
plast, kompositmaterial, stål samt vissa kombinationer dem emellan.

  
• • Lastbärare: Lastbärare är det hjälpmedel som utnyttjas för att underlätta

hantering och stapling av gods. Lastbärare finns i många olika utföranden.
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Etablerade och standardiserade lastbärare är t.ex. 20- respektive 40-fots container,
pallar av typen Europall, ODETTE-container (bilindustrin), m.fl.

• • Kolli: Med kolli avses en färdigpackad enhet bestående av produkt, ev.
förpackning, med eller utan lastbärare samt med uppmärkt information om
innehåll och destination. Flera olika kollin kan placeras på en lastbärare.

• • Taravikt: Totala egenvikten för emballaget eller förpackning.
  
• • Lastpall: Består av ett underlag, utformat så att det tillsammans med lasten kan

hanteras på ett rationellt sätt. Pallen tillverkas vanligen av trä, men även andra
material som plast, aluminium och plåt förekommer. Ett stort antal lastpallspooler
är verksamma och de använder pallar av olika storlekar, anpassade efter olika
transportmedel. I europa är Europa-pallen (EUR-pallen), gjord av trä med en vikt
av 25 kg, vanligast [20].

• • Container: En kraftigt byggd och standardiserad enhet utformad för att tåla
upprepad behandling med en minsta volym av 1 m3. En vanlig container är 20- och
40-fots container passande trailer, tåg och sjötransport.

3.2 EMBALLAGETS INTRESSENTER

Emballaget är tvärfunktionellt och hanteras i flera led såväl inom som utanför
företaget. Inom företaget ställs olika krav på dess utformning utifrån olika
perspektiv.
• Produktionen ställer bl.a. krav på att emballaget skall vara anpassat till

produktions- och hanteringsutrustning.
• Inköpsavdelningens krav är tillgång till leverantörer och lågt inköpspris.
• Logistikavdelningens, kan exempelvis vara volymeffektivitet, stapelbarhet och

modulanpassning av emballage.
• Kvalitetsavdelningen ställer bl.a. krav på att produkternas kvalitet säkerställs även

efter transport.
Vilken av ovanstående avdelningar som skall ha det yttersta ansvaret för emballaget
är helt och hållet beroende på hur företaget är organiserat. Det vanligaste är att
avdelningen för logistik eller produktion har totalansvaret [6]. Det viktigaste är dock
att ha en helhetssyn på emballagets inverkan för att inte suboptimeringar skall
uppstå.



KAPITEL 3  FÖRPACKNINGSLOGISTIK

16

Intressenter utanför företaget kan ställa följande krav:
• Transportören ställer bl.a. krav på att emballaget ska vara lätthanterligt samt att

det ska skydda produkten under transport.
• Mottagaren ställer vanligtvis krav på att emballaget ska vara lätt att avyttra.
• • Samhällets krav kan exempelvis vara att emballaget ska ha så liten miljöpåverkan

som möjligt, vara återvinnings- eller återanvändningsbart.

3.3 EMBALLAGETS FUNKTIONER

De krav som ställs på ett emballage kan uppdelas i tre huvudkrav kommande från
flödes-, miljö- och marknadsfunktion [6].

Flöde

Marknad Miljö

Figur 3.2; Krav på emballaget

3.3.1 FLÖDESFUNKTIONEN

Flödesfunktionen innefattar de integrerande funktioner som kan bidra till att
effektivisera i distributionsled eller hos brukare. I begreppet ingår
emballagehantering, packning, distribution, uppackning och returhantering, enligt
figur 3.3. Den funktion som vanligtvis förknippas med emballaget är att det skall
skydda produkten, för såväl mekaniska som andra påkänningar i distributionskedjan.
Emballaget skall även underlätta varuhanteringen genom att sammanhålla och
uppbära produkten. Vidare skall det även identifiera emballagets innehåll och
uppgifter om brukare, t.ex. adress.
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Underlätta
varuhantering

Skydda produkten

Identifiera produkten

Flödesfunktion

Figur 3.3; Flödesfunktionens delfunktioner

Vid djupare analys av dessa delfunktioner kan en finare uppdelning göras i faktiska
funktioner för emballaget: volymeffektivitet, konsumtionsanpassning,
viktanpassning, processintegration, hanterbarhet, skydd och identifikation.

Underlätta varuhantering

Underlätta varuhantering är den delfunktion som närmast förknippas med
Förpackningslogistik och denna kan uppdelas enligt figur 3.4.

Flödesfunktion

Underlätta
varuhantering

Volymeffektiv

Konsumtionsanpassa

Viktanpassad

Processintegrerad

Hanterbar

Figur 3.4; Underlätta varuhantering

• Volymeffektivitet: En av grundförutsättningarna för en god ekonomi i
distributionskedjan är ett högt volym- och viktutnyttjande. Volymutnyttjandet kan
beaktas på två huvudnivåer:
1. Inre fyllnadsgrad - produktens fyllnadsgrad i emballaget. Beror på produktens

form, konstruktion och emballagets inredning. Viktigt för att få en bra inre
fyllnadsgrad vid packningen är att ta hänsyn till produktens staplingsbarhet
redan på konstruktionsstadiet.
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2. Yttre fyllnadsgrad - det färdiga kollits (produkter + emballage = kolli)
fyllnadsgrad på t.ex. lastbilsflak eller i container. Beror främst på om
emballaget är anpassat efter en modulstandard med avseende på mått och
staplingshöjd. Mest förekommande modulstandarder är EUR-pall (800 x 1200
mm) och container (40 x 8 fot = 12,2 x 2,44 m eller 20 x 8 fot = 6,1 x 2,44 m).
För att nå optimal volymeffektivitet måste hänsyn tas till både inre och yttre
fyllnadsgrad genom en helhetssyn på faktorerna produkt - emballage -
distributionsmiljö.

Konsumtionsanpassning: En konsumtionsanpassning av emballagestorlek vid
användandet av returemballage reducerar antalet emballage i en returcykel. Detta
på grund av en högre omsättningshastighet av emballage. Som typexempel kan
nämnas att vid produktion med Just-In-Time filosofin där krav ställs på små lager
och hög omsättningshastighet ofta medför att storleken på emballagen måste
konsumtionsanpassas, dvs att anpassning av emballagets storlek sker till
exempelvis kampanjstorlekar, satser, mm.

• Viktanpassning: Generellt finns önskemål om ett så lätt emballage som möjligt
eftersom den mängd gods som kan transporteras på en lastbärare är begränsad i
volym och vikt. En ytterligare aspekt är att se till den totala vikt som emballage
och produkt tillsammans har för att kunna få ett optimalt utnyttjande på t.ex.
lastbil eller i container.

• • Processintegration: Med processintegration menas funktioner hos emballaget som
gör den till en integrerad del av en process, t.ex. produktion, distribution eller
användning. Emballaget ska möjliggöra en rationell inpackning genom få och
ändamålsenliga hanteringsmoment. För detta ställs det olika krav på att emballaget
ska vara anpassat till olika moment vid resning/montering, packning, förslutning,
etikettering och palläggning. Vidare skall den vara anpassad till förekommande
hanteringssätt, manuellt och maskinellt. Ett emballage med god processintegration
medför att eventuella ompackningar till mera anpassade lastbärare kan uteslutas
t.ex. vid produktionslinjer av olika slag.

• • Hanterbarhet: Emballaget skall medge ett rationellt handhavande inom företaget,
för inblandade parter längs distributionskedjan samt för brukaren. Vid
användandet av returemballage bör även hanteringen av dessa vara enkel och
rationell.
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Skydda produkten

Emballagets primära uppgift är att skydda det inneliggande godset från påkänningar.

Flödesfunktion Skydda produkten

Figur 3.5; Skydda produkten

Olika distributionssätt ger varierande påkänningar på emballaget som t.ex.  [6]:
• Mekaniska påkänningar av typen stötar, vibrationer och tryck. Dessa kan

uppdelas i:
1. Lagringspåkänningar främst av stapeltryck som uppstår vid fristapling av gods.

Som mått på påkänningar anges ofta stapelhöjd. Pallens hörn får här en mycket
ogynnsam påkänning som måste beaktas vid val av emballage.

2. Hanteringspåkänningar uppträder främst som fall och stötar vid hanteringen.
3. Förflyttningspåkänningar som stapeltryck, vibrationer och stötar.

• Klimatologiska påkännningar som t.ex. extrema temperaturer eller vatten i olika
faser, eventuellt i kombination av syre. Vidare inbegrips påverkan av damm och
andra partiklar som kommer i kontakt med godset. Luftfuktighet överstigande
60% i kombination med föroreningar medför starkt ökad risk för korrosion. Vid
förflyttning av gods med hög värmekapacivitet från kalla till varma klimat sker
uppvärmningen av godset långsamt varvid godset kommer att ha en relativt låg
temperatur. Detta medför att kondensation kan ske på godset.

• Biologiska påkänningar som t.ex. angrepp av mikroorganismer och insekter.

Identifiera varan

För att identifiera varan märks emballaget med märklappar innehållande uppgifter
om varan och destination.

Flödesfunktion

Identifiera varan
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Figur 3.6; Identifiera varan

Inom industrin finns olika tekniker för automatisk identifikation och därför finns
även olika standarder om hur märkning ska se ut, t.ex.:
• ODETTE-systemet som används inom Europa är ett materialstyrningssystem för

verkstadsindustrin som baseras på märkning av transportförpackningar/ emballage
med s.k. Odette-flaggor (se bilaga 1). Dessa innehåller information om produkt
och adressat i streckkod. Ett liknande system kallat AIAG finns i Nordamerika för
bilindustrin (se bilaga 1).

• • EAN-koden är ett universellt identifikationssytem inom handeln med unika
artikelnummer för varor.

3.3.2 MARKNADSFUNKTIONEN

Marknadsfunktionen innefattar aktiviteter som t.ex. design och layout. När det gäller
konsumentförpackningar för dagligvaruhandeln har förpackningen en mer säljande
funktion och då har marknadsfunktionen en viktig roll. När det gäller emballage för
industrin är det viktigare att emballaget är helt, rent och fritt från fukt och mögel när
det ankommer till kund.

3.3.3 MILJÖFUNKTIONEN

Miljöfunktionen omfattar funktioner som avser att förbättra resurshushållningen,
minska miljöbelastningen och underlätta återutnyttjande av emballage. När en
bedömning görs av hur lämpligt ett emballage är ur miljösynpunkt är det viktigt att
ha en systemsyn. Olika produkter och aktiviteter påverkar miljön på olika sätt och
olika mycket. Det har därför blivit en viktig fråga för näringsliv och myndigheter att
objektivt kunna bedöma vilka åtgärder som bör prioriteras för att på bästa sätt kunna
miljöanpassa verksamheten. Livscykelanalys är ett verktyg med vilket
miljöproblemen kan analyseras systematiskt och som därför kan bidra till att ge den
information som krävs för bedömningen [9].

Med hjälp av livscykelanalys kan en produkt (emballage) analyseras och den
miljöbelastning uppskattas, som den förorsakar under hela sin livscykel. Analysen
syftar till att mäta användningen av naturresurser och råvaror samt utsläpp till luft,
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mark och vatten. En vetenskapligt utförd livscykelanalys är ett mycket värdefullt
redskap för att bedöma ett emballage miljöpåverkan, men är inte en absolut
kvantitativ sanning [10]. Företaget kan i sitt strategiska beslutsfattande använda sig
av resultatet och utveckla sitt produktsortiment inklusive emballage så att det bättre
tar miljöfrågor i beaktande. Resultatet av en omfattande livscykelanalys är dock
starkt avhängigt av var systemgränser dras och vilka energikällor som används [11].

Inom EU har direktiv lagts fast om återvinning och återanvändning av emballage, se
vidare kapitel 3.4.4.

3.4 EMBALLAGEKOSTNADER

Beroende på vilken bransch som analyseras gällande emballage så har kostnaderna
för emballaget till verksamhetens produkter olika stor andel av de totala
kostnaderna. Gemensamt för många branscher är att emballagets största
kostnadspåverkan uppkommer i samverkan med aktiviteter inom distributionen [6].
Emballaget följer produkten genom hela processen från produktion till kund och
påverkar på ett avgörande sätt kostnaderna för hantering, lagring, transport och
skadade produkter. Emballagets ekonomiska påverkan varierar för olika branscher.
Gemensamt för de flesta är dock att emballaget är viktigt ur kvalitets-
säkringssynpunkt vilket innebär att den är en nyckelfaktor för att produkten skall
skapa formnytta hos brukaren.

Uppdelning av emballagekostnader kan göras i två huvudgrupper [6]:
• Direkt kostnad: Kostnader för emballeringsmaterial, inköpsadministration,

lagerhållning av emballage och intern hantering av emballage.
• Indirekt kostnadspåverkan: Möjligheter till att effektivisera och minska kostnader

i flödet genom att utforma emballaget på rätt sätt, t.ex. genom att ta hänsyn till
produkternas storlek, utbredning på lastbil och i container.

Kostnader med anknytning till emballage för de olika leden distribution, brukare och
returlogistik redovisas i figur 3.7.
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Transport- och
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Figur 3.7; Emballageanknutna kostnader

• Emballagets materialkostnader innefattar de direkta kostnaderna för emballaget,
t.ex. emballagematerial, inköpsadministration samt hantering och lagerhållning av
emballaget.

• Packningskostnaderna är en direkt kostnad bestående av arbetskraft, maskiner och
material för att packa produkten.

• Transport- och hanteringskostnaderna påverkas indirekt av vald emballgetyp.
• Emballagets brukarkostnader har en direkt del i det pris som brukaren betalar vid

köp av en viss produkt samt ger upphov till kostnader när brukaren skall avyttra
emballaget i form av t.ex. sophämtningsavgifter.

• Indirekt påverkar emballaget brukarkostnaderna med kvittblivningskostnader,
skadade produkter samt att den kan stödja brukarens användning av produkten.

• Insamlings- och återvinningskostnader har en direkt kostnad i att ta hand om det
tomma emballaget och en indirekt kostnad som varierar genom valet av material i
emballaget.
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• • Övrig kvittblivningskostnad är kostnaden att deponera emballage som inte är
möjliga att insamla och återvinna.

3.5 TRENDER INOM FÖRPACKNINGSLOGISTIK

Emballageområdet är idag under förändring för såväl förpackningar inom
dagligvaruhandeln som emballage inom industrin. Från att de sista 30 åren ha varit
en resurs- och miljökrävande fristående del av produkten, till en allt mer anpassad
och integrerad enhet, i produktionsprocessen och för miljön. De sista tio årens
svängning mot en allt mer miljömedveten livsstil och allt mer kännbara effekter av
den nedsmutsade miljön har påverkat industrin på många sätt. Industrin har fått
skärpta miljökrav från både myndigheter och konsumenter. Den svenska
miljöpolitiken har tidigare varit att de miljöskyddsåtgärder som är ”tekniskt möjliga,
ekonomiskt rimliga och ekologiskt motiverade” bör genomföras. Idag tar
miljöpolitiken sin utgångspunkt i ett antal ”miljöhot” som Naturvårdsverket tagit
fram som syftar till att säkerställa en ”hållbar utveckling” [9]. En viktig del i
strategin för hållbar utveckling är övergången till ett ”miljöanpassat transportsystem”
som i sin tur påverkar valet av förpackningar och emballage. Sammantaget är de
största drivkrafterna som påverkar och kommer att påverka förpacknings-
/emballage-området [6]:
• Nya lagar och förordningar,
• Materialutveckling,
• Ergonomi,
• Returhantering,
• • Återvinning.

De övergripande trenderna i framtiden som kan urskiljas är [6]:
• Fokusering på kund,
• Ökad internationell handel och transporter,
• Företagsstrukturer i nätverk,
• Förpackningens/Emballagets miljöpåverkan,
• • Internationell standardisering.

3.5.1 KRETSLOPPSAMHÄLLET
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I dagens miljödebatt är kretsloppsprincipen central. Den syftar till att det som
utvinns ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återanvändas, återvinnas
eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning [11].

”Att gräva upp oförädlade råvaror och gräva ner förädlade
förefaller inte vara en del av strategin mot en hållbar
utveckling[6].”

Syftet är alltså att skapa cirkulära flöden av material för att på så sätt begränsa
mängden råvaror som tas ut ur naturen. Detta kan ske genom [11]:
• Återanvändning som innebär att varan eller förpackningen/emballaget används fler

än en gång i sitt ursprungliga syfte.
• Materialåtervinning som innebär att materialet bryts ned mekaniskt eller kemiskt

för att användas vid tillverkning av nya produkter.
• Energiåtervinning innebärande att energin tillvaratas som finns bunden i materialet

genom förbränning.
• Biologisk nedbrytning eller kompostering som innebär att materialet bryts ned på

biologisk väg.

För att klargöra ansvaret för kretsloppet har Producentansvar införts i Sverige. Detta
innebär att landets producenter skall ta över det ekonomiska och fysiska ansvaret för
använda förpackningar även efter det att den har förbrukats. Producentansvaret, som
trädde i kraft genom en förpackningsförordning första januari 1994, innebär att de
som producerar måste uppfylla följande punkter [12]:
• Tillhandahålla insamlingssystem - att skapa lämpliga insamlingssystem som

underlättar för hushåll, butiker och industrier att kostnadsfritt lämna utsorterade
förpackningar.

• Omhänderta förpackningar  - se till att de utsorterade förpackningarna forslas
bort, återanvänds, återvinns eller tas hand om på ett annat miljömässigt sätt.

• Informera berörda parter om hur de skall hantera sina förpackningar.
• Rapportera till naturvårdsverket återvinningsnivåerna.
Förpackningsförordningen gäller i första hand förpackningar av metall, papper,
wellpapp, plast och glas. För att finansiera insamlingssystemet tas viktbaserade
avgifter ut på förpackningarna av Reparegistret AB, de så kallade Repa-avgifterna
som är den avgift som företagen skall betala för den miljöbelastning som den
förbrukade förpackningen medför [12]. Företagen skall självmant deklarera mängden
emballagematerial till Reparegistret. Vid export inom Europa skall deklarering ske
av det importerande företaget till respektive lands motsvarighet till Reparegistret. I



KAPITEL 3  FÖRPACKNINGSLOGISTIK

25

Sverige är än så länge avgifterna relativt låga men en höjning är trolig inom en snar
framtid för att komma i nivå med andra länder inom Europa [17].

3.5.1.1 EU:s FÖRPACKNINGSDIREKTIV

I december 1994 antog EU förslaget till ett förpackningsdirektiv med följande
officiella benämning [13]:

”Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20
december 1994 om förpackning och förpackningsavfall.”

I EU:s plan inför 2000-talet har miljöfrågorna en framskjuten plats med sikte på att
EU ska vara ett framtida föredöme inom miljöområdet. Direktivet syftar till att
minska förpackningarnas totala miljöpåverkan genom att minimera förpacknings-
och materialanvändningen samt maximera återanvändning och återvinning av tomma
förpackningar. Alla förpackningar, som används inom EU, omfattas av direktivet
oavsett om de används inom industri, handel, kontor eller offentlig inrättning och
oavsett material. I direktivet anges att [14]:
• Minst 50% viktmässigt av mängden använda förpackningar ska återvinnas.
• Minst 25% viktmässigt av mängden använda förpackningar måste material-

utnyttjas (återanvändas - returemballage).
En utvärdering kommer äga rum år 2005, då även en ökning av ovanstående mål
förväntas.

3.5.1.2 PÅVERKAN PÅ EMBALLAGEOMRÅDET

Genom att föra in emballaget i ett kretslopp återförs de resurser som finns bundna i
materialet. För att få rätt perspektiv måste emballaget placeras in i sitt rätta
sammanhang - som en integrerad del i distributionskedjan från tillverkningen som
lastbärare, via transporten till brukaren och till sist omhändertagandet av emballaget.
Oavsett om emballaget återanvänds eller återvinns ställs krav på att ett system för
returlogistik byggs upp som tillser att de använda emballagen återförs till
kretsloppet. Valet av mest framgångsrika strategi beror på system-förutsättningarna
[6]. I ett kretslopp förändras gränssnitten enligt figur 3.8.
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Figur 3.8; Gränssnitt vid kretsloppstänkande respektive gamla tankesätt [6].

3.5.2 NYA DISTRIBUTIONSSTRUKTURER

Varuflödet har tidigare gått från producent till kund oftast via ett eller flera
mellanled. Genom att utnyttja nutida informationsteknologi skapas möjligheter för en
effektivisering av varuflödet och en minskning av lagervolymen i alla led. Idag
fokuseras redan mycket på ledtiden inom industrin. Tillsammans med att lagren
minskas och centraliseras bidrar detta till att antal transporter ökar. Kundfokusering
och kunders krav på skräddarsydda, tidsprecisa leveranser är andra faktorer som
påverkar distribution och transport. Inom industrin blir det allt vanligare med en
integrering av de olika informationsflödena som innebär att de alltfler administrativa
systemen kopplas samman, t.ex. med hjälp av EDI (elektronisk dataöverföring).
Industrin strävar i allt högre utsträckning mot direktleveranser av sina produkter i
syfte att förkorta leveranstiden och öka leveranssäkerheten. Andra förändringar inom
industrin är att det arbetas mer med JIT - Just In Time, som går ut på att eliminera
allt resursslöseri, så även inom emballage och transporter. Detta kan innebära att
mer flexibla emballage och transportlösningar behövs [15]. Sammantaget kommer de
förändrade distributions-strukturerna att påverka emballaget, t.ex. om emballaget
skall vara en del i att förkorta ledtiden kan krävas rationell fyllning och tömning samt
att den är anpassad till mekanisk hanteringsutrustning.
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3.5.2.1 TREDJEPARTSLOGISTIK

En dominerande trend inom industrin idag är riktad mot centralisering och
koncentration på kärnverksamheten. Detta leder till så kallad outsorcing, dvs att
produkter och tjänster som inte tillhör företagets kärnverksamhet köps in externt. För
att minimera ledtider och skapa möjlighet till att leverera i sekvens, direkt in till
montering/produktion, ställs ofta höga krav på geografisk närhet till kunden. Som ett
led i företagens koncentration på kärnverksamhet diskuteras allt oftare idag
begreppet tredjepartslogistik. Med tredjepartlogistik avses att lägga valda delar av
distributionen på entreprenad [16]. Tjänsten kan omfatta allt från endast upplägg av
transporter till totalt ansvar för lagring och distribution till kunder. En typ av
tredjepartslösning kan vara att bulkleverera, d.v.s. leverera från fabrik i stora
lastbärare, till tredjeparten som sedan bryter dessa och packar om till mindre och
mer kundanpassade förpackningar.

De logistiska funktionerna har i allt högre utsträckning en avgörande roll för ett
företags konkurrensförmåga, både vad det gäller att skapa intäkter genom en hög
leveransservice som att frigöra kapital och sänka kostnader [16].
Tredjepartsadministrerade retursystem innebär ökade möjligheter för små och
medelstora företag, med långa avstånd till kund, att räkna hem system för
returemballage då detta ger samordningsmöjligheter vid planering av returtransporter
[15]. Det finns också risker med att lämna ut logistiska aktiviteter till en tredjepart.
Eftersom sättet att distribuera är ett konkurrensmedel kommer konkurrensen inom
detta område att förskjutas från de producerande företaget till tredjeparterna.
Logistiska funktionen i ett företag har en strategisk betydelse och risken är att förlora
den vid övergång till tredjepartslösningar [16]. Att införa tredjepartslösningar
innebär oftast ökade distributionskostnader i och med att ytterligare en aktör är
inblandad. Däremot kan kostnaden för själva transporten minska på grund av att
större leveranser kan ske till tredjeparten. Det är samtidigt svårt att värdera det
mervärde som kan skapas genom att använda en tredjepart för t.ex. lagerhållning
nära kund, tätare inleveranser till kund, insamling och omhändertagande av
eventuella returemballage, mm.
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4. Engångs- kontra retursystem
I detta kapitel lyftas de aspekter fram som anses vara för respektive emot ett
engångs- kontra retursystem.

Retursystem är inget nytt. Förr i tiden återanvändes förpackningar i mycket högre
grad än vad som görs i idag. Anledningen till återanvändningen var främst knapphet
av materialresurser. På senare år har retursystemen åter kommit i fokus som en
utmanare till engångssystemen. Anledningarna är hårdare miljölagstiftning och
förståelsen att vi måste hushålla med resurserna. Företagens beslut baseras dock
fortfarande till större delen på ekonomiska överväganden eller specifika kundkrav
[17]. Miljömedvetenheten hos företag kan också användas som en strategisk fördel
vid t.ex. marknadsföring.

4.1 KRITERIER FÖR RETURSYSTEM

Vid valet av engångs- eller retursystem finns ett antal kriterier att ta hänsyn till.
Nedanstående diagram kan användas för en första ansats till analys om vilket system
som passar bäst [15].

långt Engång
Engång/Retur

Transport-
avstånd

kort Retur      Engång/Retur

låg hög
Säsongsvariationer
i efterfrågan

Figur 4.1: Påverkansfaktor vid val av emballagesystem
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Valet av mest kostnadseffektiva och miljömässiga system beror på de specifika
förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.

4.1.1 PRODUKTENS FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Produktens fysiska utformning påverkar valet av emballage beroende på att det finns
ett antal existerande standardmått på marknaden för returemballge. Att frångå denna
måttstandard blir kostsamt om det inte investeras i ett stort antal likadana emballage
vid ett och samma tillfälle. Ju större produktflora desto större sannolikhet att
engångssystem lämpar sig. En stor produktflora fordrar en mängd olika emballage
och en av grund-förutsättningarna för att få ekonomi i ett retursystem är att minimera
antalet varianter av emballage [15].

4.1.2 PRODUKTSKYDD

Begränsad tålighet mot påkänningar hos produkten fordrar ett emballage som
kompenserar bristen på tålighet. Det kan t.ex. vara ett emballage som är tätt mot
väta, skyddar mot damm, isolerande mot kyla samt klarar statiska och dynamiska
kraftpåkänningar av olika slag. Emballage av trä ger ett bra skydd mot kondens
genom att emballaget fungerar som fuktabsorberande medium. Emballage av stål är
relativt otäta vilket kan medföra att fukt kan tränga in men är däremot tåliga mot
stötar. Emballage av plast/komposit är relativt täta och slagtåliga.

4.1.3 KAPITALBINDNING

Omsättningshastigheten för returemballage, d.v.s. antalet användningstillfällen under
en viss tidsperiod, har visat sig ha en väsentlig påverkan på kostnadsbilden.
Kapitalbindningen i emballage är omvänt proportionell mot omsättnings-hastigheten,
d.v.s. hög omsättningshastighet - låg kapitalbindning [6]. En hög
omsättningshastighet leder till att emballagen utnyttjas ofta, vilket leder till att den
totala mängden i systemet minskar och den initiala investeringen för att starta upp
systemet kan hållas låg. Behovet av lageryta för tomgods begränsas och flexibiliteten
hålls hög eftersom framtida byten av emballage kan göras snabbare och till lägre
kostnad då färre enheter skall bytas.
Andra faktorer som påverkar kapitalbindningen är [6]:
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• Leveransfrekvens: Regelbundna och täta utleveranser minskar buffertbehovet i
leveranskedjan och således minskar behovet av emballage med minskad
kapitalbindning som följd.

• Lagringstid: Produkter med kort lagringstid minskar erforderligt antal
returemballage i ett retursystem vilket medför lägre kapitalbindning.

• Antal led i distributionskedjan: Ju färre led desto snabbare flöde och desto mindre
kapitalbindning.

• Standardiserade produkter och emballage: Kapitalbindningen växer med antalet
artiklar vilket innebär att det bör strävas efter att begränsa antalet emballagetyper.

De ökade kraven på Just-In-Time leveranser har lett till mindre och tätare leveranser.
Detta påverkar införandet av retursystem positivt på grund av en snabbare
omloppscykel av emballagen. En snabbare omloppscykel innebär ett mindre
erforderligt antal emballage i ett retursystem och lägre lagernivåer [17]. Detta
medför en lägre kapitalbindning.

En risk i ett retursystem är att det uppkommer ett visst slack i systemet, exempelvis
av emballage som blir liggandes kvar någonstans. Detta kräver att flödet styrs
noggrant vilket medför administrativa kostnader.

Storleken på investeringen i ett retursystem beror på ett flertal faktorer, men den
viktigaste är hur många dagar som åtgår i en returcykel (omploppstid) [17]. Ju fler
dagar i omloppstid desto fler emballage behövs och därmed ökar också
kapitalbindningen.

4.1.4 TRANSPORTER

Transportkostnaden kan uppdelas i två delområden - kostnaden för uttransport och
returtransport.
Kostnaden för uttransport påverkas i första hand av:
• Kollits vikt- och volymeffektivitet samt antal.
• Avstånd från produktionsapparaten till marknaden.
Generellt gäller att ett returemballage är mindre vikteffektivt och har sämre inre
volymeffektivitet än ett engångsemballage. Detta på grund av att returemballagen
byggs kraftigare för att tåla upprepade hanteringar. Ofta går dock returemballagen
att stapla på varann vilket ger en bättre yttre volymeffektivitet.



KAPITEL 4  ENGÅNGS- KONTRA RETURSYSTEM

31

Infrastruktur, tillgängliga transportmedel och eventuella obalanser i transport-flödena
är andra faktorer som har betydelse för transportkostnaden.

Kostnaden för returtransport påverkas av:
• Volymen på det tomma emballaget. Möjligheten att stapla i varandra, fälla ihop

eller på annat sätt komprimera emballaget.
• Transportavstånd till återanvändning eller återvinning.
• Möjligheten att använda obalanser i transportflödena, d.v.s. utnyttja transporter

som annars skulle gå tomma tillbaka, för returtransporten.

4.1.5 RETURHANTERING

Vid valet att använda sig av returemballage finns ett antal faktorer som har ett
avgörande inflytande på det ekonomiska utfallet [6]:
• Komprimerbarheten hos de tomma emballagen. Denna påverkar ytbehov för

lagring samt kostnaden för returtransport av de tomma emballagen.
• Antalet led i returhanteringen påverkar och ju färre led desto bättre ur

kostnadssynpunkt.
• • Renhetskrav. Rengöring av returemballage är en väsentlig kostnadspost och även

om det inte finns något renhetskrav ur brukarens synpunkt så kan det krävas i alla
fall för att emballagen skall gå att hantera vid packning.

• • Administrativa kostnader. För att hålla investeringskostnaderna nere för retur-
emballaget krävs en utförlig analys av antalet returemballage som behövs i en
returcykel och vilka kostnader som ett retursystem medför. Vidare krävs en
noggrann styrning och uppföljning av omloppscykeln med returemballage för att
det inte skall uppstå en brist av returemballage hos det levererande företaget. En
ståndpunkt som företaget måste ta ställning till är om administrationen av detta
skall skötas internt eller av en utomstående part, t.ex. en tredjepartslogistiker.
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Figur 4.2: Förhållandet antal emballage - administrativa kostnader.

4.1.6 ERGONOMI

Arbetsmiljön är en av flera viktiga motivationsfaktorer för personalen. En
genomtänkt ergonomisk utformning av arbetsplatsen leder till en mer nöjd personal
[17]. Engångsemballage är i de flesta fall lättare än returemballage och detta
underlättar både vid automatisk och manuell hantering. Returemballagens
ergonomiska nackdel ligger i att den generellt är kraftigare utförd för att tåla
upprepad behandling och därav tyngre. Detta kan kompenseras av ett mer
välutformat emballage, t.ex. kan emballaget kompletteras med handtag, nedfällbara
sidor för ilastning och enklare öppningsförfarande. Vid införandet av returemballage
kan tidigare gjorda arbetsmoment komma att försvinna eller förändras i produktion
och emballering beroende på valet av emballagelösning.

4.1.7 MILJÖ

Miljöargument blir en allt viktigare faktor vid val av emballagesystem. Kunders vilja
att värna om miljön och miljöcertifiering inom industrin kan vara avgörande för valet
av emballage. Argumenten för returemballage är den minskade förbrukningen av
materialresureser, men emot returhanteringssystemet ligger den ökade
transportvolymen. En miljörelaterad kostnadsfaktor som kan komma att tala till
retursystemets fördel är stigande avgifter för kvittblivning av engångsemballaget
[15]. Att avgöra vilket system som är miljövänligast, engångs- eller retursystem, är
svårt. De olika systemen har olika fördelar vid olika tillfällen och det gäller att vid
alla typer av bedömningar ha en helhetssyn.
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Vanligt idag är att företag inom bilindustrin försöker miljöcertifiera sina fabriker till
så kallade ”gröna fabriker”. I detta koncept ingår vanligtvis att transporterna skall
ske med returemballage. Ofta förbises den externa miljöpåverkan som t.ex. det
ökade antalet lastbilstransporter medför. Fokusering sker alltså på den egna fabriken
”innanför väggarna”.

4.1.8 UNDERHÅLL

Slitage på emballagen är oundvikligt, dessutom uppstår ibland skador vid
hanteringen. Detta kräver reparationer och en viss kassation. Returemballage av
metall kan vara mer tålig mot stötar än returemballage av trä och plast, men dessa
kräver istället underhåll av typen målningsförbättring. Överlag så kräver alla typer av
returemballage ett visst underhåll för att få en lång livslängd. En fördel är om
emballaget är uppbyggt enligt en modulstandard så att vissa specifika delar kan
utbytas vid punktvisa skador.



KAPITEL 4  ENGÅNGS- KONTRA RETURSYSTEM

34

4.2 BESLUTSSTÖDMODELL FÖR VAL MELLAN
ENGÅNGS- OCH RETUREMBALLAGE

Vid valet av emballagesystem är det många faktorer att beakta. Ofta kan vissa
faktorer vara svåra att fastställa vilket försvårar analysarbetet. PACKFORSK har
tagit fram en beslutstödsmodell för detta ändamål. Modellen baseras på studier vid
svenska företag inom elektronik- och verkstadsindustrin [15]. Eftersom alla företag
är unika på ett eller annat sätt skall modellen användas som en fingervisning vid
valet av emballagesystem. Nedan ges en kortfattad beskrivning av hur modellen är
tänkt att användas.

Grov kostnadkalkyl

Inköpskostnad för engångsemballage jämförs
med returemballagets trippkostnad.

Bedömning yttre förutsättningar 

Typflöde
Aktörer: antal, spridning, antal led, ledtider,
Volymer: godsmängd, variationer,
Transporter: befintliga transportnät, returertransporter, avstånd,
Styrmöjligheter: administrativt system,

Finns möjligheter till ett lönsamt
returemballagesystem?

Engångs-
system

Nej

Ja

Utförlig kostnadsanalys

Direkta kostnader
Indirekt kostnadspåverkan
Andra beslutsfaktorer

Val av 
emballage-

system
EngångssystemRetursystem

Figur 4.3, Beslutstödsmodell för val mellan engångs- och returemballage
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Steg 1: GROV KOSTNADSKALKYL

I detta steg jämförs engångsemballagets inköpspris med en approximativ
trippkostnad för returemballaget. Trippkostnaden beräknas enligt följande:

Trippkostnad

returtransportkostnad kr tripp
inköpspris kr

oms hastighet tripper år livslängd år

≈

≈ +
×

[ / ]
[ ]

. [ / ] [ ]

Den grova kostnadskalkylen bör inte ensam utgöra underlag för ett beslut. Den ger
endast en indikation om huruvida det finns möjlighet till lönsamhet i ett system för
returemballage. Retursystemets indirekta kostnadspåverkan bör analyseras vidare i
steg 2 innan mer generell slutsats dras.

Steg 2: BEDÖMNING AV YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Med yttre förutsättningar menas en beskrivning av det distributionssystem som
emballagesystemet ska verka inom. Det är villkor som inte förändras på kort sikt,
men som påverkar valet av emballagesystem.

Aktörer
Antalet aktörer som är involverade i distributionskanalen är en viktig faktor vid val
av emballagesystem. I ett spritt distributionssystem med många aktörer ökar
svårigheterna med att kontrollera och styra ett returemballagesystem med höga
administrativa kostnader som följd. Antalet led i distributionskanalen påverkar även
möjligheterna till ett smidigt system, eftersom varje led innebär någon form av
hantering. Ledtiden mellan de olika aktörerna påverkar förutsättningarna för ett
retursystem avsevärt. Låg omsättningshastiget ger fördyrade investeringskostnader
och svårigheter att styra flödet.

Volymer i flödet
Vid små volymer i flödet kan det vara svårt att få ekonomi i ett retursystem. Hög
omsättningshastighet är viktigt annars blir kostnaden för administration,
returtransporter och kapitalbindning för höga i förhållande till de genererade
kostnadsbesparningarna. Vid variation i efterfrågan kan det uppstå
balanseringsproblem, dvs svårigheter att uppnå en balans i returcykeln med brister
respektive övertalighet hos de olika aktörerna. Att gardera sig mot detta med ett
större antal returemballage påverkar kapitalbindningen. Inom företag dimensioneras
vanligtvis antalet returemballage för efterfrågan under högkonjunktur med den
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påföljd att vid lågkonjunktur så får företaget lagringskostnader för tomma
returemballage. Frekventa modellbyten av produkterna talar emot retursystemet på
grund av risken att emballaget inte passar till den kommande produkten.

Transporter
Transportavstånd och distributionsupplägg påverkar i allra högsta grad möjligheterna
till lönsamhet i ett system för returemballage. Långa avstånd mellan produktion och
marknad innebär långa returtransporter vilket påverkar omsättningshastigheten av
emballagen.

Styrmöjligheter
Ett utvecklat administrativt system för uppföljning av returemballagesystemet är en
förutsättning dels för att hålla en hög omsättningshastighet dels för att förhindra att
antalet emballage växer okontrollerat hos någon aktör. Styrsystemet ska ses som en
del av distributionssystemet och vara anpassat till kraven det ställer.

Villkor för att gå vidare till steg 3 är att möjligheter finns till ett lönsamt system för
returemballage.

Steg 3: UTFÖRLIG KOSTNADSANALYS

Om retursystem verkar vara ett intressant alternativ i detta läge bör en noggrannare
kostnadsanalys göras.
För detta ändamål har inom ramen för detta examensarbete en beräkningsmodell i
EXCEL tagits fram specifikt för Plannja HardTech. Denna resulterar i erforderligt
antal emballage i ett retursystem samt totala trippkostnaden per emballage.
Trippkostnaden kan användas för att jämföra totala kostnaden för engångsemballage
(totala emballage- och transportkostnaden). Beräknings-modellen används som ett
hjälpmedel vid bedömningen av ekonomiska effekter i ett retursystem. Uppbyggnad
och använda parametrar i beräkningsmodellen redovisas i kapitel 4.3. Med resultaten
från beräkningsmodellen och ovan analyserade faktorer kan ett beslut tas om vilket
emballagesystem som ska användas för den aktuella distributionen.
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4.3 BERÄKNINGSMODELL I EXCEL

Beräkningsmodellen är utvecklad speciellt för Plannja HardTech och dess
förutsättningar. Den är tänkt att användas som vägledning vid val av
emballagesystem. Modellen har konstruerats som statisk och ej optimerande i
kalkyprogrammet EXCEL. Modellen är uppbyggd med huvuddelarna:
• Indata emballage,
• Indata flöde,
• Indata ekonomi,
• Resultat.
Modellen bygger på antaganden om en jämn efterfrågan av produkter. I resultatdelen
visas erforderligt antal emballage i ett retursystem, totala trippkostnaden per
emballage samt totala kostnaden för emballage och transport per produkt.

Härledningar och resonemang angående beräkningmodellens uppbyggnad beskrivs
närmare i bilaga 2.

Indata emballage:
Med hänsyn till redovisade kriterier i kapitel 4.1 och 5 väljs ett för företaget
passande returemballage. I denna del anges de fysiska förutsättningarna för det valda
emballaget: taravikt, produktvikt och antal produkter per emballage. Dessa anges för
att kollivikt ska kunna genereras. Provpackning bör ske av det valda emballaget för
att rätt antal produkter per emballage skall kunna inmatas i modellen. Kollivikten
samt yttermått på uppfällt och ihopfällt emballage påverkar kostnaderna för transport
och returtransport. Optimering av yttre volym-ffektiviteten sker manuellt för valda
transportslaget lastbil, sjöcontainer eller tåg utifrån de yttermått som anges för
uppfällt respektive ihopfällt läge på emballaget.

Indata flöde:
På de leveransplaner som inkommer från företagets kunder visas vanligtvis
efterfrågan i antal produkter per vecka eller dag. I modellen ska efterfrågan anges
omräknat till produkter per dag räknat på sjudagars vecka på grund av att modellen
är uppbyggd på enheten kolli per dag, osv. En avgörande faktor för erforderligt antal
returemballage i ett system är omloppstiden. Denna uppdelas i modellen enligt
följande:
• Ledtid egen produktion: Med detta avses tid i tillverkning, lagringstid i

färdigvarulager samt uppskattad tid för lagring av tomma emballage.
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• Ledtid transport och returtransport: Den totala tid som gäller från dörr till dörr
inklusive tid hos eventuell tredjepartslogisiker.

• Produktionsledtid hos kund: Genereras automatiskt ur efterfrågan och antal kolli
per leverans.

I ovan angivna omloppstid tas ej hänsyn till de säkerhetslager av kollin och tomma
emballage som finns hos kund respektive PHT. För att teoretiskt kunna beräkna
antalet tripper per år som ett emballage förväntas göra måste verklig omloppstid med
hänsyn tagen till säkerhetslager göras. Denna härleds i bilaga 2.

Storlek på säkerhetslager hos Plannja HardTech uppskattas genom att ta hänsyn till
antal emballage som behövs för att kunna bedriva en rationell produktions-planering,
vanligtvis antalet emballage till en komplett leverans. Ju lägre leveransfrekvens desto
större antal kolli måste skickas vid varje leverans för att tillgodose efterfrågan. Detta
medför att även att säkerhetslagret av tomma emballage bör hållas större om
leveranser sker mer sällan. För kundens säkerhetslager finns vanligtvis direktiv om
hur många dagars produktionsmaterial som man vill hålla i säkerhetslager och detta
kan då omräknas i antal emballage. Om detta inte finns görs en uppskattning utifrån
leveranssäkerhet, transportavstånd och produktionsfilosofi hos den aktuella kunden.

Indata ekonomi:
För att kunna beakta kostnader för investeringskapital och avskrivning
annuitetberäknas investeringskostnaden med företagets kalkylränta och ekonomisk
livslängd på emballage i beaktande [18]. Detta genereras automatiskt i modellen med
kalkylränta och ekonomisk livslängd som indata. En uppskattning på kostnad för
hantering, svinn och underhåll bör göras i varje enskilt fall beroende på
systemförutsättningarna och typen av emballage. Fraktkostnaden för det aktuella
fraktupplägget inhämtas från speditör. De olika delkostnaderna för ovan angivna
faktorer genereras automatiskt i modellen uttryckt i kostnad per emballage och tripp.

Resultat:
I resultatdelen visas de genererade resultaten som kan användas för utvärdering och
jämförelse med andra alternativ.
• Rekommenderat antal emballage i retursystemet.
• Totalkostnad för emballage och transport per tripp och emballage.
• Totalkostnad för emballage och transport per levererad produkt.

Känslighetsanalys:
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Eftersom modellen är statisk används den lämpligen så att ett antal alternativ köres
med variation av exempelvis ledtider, antal kolli per leverans och antal tomma
returemballage per returtransport.

4.3.1 VALIDERING AV BERÄKNINGSMODELL

Ett valideringstest har utförts för att få reda på om resultat angående antal emballage
i ett retursystem, som erhålls i beräkningsmodellen, har relevans med ett verkligt
system. I valideringstestet av modellen användes indata för leveranser med
returemballage till en av företagets kunder - AutoEuropa som ligger i Palmela,
Portugal. I AutoEuropa tillverkas en typ av minibuss kallad Volkswagen Sharan.
Minibussen har fyra dörrar som förses med sidokrockskydd tillverkade av Plannja
HardTech. Tillverkningstakten är 600 bilar/dag med produktion 5 dagar per vecka.
Den genomsnittliga efterfrågan är således 4 x 430 sidokrockskydd per dag räknat på
sjudagars vecka. I varje kolli ryms 450 krockskydd. Vid varje leverans skickas 34
kollin. Erforderlig leveransfrekvens blir att skicka en ny leverans var nionde dag.
Returleveranser med tomma returemballage sker vid varannan inleverans.
Returemballagen som används ägs av FORD och är av typen ODETTE-container nr
8402. FORD har även bestämt att ett antal av maximalt 204 emballage ska användas
för dessa leveranser från Plannja HardTech till AutoEuropa. Detta antal medför att
brist på tomma emballage ibland uppkommer hos Plannja HardTech.

Enligt tidigare beräkningar med Littles formel och Gantt-schema, gjorda av Lars
Juntti på företaget, bör antalet vara mellan 215 och 258 emballage beroende på
leveransfrekvens för att inte hamna i onödiga bristsituationer av tomma emballage.

Resultatet av körning i beräkningsmodellen, se bilaga 3:
Erforderligt antal returemballage: 226 st

Eftersom nuvarande system med 204 emballage ej fungerar på ett tillfredsställande
sätt borde antalet emballage i systemet vara mellan 220 och 250 beroende på
leveransfrekvens.

Det antal emballage som har erhållits från beräkningsmodellen, 226 st, visar att
modellen stämmer relativt bra med ett verkligt system för returemballage och kan
därför användas som ett hjälpmedel vid val av emballagesystem.
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5. Emballage

I detta kapitel redovisas nuvarande engångsemballage som används vid företaget
samt ett antal olika standardtyper av olika material förekommande på marknaden.

5.1 PLANNJA HARDTECH:s ENGÅNGSEMBALLAGE

Denna typ av engångsemballage används i tre olika storlekar av Plannja HardTech
till de flesta av företagets kunder. Totalt används för närvarande ungefär 7500
engångsemballage per år.

800

Papplock med plastfilm på utsidan

Signodeband

Plywoodbox som inv.
täcks med VPI-papper.

ID-märke

1200

580

Stödbräda (2st)

Figur 5.1: Engångsemballage som används av Plannja HardTech

Engångsemballaget har framtagits internt inom företaget. De ingående delarna
inhandlas av olika underleverantörer vilket kräver en viss samordnande
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administration. VPI-pappen används som rostskyddsmedel och är uppbyggt med ett
papper som har en plastfilm på utsidan och en ångfasinhibitor på insidan.
Inhibitorerna består av ett ämne, t.ex. organiska nitritföreningar, som vid normal
temperatur långsamt förångas och successivt sprids i det slutna utrymmet tills
mättnad uppstår. En stor fördel med ångfasinhibitor är att de skyddade produkterna
kan tas ut ur förpackningen och användas direkt [3].

Montering:
Plywoodsargen, som levereras ihopfälld, fälls ut och skjuts fast i träpallen med
klammer.

Emballering:
1. VPI-papper placeras på botten och upp efter sidorna i det monterade emballaget.
2. Packning och därefter viks VPI-papper över produkterna.
3. Stödbräder ilägges enligt anvisning och därefter bandas kollit ihop med

Singnodeband.
4. Papperslock skjuts fast med klammer

Fördelar:
• Emballaget väger totalt endast  25 kg.
• Lätta att handskas med.
• Fungerande rutiner finns för handhavandet.
• Emballaget ger en relativt tät konstruktion. Dessutom kan trä fungera som ett

fuktutjämnande medium vilket skyddar de levererade produkterna från
fuktpåkänning till en viss del.

Nackdelar:
• Klagomål av kunder på för svag konstruktion vilket ibland leder till

transportskador.
• Vissa av Plannja HardTech:s kunder godkänner inte emballage av trä på grund av

den brandrisk som uppkommer då dessa ställs direkt vid svetslinjer. Därav måste
en ompackning ske till annan lastbärare vid ankomst till fabrik vilket medför
kostnader för kunden.

• Kvittblivningskostnader vid kassation.
• Går inte att stapla på varann (utom i vissa speciella fall med anpassad

förstärkning) vilket ger en dålig yttre volymeffektivitet med dyra
transportkostnader som följd.
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5.2 NÅGRA STANDARDMODELLER AV
RETUREMBALLAGE

Nedan presenteras ett urval av på marknaden förekommande standardemballage som
skulle kunna passa Plannja HardTech:s produkter. En referenslista på tillverkare av
returemballage som kontakt har tagits med finns i bilaga 4. Samtliga
emballagelösningar kräver dock att VPI-papper ilägges på lika sätt som
engånsemballaget beskrivet i kapitel 5.1. Med nedan angiven staplingsbarhet avses
den vikt av andra kollin eller antal likadana kollin, t.ex. vid transport eller lagring,
som kan placeras ovanpå ett färdigpackat kolli. Med komprimeringsgrad menas
förhållandet mellan uppfällt och ihopfällt emballage.

5.2.1 STÅL

På marknaden finns ett antal olika returemballage av stål. Det mest använda i Europa
inom bilindustrin är ODETTE-containern, se figur 5.2, vilket är ett kraftigt
stålemballage som finns i ett antal olika standardmått [19].

Figur 5.2: ODETTE-container typ 8401
Emballaget tillverkas av ett flertal olika tillverkare i Europa. Prestanda för
ODETTE-containern (fyra av cirka tjugo standardvarianter representerade) i tabell:
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Typ/Prestanda 8401 8402 8403 8404
Längd x Bredd, mm. 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 800 1600 x 1200
Höjd, mm. 750 1000 750 1000
Taravikt, kg 124 147 117 188
Max godsvikt, kg 1000 1000 1000 1000
Komprimering 1:3 1:3 1:3 1:3
Staplingsbarhet, st. 1+7=8 1+5=6 1+5=6 1+6=7
Prisnivå, kr. 1466 1800 1466 2069

Kundanpassade storlekar kan fås, med ett pristillägg på ca 20% på priset för närmast
liggande standardstorlek, enligt HAESEVOTS N.V i Belgien som tillverkar
ODETTE-containrar. Staplingsbarheten för tomma ihopfällda emballage är mellan
18 och 20 stycken beroende på typ.

Fördelarna med denna typ av returemballage är:
• Den kraftiga konstruktionen vilket medför lång livslängd och bra skydd av

produkterna mot kraftpåkänningar vid normala förhållanden vid hantering.
• Vedertagen standard för underleverantörer till de flesta biltillverkande industrier i

Europa.

Nackdelarna är:
• Hög taravikt vilket medför att färre produkter kan packas i emballaget vid en

given total kollivikt. Färre produkter per emballage ger en högre transportkostnad
per levererad produkt. Den höga taraviktan medför även att kostnader för
returtransporten blir högre än för emballage med lägre taravikt. Vid införande av
retursystem är kostnaden för returtransport av tomma returemballage en
avgörande faktor för det ekonomiska utfallet.

• Underhållskostnad på grund av målningsförbättring och rostskyddsbehandling.
• Emballaget har springor, på grund av sin konstruktion, där fukt och damm kan

tränga in och skada/påverka de levererade produkterna.
• Vid differanser i temperatur och luftfuktighet längs transportvägen finns risk för

kondensation på stålemballaget på grund av dess stora värmetröghet. Stål
absorberar inte uppkommen kondensation vilket ett emballage i trä kan göra.
Detta innebär att de levererade produkterna kan skadas av den väta som fälls ut
vid kondensation.

• För att få ett bra transportskydd krävs någon typ av lock. Vid användandet av lock
i wellpapp uppkommer problem med fastsättning av dessa.
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5.2.2 TRÄ

Nefab, som är en av många tillverkare av emballage i trä, tillverkar både engångs-
och returemballage. I sortimentet ingår tre typer av returemballage - RePak Typ-L, -
P och -T. I figur 5.3 illustreras  RePak Typ-L.

Figur 5.3: Träpall - Nefab RePack, Typ L

Måtten på Nefab:s träemballage kan kundanpassas inom vissa intervall. Emballaget
är uppbyggt av björkplywood och vinkelprofiler av stål i hörn, lock och botten.
Emballagevikten ligger på mellan 40 och 60 kg beroende av typ, utförande och
storlek[20].

Typ/Prestanda Typ-L Typ-P Typ-T
Max mått, inv., mm 1180x780x760 2400x1200x1180 2400x1200x1180
Max höjd, mm bredd + 20 1200 bredd + 20
Max godsvikt, kg 500 300-800 1000
Staplingsvikt, kg 6000 6100 > 7000

Komprimering 1:6 - 1:15 1:3 - 1:4 1:5
Livslängd, tripper ca 50 ca 100 ca 100
Låsning fjädersystem bandning bandning

Prisnivån ligger på omkring 800 kr/st enligt Mats Holmberg, försäljare på Nefab
Emballage AB. Priset är beroende på variant, utförande, storlek och inköpsvolym.

Fördelar med denna emballagelösning är:
• Låg vikt.
• Relativt lågt inköpspris.
• Emballage av trä kan fungera som ett fuktutjämnande medium vilket skyddar de

levererade produkterna från fuktpåkänning till en viss del.
• Nefab kan återta förbrukade emballage för återvinning.
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• Samtliga varianter är moduluppbyggda vilket underlättar utbyte av skadade delar.

Nackdelar:
• Brandrisken som trä medför. Vissa kunder till Plannja HardTech godkänner inte

emballage av trä på grund av att dessa ställer kollit direkt vid svetslinjer.
• • Innehåller lösa delar när det är ihopfällt. Risken med detta är att emballagedelar

försvinner vid hanteringen.

5.2.3 PLAST

En mängd olika emballage av plast i olika utföranden för olika ändamål tillverkas
världen över. De två olika typer som illustreras i detta kapitel, plastemballage
tillverkade i polyeten samt thermoplast, är ett urval av emballage som börjat nyttjas
allt mer inom industrin.

5.2.3.1 PLASTEMBALLAGE AV HIGH DENSITY POLYETEN

En tillverkare av plastemballage i HD Polyeten är Perstorp Plastic System, som
tillverkar emballaget Magnum, vilket illustreras av figur 5.4.

        
Figur 5.4: Perstorp plastemballage typ Magnum

Emballaget klarar temperaturer mellan -30 och +80 grader Celsius. Med ett mycket
enkelt handhavande fås emballaget i uppfälld position. Emballaget går att
komplettera med lock för olika ändamål som väger cirka 5 kg/st [21].

Typ/Prestanda 6430.000 6431.830 6432.830
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Mått, utv., mm 1200x1000 1200x1000 1200x1000
Mått, inv., mm 1120x920 1120x920 1120x920
Höjd, mm 750 860 1000
Taravikt, kg 48 52 60
Max statisk last, kg 4000 4000 4000
Max dynamisk last, kg 2000 2000 2000
Höjd ihopfälld, mm 330 330 330
Staplingsbarhet, st 5 5 5

Prisnivån ligger omkring 2000 kr/styck vid köp av 300 stycken enligt Kent
Gustavsson, försäljare på Perstorp. Under våren 1997 lanserar Perstorp ytterligare
en standardstorlek, 1200x800 mm, med övriga prestanda liknande tabell ovan.
Perstorp tillverkar också en liknande typ av emballage, Xytec, för marknaden i USA.
Det enda som skiljer Xytec från de ovan beskrivna är måtten, t.ex. så är den med
störst yttermått 1212x1136 mm med innermått 1121x1047 mm.

Fördelarna med denna typ av emballage är:
• Enkelt handhavande.
• Nedfällbara luckor på sidorna vilket ger en ergonomiskt bra lösning vid

packningen.
• Emballaget ger en relativt tät konstruktion vid användande av lock.
• Moduluppbyggd konstruktion vilket underlättar utbyte av skadade delar.
• Perstorp tar tillbaka förbrukade emballage för återvinning.

Nackdelar:
• Relativt högt inköpspris.
• • Krävs stora inköpsvolymer för att få en kundanpassning i t.ex. storlek.

5.2.3.2 THERMOPLAST

På den amerikanska marknaden är emballage tillverkade i themoplast vanligt
förekommande. En av många tillverkare av denna typ av emballage är företaget
TriEnda Corporation i Portage, USA. Ett av emballagen som företaget tillverkar,
WolfPak, illustreras i figur 5.5.
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Figur 5.5: TriEnda:s WolfPak

Detta emballage är något enklare i utförande än t.ex. Perstorps Magnum emballage.
Bottendel och lock består av tvåskikts thermoformad plast. Sargen, som kan
kundanpassas i höjd, tillverkas i tre utföranden för olika ändamål - treskikts
wellpapp, korrugerad plast samt tvåskikt thermoplast [22]. Lock och botten
tillverkas i ett tiotal olika standardstorlekar. Ett urval av dessa visas i tabellen.

Typ/Prestanda 32” x 44” 40” x 48” 44” x 54”
Mått, utv., mm 810 x 1120 1020 x 1220 1120 x 1370
Lastkapacitet, kg 1.000 1.000 1.000
Taravikt, kg ca 25 ca 30 ca 35
Staplingsbarhet, st 4 4 4

Ihopfälld består emballaget av tre lösa delar varav lock och botten kan placeras i
varann med minimal staplingshöjd. Som ett mått på komprimerbarheten på de tomma
returemballagen anger TriEnda antalet emballage per sjöcontainer av olika storlekar.

Antal/storlek 20-fots cont. 40-fots cont. 40-fots Hi-Cube
Antal tomma emballage av
typen 1020 x 1220, st

550 1100 1200

( Hi-Cube är en förhöjd variant av 40-fots containern)

För närvarande tillverkas emballaget i storlek med amerikanska måttenheten tum.
Övergång kommer ske successivt till metriska måttenheter enligt Gary Bymers på
TriEnda Co. Uppgifter om för- respektive nackdelar med denna emballagetyp har
inte kunnat analyseras djupare.
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6. Fallstudie EA 420
Beteckningen EA 420 är projektnamn för en av Volkswagens nya bilmodeller som
Plannja HardTech levererar sidokrockskydd till. I detta kapitel analyseras vilken
typ av emballagesystem som skall användas för leveranser till Volkswagens fabrik i
Wolfsburg, Tyskland.

Figur 6.1: Sidokrockskydd - Volkswagen EA420

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EMBALLAGEVAL

Yttre förutsättningar:
Volymerna som skall transporteras, i genomsnitt cirka XX kollin per vecka,  har ett
relativt jämt flöde året om. Antalet aktörer i distributionskanalen mellan Plannja
HardTech och Volkswagen är få och kända vilket underlättar styrningen av system
med såväl engångs- som returemballage. Emballaget bör medföra att god yttre
volymeffektivitet går att uppnå i de olika transportslagen för bästa totala
transportekonomi. För få en bra yttre voymeffektivitet bör emballagen vara
staplingsbara.

Prestanda på möjliga lastbärare för transport är:
• Lastbil:

Flakstorlek invändigt mått: Bredd 2,4 m, Längd varierar beroende på typ av
lastbil,
Max lastkapacitet: 24.5 ton.
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• Järnväg:
Två-axlig tågvagn med lastyta på 2,6 x 12,6 m,
Max lastkapacitet: 30 ton

Inre förutsättningar:
Sidokrockskyddet som ska levereras har följande fysiska förutsättningar:
Längd: 1122 mm,
Bredd: 98 mm,
Profilhöjd: 23 mm,
Godstjocklek: 2,4 mm,
Vikt: 1,8 kg
Staplingsbarhet: god

Kundkrav:
Volkswagen har önskemål om att leveranserna ska ske i ett system för
returemballage för att kunna klassas som ”grön fabrik”. Inleveranser bör ske
dagligen direkt in på produktionslinjen vilket kräver en hög servicenivå av det
levererande företaget. Dessutom finns krav att leveranser ska ske i emballage av ej
brandfarligt material på grund av brandrisken vid svetslinjerna. Alternativen blir
därav emballage av stål eller plast. På grund av sidokrockskyddets längd på 1122
mm har alternativ i plast ej kunnat hittas med de mått och prestanda som erfordrats.

6.2 EMBALLAGEVAL

Med hänsyn tagen till ovan angivna förutsättningar väljs ett returemballage av stål
med ODETTE-standard.
• ODETTE-container nr 840X, som är en avkortad nr 8404.

Mått: 1400 x 1200, höjd 1000 mm,
Vikt: 160 kg,
Pris: omkring 2100 kr (beror på antal).
Antal produkter/emballage: 550 st (provpackning krävs för korrekt antal).

Volkswagen har en egen standard på returemballage liknande ODETTE-standarden.
Fördelen med att välja ett emballage med ODETTE-standard är att den är standard
för merparten av Europas bilindustri samt att den tillverkas av ett flertal olika
tillverkare i Europa. ODETTE-containern med yttermått 1200x1000 används
dessutom redan för leveranser till två av företagets kunder i Europa. Trots att
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storleken är annorlunda finns fördelar med att använda samma typ av container vid
t.ex. hantering och underhåll.

6.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VAL AV TRANSPORT-
UPPLÄGG

För att kunna välja ett passande transportupplägg bör en analys göras av de faktorer
som har en påverkande effekt för utformningen av upplägget - leveransvolym,
ledtider och typen av distributionskanal.

6.3.1 LEVERANSVOLYM

Analysen utgår från prognostiserad tillverkningsvolym vid kontinuerlig serie-
produktion av EA 420 på Volkswagens fabrik i Wolfsburg [23].

Från och med 1998 kommer omkring XXX bilar per dag att tillverkas vid VW:s
fabrik [23]. Tillverkningen kommer preliminärt att ske under fyra dagar per vecka.
Den aktuella bilmodellen tillverkas endast i en tvådörrars version och varje dörr
förses med ett sidokrockskydd från Plannja HardTech. Den efterfrågade volymen
per vecka blir då:
XXX [bilar/dag] x 2 [krockskydd/bil] x 4 [dagar/vecka] = XXX krockskydd/vecka.

6.3.2 DISTRIBUTIONSKANAL

Antalet aktörer i distributionskanalen mellan Plannja HardTech och Volkswagen är
få och kända. Ledtider för transport är 5-6 dagar för både lastbil och tåg, vilket kan
anses vara relativt snabbt.

För att kunna möta Volkswagens önskemål om inleveranser varje dag bör
leveranserna gå via en tredjepart lokaliserad i närheten av Wolfsburg. Ett företag
som arbetar med tredjepartskogistik är Paul Weidlich som finns lokaliserat i
Hamburg. Detta företag levererar dagligen produkter från andra underleverantörer
till Volkswagens fabrik.
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På Storheden i Luleå där Plannja HardTech är lokaliserat finns lastkaj och stickspår
från allmänna järnvägsnätet. Järnväg finns även fram till Volkswagens fabrik i
Wolfsburg. Detta innebär att leveranser med tåg kan levereras från dörr-till-dörr utan
omlastning till annat transportmedel. Det krävs dock att transport ordnas från
Plannja HardTech:s utlastning till lastkaj vid stickspåret på Storheden.

Om leveranser ska transporteras via järnväg och Volkswagens önskemål om dagliga
inleveranser ska uppfyllas sker lämpligen avlastning från tåget redan i Hamburg där
en tredjepart tar hand om godset för lagring och vidare transport.

För leverans till Volkswagen har två typflöden framtagits:

• Lastbil hela vägen:
Luleå - Tredjepart i Hamburg,
Hamburg - Volkswagen,
Volkswagen - Tredjepart i Hamburg,
Hamburg - Luleå
Alternativt transport direkt utan tredjepart.

• Järnväg samt lastbil:
Luleå - Tredjepart i Hamburg med tåg,
Hamburg - Volkswagen med lastbil,
Volkswagen - Hamburg med lastbil,
Hamburg - Luleå med tåg.
Alternativt transport direkt med tåg.

6.3.3 LEDTIDER

Vid beräkning av erforderligt antal returemballage som skall användas för
leveranserna, måste en analys göras av de ledtider som uppstår i varje led, t.ex. hos
Plannja HardTech, under transporten, hos eventuell tredjepart, hos Volkswagen samt
för returtransport. För analys av ledtider har ett antal alternativ på transportupplägg
framtagits.

Med nedan angivet antal flakmeter menas det utrymme, uttryckt i antal meter, som
behöver tas i anspråk på lastbil eller i tågvagn för en transport.
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Alternativ 1 - Lastbil: Leveranser en gång per vecka till tredjepart i Hamburg,
returleveranser en gång per vecka:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 7 dagar
Transport,
PHT - Hamburg: 5 dagar
Hamburg - Wolfsburg: 2 dagar 
Lagringstid hos tredjepart samt
produktionslager hos Volkswagen: 7 dagar
Returtransport,
Volkswagen - Hamburg inklusive lagringstid: 2 dagar
Hamburg - PHT: 5 dagar
Summa omloppstid: 28 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser till tredjepart en gång per vecka samt
utkörning från denne till Volkswagen enligt behov. Returleveranser en gång per
vecka.
Med denna leveransfrekvens avsändes 10 kollin per leverans. Detta motsvarar en
total fraktvikt på 11.5 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 4 flakmeter.
Motsvarande för returleveranser blir 10 tomma emballage per returleverans, vilket
ger en fraktvikt på cirka 1.6 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 1.4 flakmeter.

Alternativ 2 - Lastbil: Leveranser en gång per vecka till tredjepart i Hamburg,
returleveranser varannan vecka:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 7 dagar
Transport,
PHT - Hamburg: 5 dagar
Hamburg - Wolfsburg: 2 dagar 
Lagringstid hos tredjepart samt
produktionslager hos Volkswagen: 14 dagar
Returtransport,
Volkswagen - Hamburg inklusive lagringstid: 2 dagar
Hamburg - PHT: 5 dagar
Summa omloppstid: 35 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser till tredjepart en gång per vecka samt
utkörning från denne till Volkswagen enligt behov. Returleveranser varannan vecka.
Med denna leveransfrekvens avsändes 20 kollin per leverans. Detta motsvarar en
total fraktvikt på 11.5 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 4 flakmeter.
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Motsvarande för returleveranser blir 20 tomma emballage per returleverans, vilket
ger en fraktvikt på cirka 3.2 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 2.6 flakmeter.

Alternativ 3 - Lastbil: Leveranser i fullastad lastbil till tredjepart i Hamburg,
returleveranser vid varannan inleverans till tredjepart:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 14 dagar
Transport,
PHT - Hamburg: 5 dagar
Hamburg - Wolfsburg: 2 dagar 
Lagringstid hos tredjepart samt
produktionslager hos Volkswagen: 28 dagar
Returtransport,
Volkswagen - Hamburg inklusive lagringstid: 2 dagar
Hamburg - PHT: 5 dagar
Summa omloppstid: 56 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser i fullastad lastbil till tredjepart i
Hamburg samt utkörning från denne till Volkswagen enligt behov. Returtransporter
sker i fullastad lastbil.
Med fullastad lastbil avsändes 21 kollin per leverans. Detta motsvarar en total
fraktvikt på 24,15 ton.
Returleveranser sker vid varannan inleverans till tredjepart vilket ger 41 tomma
emballage per returleverans. Detta innebär en fraktvikt vid returleverans på cirka 6.6
ton och ett erforderligt utrymme av cirka 4.2 flakmeter.

Alternativ 4 - Lastbil: Direktleverans till Volkswagen en gång per vecka,
returleveranser en gång per vecka:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 7 dagar
Transport,
PHT - Volkswagen: 6 dagar
Produktionslager hos Volkswagen: 7 dagar
Returtransport,
Volkswagen - PHT: 6 dagar
Summa omloppstid: 26 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser en gång per vecka till Volkswagen. På
grund av att inleveranser endast sker en gång per vecka bör säkerhetslagret vara
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något större än för de alternativ där leveranser sker till tredjepart som levererar in till
fabrik flera gånger per vecka.
Med denna leveransfrekvens avsändes 10 kollin per leverans. Detta motsvarar en
total fraktvikt på 11.5 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 4 flakmeter.
Motsvarande för returleveranser blir 10 tomma emballage per returleverans, vilket
ger en fraktvikt på cirka 1.6 ton och ett erforderligt utrymme av cirka 1.4 flakmeter.

Alternativ 5 - Järnväg: Leverans i fullastad tågvagn till tredjepart i Hamburg,
returleveranser i fullastad tågvagn:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 18 dagar
Transport,
PHT - Hamburg: 5 dagar
Hamburg - Wolfsburg: 2 dagar 
Lagringstid av tomma returemballage hos
tredjepart samt produktionslager hos Volkswagen: 112 dagar
Returtransport,
Volkswagen - Hamburg inklusive lagringstid: 2 dagar
Hamburg - PHT: 5 dagar
Summa omloppstid: 144 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser till tredjepart med fullastad tågvagn
vilket motsvarar 30 ton eller 26 kollin. Utkörning från tredjepart till Volkswagen
med lastbil enligt behov. Returtransporter sker i fullastad tågvagn motsvarande cirka
162 tomma returemballage, vilket motsvarar en returleverans var sextonde vecka.
Fraktvikt på returleverans blir 26 ton.

Alternativ 6 - Järnväg: Leverans i fullastad tågvagn till tredjepart i Hamburg,
returleverans vid ett antal av 80 tomma returemballage:
Produktionsledtid inklusive lagringstid hos PHT: 18 dagar
Transport,
PHT - Hamburg: 5 dagar
Hamburg - Wolfsburg: 2 dagar 
Lagringstid av tomma returemballage hos
tredjepart samt produktionslager hos Volkswagen: 56 dagar
Returtransport,
Volkswagen - Hamburg inklusive lagringstid: 2 dagar
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Hamburg - PHT: 5 dagar
Summa omloppstid: 88 dagar

Kommentar: Ledtiderna baseras på leveranser till tredjepart med fullastad tågvagn
vilket motsvarar 30 ton eller 26 kollin. Utkörning från tredjepart till Volkswagen
med lastbil enligt behov. Returtransporter sker vid ett antal av 80 tomma
returemballage, vilket motsvarar en returleverans var åttonde vecka. Fraktvikt på
returleverans blir 12,8 ton.

6.4 VAL AV TRANSPORTUPPLÄGG

Avgörande för valet av transportupplägg är den totala omloppstiden i system för
returemballage. Omloppstiden påverkar antal tripper per år för emballaget och
därmed också trippkostnaden per emballage. För att få fram erforderligt antal
returemballage och trippkostnad per emballage har beräkningsmodellen använts, se
kapitel 4.3. Fraktkostnaderna för tur- och returtransporter framgår i bilaga 5. Hänsyn
är ej tagen till eventuell kostnad för mellanlagring hos tredjepart i Hamburg.

Resultaten av körning i beräkningsmodellen (se bilaga 8) presenteras nedan.

Alternativ 1 - Lastbil: Leveranser en gång per vecka till tredjepart i Hamburg,
returleveranser en gång per vecka:
Erforderligt antal returemballage: 66 st
Kostnad per tripp: 1488,15 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 2,71 kr/produkt
Alternativ 2 - Lastbil: Leveranser en gång per vecka till tredjepart i Hamburg,
returleveranser varannan vecka:
Erforderligt antal returemballage: 77 st
Kostnad per tripp: 1360,87 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 2,47 kr/produkt

Alternativ 3 - Lastbil: Leveranser i fullastad lastbil till tredjepart i Hamburg,
returleveranser vid varannan inleverans till tredjepart:
Erforderligt antal returemballage: 108 st
Kostnad per tripp: 1094,41 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
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per levererad produkt: 1,99 kr/produkt

Alternativ 4 - Lastbil: Direktleverans till Volkswagen en gång per vecka,
returleverans en gång per vecka:
Erforderligt antal returemballage: 64 st
Kostnad per tripp: 1485,11 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 2,70 kr/produkt

Alternativ 5 - Järnväg: Leverans i fullastad tågvagn till tredjepart i Hamburg,
returleveranser i fullastad tågvagn:
Erforderligt antal returemballage: 240 st
Kostnad per tripp: 1038 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 1,89 kr/produkt

Alternativ 6 - Järnväg: Leverans i fullastad tågvagn till tredjepart i Hamburg,
returleverans vid ett antal av 80 tomma returemballage:
Erforderligt antal returemballage: 159 st
Kostnad per tripp: 971 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 1,77 kr/produkt

6.5 REKOMMENDATION

Emballageval:
Med bakgrund av ovan angivna resultat rekommenderas att 159 returemballage av
typen ODETTE-container nr 840X används i ett retursystem för leveranser av
sidokrockskyddet EA 420 till Volkswagens fabrik i Wolfsburg.

Transportupplägg:
Det transportupplägg som rekommenderas är att leverera via järnväg i fullastad
tågvagn till en tredjepart i Hamburg. Tredjeparten levererar in med lastbil till
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Volkswagen enligt behov. Fullastad tågvagn motsvarar 26 kollin vilket ger en
frekvens på leveranser var artonde dag.

Hämtning av tomma returemballage sker vid varje ny inleverans till Volkswagen av
tredjeparten som även skickar dessa tillbaka till Plannja HardTech var fjärde vecka.
Returleverans sker med järnväg när tredjepart har ett antal av 80 tomma
returemballage i sitt lager.
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7. Fallstudie stansade ämnen
I detta kapitel analyseras vilken typ av emballagesystem som ska användas för
leveranser av stansade ämnen  från Plannja HardTech i Luleå till nya fabriken i
USA.

Figur 7.1: Exempel på stansat ämne

7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EMBALLAGEVAL

Yttre förutsättningar:
För dessa transporter kommer både lastbil, båt och tåg att användas. Detta ställer
stora krav på att kollit ska gå att hantera på ett tillfredsställande sätt för alla
inblandade parter i distributionskanalen. Vidare bör kollit medföra att god yttre
volymeffektivitet går att uppnå i de olika transportslagen för bästa totala
transportekonomi. För få en bra yttre voymeffektivitet bör emballagen vara
staplingsbara. Kollivikten bör inte överstiga 1.000 kg för att få en hanterbar enhet.
Denna kollivikt medför att emballage med relativt låg höjd, cirka 500 mm, kan
användas på grund av de stansade ämnenas goda inre volymeffektivitet. Om
retursystem ska användas bör, som tidigare nämnts i kapitel 4, antalet varianter av
returemballage hålls nere för att få en bra totalekonomi i ett retursystem.
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Prestanda på möjliga lastbärare för inrikestransport i Sverige är:
• Lastbil:

Flakstorlek invändigt mått: Bredd 2,4 m, Längd varierar beroende på typ av
lastbil,
Max lastkapacitet: 24.5 ton.

• Järnväg:
Två-axlig täckt tågvagn med lastyta på 2,6 x 12,6 m,
Max lastkapacitet: 30 ton

Som lastbärare för båttransporten kan sjöcontainrar med följande prestanda
användas:
• 20-fots container med:

Max lastkapacitet 20 ton,
Invändigt mått: 5,9 x 2,34 m, höjd 2,39 m,
Invändig volym: 27 kubikmeter.

• 40-fots container med:
Max lastkapacitet: 20 ton,
Invändigt mått: 12,03 x 2,33 m, höjd 2,37 m,
Invändig volym: 55 kubikmeter.

Inre förutsättningar:
De stansade ämnena medför att en relativt god inre volymeffektivitet kan uppnås i
och med att ämnena är plana och kan staplas på varann utan mellanrum.
Dimensionerna på de stansade ämnena varierar mellan följande värden, se vidare
bilaga 7:
Längd: 740 - 1272 mm.
Bredd: 103 - 190 mm.
Tjocklek: 1,4 - 2,1 mm.
Vikt: 0,9 - 3,0 kg.

7.2 EMBALLAGEALTERNATIV

Med hänsyn till ovan angivna förutsättningar har två typer av emballage för dessa
leveranser framtagits. Avgörande för valet av emballagetyp är transportupplägg och
framräknade totalkostnader för de olika emballagetyperna i kapitel 7.4.  Vilken av
nedanstående emballagetyper som rekommenderas framgår i kapitel 7.5.
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Emballage 1: Förstärkt engångsemballage av trä:
• För produkt 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 5a och 5b enligt bilaga 7.

Nefab, Expak med prestanda:
Yttermått: 1260 x 800 mm, höjd 500 mm,
Max lastkapacitet: 1.000 kg,
Taravikt: cirka 35 kg,
Staplingsbarhet: 1+1=2
Pris: 460 kr/st.

• För produkt 4a enligt bilaga 7 (på grund av osäkerhet i produktionsvolymer för
denna produkt kommer vidare analys inte göras).
Nefab, Expak med prestanda:
Yttermått: 1400 x 800 mm, höjd 500 mm,
Max lastkapacitet: 1.000 kg,
Taravikt: cirka 40 kg,
Staplingsbarhet: 1+1=2
Pris: 525 kr/st.

Emballage 2: Returemballage av trä
• För produkt 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 5a och 5b enligt bilaga 7.

Nefab, Repak-T med prestanda:
Max lastkapacitet: 1.000 kg,
Taravikt: cirka 50 kg,
Yttermått: 1260 x 800 mm, höjd 500 mm, ihopfälld höjd 247 mm.
Staplingsbarhet: 1+6=7
Pris: 800 kr/st.
Teoretiskt ryms cirka 100 tomma ihopfällda returemballage av denna typ i en
20-fots container, 200 i en 40-fots container samt cirka 270 i en tågvagn.

• För produkt 4a enligt bilaga 7 (på grund av osäkerhet i produktionsvolymer för
denna produkt kommer vidare analys inte göras).
Nefab, Repak-T med prestanda:
Max lastkapacitet: 1.000 kg,
Taravikt: cirka 55 kg,
Yttermått: 1400 x 800 mm, höjd 500 mm, ihopfälld höjd 247 mm.
Staplingsbarhet: 1+6=7
Pris: 900 kr/st.

Alternativet till ovan angivna träemballage är emballage av stål eller plast.
Emballage av plast har ej kunnat hittas med de mått som erfordrats. Emballage av
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stål har en betydligt högre taravikt som medför att färre produkter kan fyllas i
emballaget om kollivikten begränsas till 1.000 kg. Stålemballage medför också högre
kostnader för returtransporten av tomma returemballage i och med högre taravikt och
sämre komprimerbarhet vid returtransport än emballage av trä. Kostnaden för
returtransporten är en avgörande faktor för ett retursystems ekonomiska utfall.
Fördelen med emballage av stål är den kraftigare konstruktionen vilket medför att
den tål slag och stötar bättre. Om hänsyn ska tas till miljöbelastningen är
träemballage att föredra på grund av lägre taravikt vilket minskar fraktvikten, bättre
komprimerbarhet vid returtransport samt organiserad återvinning av förbrukade
emballage (NEFAB).

7.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VAL AV TRANSPORT-
UPPLÄGG

För att kunna välja ett passande transportupplägg bör en analys göras av de faktorer
som har en påverkande effekt för utformningen av upplägget - leveransvolym,
ledtider och typen av distributionskanal.

7.3.1 LEVERANSVOLYM

Analysen utgår från prognostiserade tillverkningsvolymer vid kontinuerlig drift vid
Plannja HardTech:s fabrik i USA år 1999. Uppskattningsvis är det årliga behovet
totalt X.XXX ton stansade ämnen, enligt Kjell Lundberg på företaget, vilket ger ett
behov av cirka XXX ton per vecka. Fördelningen på respektive produkt kan studeras
vidare i bilaga 7. Med en kollivikt på 1.000 kg blir det cirka XXX kollin per vecka
som ska levereras. Med en lastkapacitet på 20 ton i sjöcontainern blir behovet cirka
X containers per vecka som ska skickas från Göteborg till USA.

7.3.2 DISTRIBUTIONSKANAL

Det relativt långa transportavståndet mellan Luleå och Lansing medför svårigheter
med att kunna styra transporterna på ett för företaget rationellt sätt om optimering av
leveranserna ska göras internt på företaget. Därav bör transporterna upphandlas som
dörr-till-dörr-leverans, dvs där en speditör är ansvarig för hela transporten från
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utlastningen i Luleå till inlastningen i Lansing. Fördelar med sådana lösningar är
även att relativt exakta ledtider kan erhållas för hela transportupplägget i och med att
en speditör håller i hela transporten. Ledtiden i transporten är viktig att hålla kort
speciellt vid system med returemballage.
Volymerna som skall transporteras medför att hämtning i Luleå respektive lämning i
Lansing bör ske vid flera tillfällen per vecka för att inte överbelasta lagerpersonalen
på respektive ställe.

För leverans till Lansing har ett typflöde framtagits med hjälp av olika speditörer:
• Luleå - Göteborg med tåg eller lastbil,
• Göteborg - Halifax, Kanada med båt, en avgång per vecka [25] ,
• Halifax - Detroit med dubbelstackade tåg (containrarna kan staplas två på varann

på tågvagnarna.
• Detroit - Lansing med trailer.

På motsvarande sätt har ett typflöde framtagits för transporten av eventuella
returemballage tillbaka till Luleå:
• Lansing - Detroit med trailer,
• Detroit - Halifax med tåg,
• Halifax - Göteborg med båt,
Göteborg - Luleå med lastbil eller tåg.

Det mest vikteffektivta och totalekonomiska för sjötransporten är att använda 20-fots
containrar för leveranser av stansade ämnen på grund av högre lastkapacitet per
kvadratmeter golvyta. En 20-fots container kan lastas med kollin av storlek 1400 x
800 mm enligt figur nedan.
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Figur 7.2: Placering av kolli i 20-fots container.
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Med invändiga måtten 5,9 x 2,34 i en 20-fots ryms elva kollin. För att nyttja max
lastkapacitet på 20 ton staplas dessutom nio kollin ovanpå de andra med
förutsättningen att max kollivikt är 1.000 kg.

Vid projekteringen av den nya fabriken i Lansing har, enligt Lars Juntti, logistikchef
på företaget, diskuterats om en järnvägsanslutning (stickspår) skall byggas vid
fabriken i Lansing för att kunna transportera gods via tåg ända fram till fabriken.
Detta skulle innebära en investering på mellan två och tre miljoner kronor. För att
utreda möjliga rationaliseringsvinster med denna investering har kontakt tagits
angående detta med en för Plannja HardTech känd och etablerad speditör i USA.
Denna speditör förordade omlastningen från tåg till trailer i Detroit, vilket innebär att
eget sticksår vid fabrik ej är nödvändigt,  med följande motiv:
• Denna lösning är ovanlig i USA på grund av svårigheter med styrningen till

enskilda mindre företags järnvägsanslutningar.
• Vid lossning av containrarna i Halifax lastas dessa direkt på ett dubbelstackat tåg.

För att kunna transportera godset med tåg ända in till fabrik krävs omlastning till
annan mera lämplig tågvagn i Detroit. Det bästa totalekonomiska alternativet
enligt speditören är att vid omlastningen i Detroit lasta godset på en trailer för
vidare transport till Lansing.

För att ytterligare klargöra möjligheterna med eget stickspår bör djupare studie göras
på plats i USA med aktuellt järnvägsföretag.

7.3.2 LEDTIDER

För att kunna avgöra vilket emballagesystem och transportupplägg som skall
användas för dessa leveranser måste en analys göras av de ledtider som uppstår i
varje led, t.ex. hos fabriken i Luleå, under transporten, hos fabriken i USA samt för
returtransport. En viktig faktor för det ekonomiska utfallet vid användandet av
retursystem är totala omloppstiden för emballagen.

Med hänsyn tagen till att båtavgångar vanligtvis sker en gång per vecka samt den
relativt stora volymen som ska fraktas analyseras två leveransalternativ. Ledtider för
transporten har inhämtats från en för företaget känd speditör som kan erhålla dörr-
till-dörr-leveranser.
Det som skiljer alternativen åt är för returtransporten - leveransschema samt
transportsätt inrikes i Sverige. För att få jämvikt i retursystemet bör det i genomsnitt
skickas XXX tomma returemballage i veckan, tillbaka till Luleå.
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Alternativ 1: Leveranser en gång per vecka från Göteborg.  Returtransport av
tomma returemballage i 20-fots container med komplettering av 40-fots
container i rullande schema:

Produktionsledtid PHT: 5 dagar
Transport,
PHT - Göteborg, med tåg inkl. stuffning
till sjöcontainer i Göteborg: 2 dagar
Göteborg - Lansing, med omlastning
till tåg i Halifax, Kanada: 18 dagar
Produktionsledtid Lansing: 7 dagar
Returtransport,
Lansing - Göteborg, med stuffning till sjöcontainer
i Halifax för vidare transport med båt: 18 dagar
Göteborg - PHT, med lastbil inkl. omlastning
från båt i Göteborg: 3 dagar
Summa omloppstid: 53 dagar

Kommentar: Utlastning från Luleå kan ske måndag till onsdag varje vecka med
ankomst till Göteborg fredag morgon. Pålastning till tågvagn kan ske på Storheden i
Luleå direkt i Plannja HardTech:s egen regi eller så transporteras godset till SJ-Gods
i Luleå för pålastning där.

Schema för returleveranser:
För att få tillbaka samma antal emballage som skickas iväg från Luleå, bör det
skickas 20-fots respektive 40-fots container i rullande schema enligt nedan.

Vecka/container 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-fots X X X X X X
40-fots X X X

När retursystemet svängt in mot ett jämviktsläge kan komplettering behöva ske med
extra returtransporter utöver detta rullande schema. Fördelen med detta
leveranschema är en något jämnare ström av tomma returemballage tillbaka till Luleå
än redovisat schema i alternativ 2.

Kostnaden för transport för i genomsnitt XXX kollin per vecka från Lansing till
Luleå, se beräkning i bilaga 6:
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Luleå - Lansing: 1.323 kr/ton, om inrikestransporten i Sverige sker med tåg.
Kostnaden för transport av tomma returemballage med ovanstående leverans-schema
blir i genomsnitt, se beräkning i bilaga 6:
Lansing - Luleå: 4.430 kr/ton, om inrikestransporten i Sverige sker med lastbil.

Alternativ 2: Leveranser en gång per vecka från Göteborg. Returtransport av
tomma returemballage i 40-fots container med komplettering av 20-fots
container i rullande schema:

Produktionsledtid PHT: 5 dagar
Transport,
PHT - Göteborg, med tåg inkl. stuffning
till sjöcontainer: 2 dagar
Göteborg - Lansing, med omlastning
till tåg i Halifax, Kanada: 18 dagar
Produktionsledtid Lansing: 7 dagar
Slack för tomma emballage i väntan för trp. 7 dagar
Returtransport,
Lansing - Göteborg, med stuffning till sjöcontainer
i Halifax för vidare transport med båt: 18 dagar
Göteborg - PHT, tåg med omlastning
till tågvagn i Göteborg: 3 dagar
Summa omloppstid: 60 dagar

Kommentar: Utlastning från Luleå kan ske måndag till onsdag varje vecka med
ankomst till Göteborg fredag morgon. Pålastning till tågvagn kan ske på Storheden i
Luleå direkt i Plannja HardTech:s egen regi eller så transporteras godset till SJ-Gods
i Luleå för pålastning där.

Schema för returleveranser:
För att få tillbaka samma antal emballage som skickas iväg från Luleå, bör det
skickas 40-fots respektive 20-fots container i rullande schema enligt nedan.
Vecka/container 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 fots X X X X X
20 fots X X X

När retursystemet svängt in mot ett jämviktsläge kan komplettering behöva ske med
extra returtransporter utöver detta rullande schema. Fördelen med detta returschema
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är större fraktvolymer vid leveranstillfälle vilket ger en något billigare lösning än
schema redovisat i alternativ 1.

Kostnaden för transport av i genomsnitt XXX kollin per vecka från Lansing till
Luleå, se beräkning i bilaga 6:
Luleå - Lansing: 1.323 kr/ton, om inrikestransporten i Sverige sker med tåg.

Kostnaden för transport av tomma returemballage med ovanstående leverans-schema
blir i genomsnitt, se beräkning i bilaga 6:
Lansing - Luleå: 3.814 kr/ton, om inrikestransporten i Sverige sker med tåg.

7.4 VAL AV EMBALLAGE OCH TRANSPORTUPPLÄGG

Avgörande för val av emballagetyp och transportupplägg är totala omloppstiden i
systemet samt den totala kostnad som uppstår för emballage och frakt.

7.4.1 TOTALKOSTNAD FÖR ENGÅNGSEMBALLAGE

För att få fram totalkostnaden för engångsemballage måste transportkostnaden
adderas till inköpskostnaden för emballaget. Fraktkostnaderna för leveranser till
USA är cirka 1.323 kr/ton om inrikestransport i Sverige sker med tåg, se bilaga 6.
Med angivna kostnader för engångsemballaget i kapitel 4.2 ovan, blir totala
kostnaden för frakt och emballage:
• • Storlek 1260 x 800, höjd 500 mm: 1.783 kr/kolli,
• Storlek 1400 x 800, höjd 500 mm: 1.848 kr/kolli.
Observera att dessa totalkostnader ej inkluderar kvittblivningskostnader för de
kasserade emballagen.

7.4.2 ANTAL RETUREMBALLAGE OCH KOSTNAD PER TRIPP
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För att få fram erforderligt antal returemballage och kostnad per tripp har
beräkningsmodellen använts, se kapitel 4.3. Resultaten av körning i
beräkningsmodellen (se bilaga 9) presenteras nedan.

Alternativ 1: Leveranser en gång per vecka från Göteborg.  Returtransport av
tomma returemballage i 20-fots container med komplettering av 40-fots
container i rullande schema:

Emballagestorlek 1260 x 800 mm, höjd 500 mm;
Erforderligt antal returemballage: 1184 st
Kostnad per tripp: 1.633 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 3,27 kr/produkt

Alternativ 2: Leveranser en gång per vecka från Göteborg. Returtransport av
tomma returemballage i 40-fots container med komletteringar av 20-fots
container i rullande schema:

Emballagestorlek 1260 x 800 mm, höjd 500 mm;
Erforderligt antal returemballage: 1322 st
Kostnad per tripp: 1.611 kr/tripp/kolli
Total kostnad för emballage och transport
per levererad produkt: 3,22 kr/produkt

7.5 REKOMMENDATION

Emballageval:
Med bakgrund av resultaten i föregående kapitel rekommenderas att ett staplingsbart
returemballage i trä av typen Nefab RePak - TypT användes för leveranser av
stansade ämnen till fabriken i USA. Ett antal av 1.322 returemballage
rekommenderas att användas i retursystemet.

Transportupplägg:
Det rekommenderade transportupplägget är följande:

PHT - Göteborg: Järnväg
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Sjötransport mellan Göteborg - Halifax: 20-fots container
Halifax - Detroit: Järnväg
Detroit - Lansing: Trailer

Returtransporter sker på motsvarande sätt fast i omvänd riktning.

För att få tillbaka samma antal emballage som skickas iväg från Luleå, bör
returemballagen skickas med 40-fots respektive 20-fots container i rullande schema
enligt nedan.

Schema för returleveranser:

Vecka/container 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 fots X X X X X
20 fots X X X
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8. Implementering av retursystem
I detta kapitel belyses de praktiska funktioner som påverkas av införande av
retursystem.

8.1 RUTINER FÖR HANTERING

För varje emballagetyp bör inom företaget finnas skriftliga rutiner för emballagets
användande, innehållande:
• Handhavande, vid såväl uppresning, packning samt lagring.
• Svaga punkter i emballaget, så att dessa kan förebyggas eller undvikas,

exempelvis hur VPI-pappret skall placeras och hur mycket, om emballaget skall
förses med lock, mm.

• Staplingsbarhet, antal emballage som kan staplas på varann, både för tomma
ihopfällda och uppresta packade emballage.

• Instruktioner för underhåll eller reparationer.

Även hos kunden bör rutiner finnas som säkerställer att emballagen fälls ihop och
buntas på rätt sätt så att returtransporten underlättas.

8.2 ADMINISTRATIVA RUTINER, STYRNING

En noggrann styrning och uppföljning av omloppscykeln med returemballage krävs
för att hålla nere omloppstiden samt för att inte brister av tomma emballage skall
uppstå. Med fördel administreras denna hantering i företagets MPS-system. En
kontaktperson bör utses både hos Plannja HardTech och hos kund som all
samordning av returemballage kan ske igenom.

8.3 PRODUKTIONSANPASSNING

Beroende på valet av returemballage kan olika anpassningar behöva göras i
produktionen.



KAPITEL 8  IMPLEMENTERING AV RETURSYSTEM

70

De rullbanor som finns i anslutning till avlastning och emballering är anpassade för
en emballagebredd på 800 mm. Vid större bredd måste rullbanor byggas om eller
speciella underreden tillverkas som medför att bredare emballage kan passera på
rullbanan. För närvarande används ett antal specialtillverkade underreden för
anpassning av ODETTE-container i storlek 1200x1000 till rullbanorna.

8.4 LAGERYTOR

I nuläget finns en avsedd yta för emballage på företaget. En större lageryta för
tomma returemballage kanske behövs beroende på säkerhetslagerets storlek samt
vilken staplingsbarhet som de tomma returemballagen har.
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 9. Diskussion och slutsatser

I detta kapitel ges en sammanställning av de viktigaste slutsatserna och
erfarenheterna som erhållits under examensarbetets gång. Slutsatserna har delats
upp i allmänna slutsatser om valet av och problematiken kring emballagesystem
samt slutsatser gällande Plannja HardTech:s val av emballagesystem.  

9.1 ALLMÄNNA SLUTSATSER

Den allt större medvetenhet för miljön som idag växer fram påverkar oss alla på ett
eller annat sätt. Den enskilde individens val av miljömässiga produkter har kännbara
effekter för de flesta tillverkande företag. Den allt hårdare lagstiftningen mot
nedsmutsning av miljön som syftar till en mer hållbar utveckling och
kretsloppstänkande har haft och kommer i framtiden att ha stor påverkan på såväl
den enskilda individen som företagens agerande. Som en del i detta ingår
utvecklingen mot ett allt mer miljöanpassat transportsystem där valet av transportsätt
och emballagesystem har avgörande betydelse för hur pass miljövänlig transporten
är. Trots ökad miljömedventenhet baseras företagens beslut i första hand idag på
ekonomiska överväganden. Det viktigaste är dock, som för de flesta analyser att ha
en helhetssyn, på såväl miljö som ekonomi, och inte fokusera på lösryckta fragment.

I den allmänna diskussion som idag pågår framhävs ofta system med retur-emballage
som ett miljövänligare alternativ än system med engångsemballage. Detta kan dock
inte helt lätt fastslås. De olika systemen engångs- respektive returemballage har olika
fördelar vid olika tillfällen. Allmänt kan sägas att de allt högre kraven på återvinning
och återanvändning av emballage i Europa talar till returemballagens fördel.
Användandet av returemballage medför ökad transportvolym och detta ställer krav
på en effektivare transportapparat för att systemet i sin helhet skall vara mer
miljövänligt. För att få ekonomi i ett retursystem bör man sträva efter ett fåtal
emballagetyper i ett flöde med hög och jämn omsättningshastighet. Ytterligare
faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet är omloppstiden i returcykeln samt
komprimerbarheten på de ihopfällda emballagen.

9.2 SLUTSATSER GÄLLANDE PLANNJA HARDTECH
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Plannja HardTech:s produkter har över lag goda förutsättningar för system med
returemballage. De flesta av produkterna har bra staplingsbarhet vilket ger en god
inre volymeffektivitet. Hur pass bra staplingsbarhet produkterna har påverkas av
dess utformning, släppningsvinkel och om de kompletterats med påsvetsade detaljer.
Däremot krävs några olika typer (längdmått) av returemballage på grund av att
produkterna har ett längdintervall mellan 290 och 1500 mm. Det som har en
avgörande betydelse för valet av emballagesystemet är avståndet till kund. Generellt
gäller att ju längre avstånd desto mer lämpar sig engångsemballage. Detta innebär
generellt att för leveranser inom Europa lämpar sig retursystem väl men för
leveranser till kunder i USA är det svårare att motivera valet av retursystem. Detta
måste givetvis studeras enskilt från fall till fall för att klargöra vilket
emballagesystem som ger den bästa totallösningen.

Faktorer för införandet av retursystem till kunderna i Europa är:
• Antalet aktörer i distributionskanalen är få.
• Relativt kort ledtid i transporten, 4 - 7 dagar.
• Jämna flöden vilket underlättar styrningen av returflöden.
• Möjlighet till tredjepartslösningar som medför att inleveranser till kund kan ske

kontinuerligt samt att ihopsamlingen av tomma returemballage och
returtransporten underlättas.

Faktorer emot retursystem till kunderna i USA är:
• Antalet aktörer i distributionskanalen.
• Lång ledtid i transport, omkring 20 dagar.
• Dyra returtransporter.

9.2.1 VOLKSWAGEN

Det emballage som rekommenderas för leveranser av sidokrockskyddet EA 420 till
Volkswagens fabrik i Wolfsburg är en ODETTE-container med anpassad längd:
Nr 840X: 1400 x 1200, höjd 1000 mm.
Antal produkter per emballage: cirka 550
Pris: cirka 2100 kr
Rekommenderat antal är 159 returemballage för att få retursystemet att fungera.

Det transportupplägg som rekommenderas är att leverera via järnväg i fullastad
tågvagn till en tredjepart i Hamburg. Tredjeparten levererar in med lastbil till
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Volkswagen enligt behov. Fullastad tågvagn motsvarar 26 kollin vilket ger en
frekvens på leveranser var artonde dag.

Hämtning av tomma returemballage sker vid varje ny inleverans till Volkswagen av
tredjeparten som även skickar dessa tillbaka till Plannja HardTech var fjärde vecka.
Returleverans sker med järnväg när tredjepart har ett antal av 80 tomma
returemballage i sitt lager.

Fördelen med att använda sig av en tredjepart är att inleveranser till fabrik kan ske
under ett flertal tillfällen per vecka. Dessutom blir det betydligt lättare att få tillbaka
de tomma returemballagen om en tredjepart finns på plats som samlar ihop och
skickar tillbaka emballagen.

9.2.2 PLANNJA HARDTECH:s FABRIK I USA

Inledningsvis gjordes en studie av förhållandet sjöcontainer - emballage - produkt för
leveranser av stansade ämnen till USA. Faktorer som produkternas staplingsbarhet,
längd, erforderlig storlek på emballaget samt sjöcontainernas lastkapacitet vägdes
samman och slutsatsen drogs att det mest ekonomiska alternativet är vara att frakta
de stansade ämnena i slutna staplingsbara emballage med 20-fots sjöcontainer.

Det emballage som rekommenderas är ett staplingsbart returemballage i trä av typen
Nefab RePak - TypT för leveranser av stansade ämnen till fabriken i USA.
Rekommenderat antal är 1.322 returemballage för att få retursystemet att fungera.
Enligt NEFAB ska emballaget hålla cirka 100 tripper vid normal hantering men i de
analyser som gjorts har livslängden antagits till omkring 50 tripper. Dessutom har en
relativt stor kostnad för årligt underhåll påförts. Trots detta så är, enligt de
beräkningar som gjorts, returemballaget mer ekonomiskt än ett staplingsbart
engångsemballage av trä med samma lastförutsättningar. Ett emballage av trä är
något känsligare än t.ex. emballage av stål vid hantering, men i och med att
transporterna sker till egen fabrik med egen personal borde det finnas goda
möjligheter att vägleda personalen så att handhavandet sker på ett skonsamt sätt.

Det rekommenderade transportupplägget är följande:
PHT - Göteborg: Järnväg
Sjötransport mellan Göteborg - Halifax: 20-fots container
Halifax - Detroit: Järnväg
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Detroit - Lansing: Trailer

Returtransporter sker på motsvarande sätt fast i omvänd riktning. För sjö-transporten
av de tomma returemballagen används 40-fots containrar med komplettering av 20-
fots container enligt redovisat leveransschema.
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EXEMPEL PÅ ODETTE-ETIKETT

Figuren är minskad i skala cirka 15%.
Etiketten är ifylld med uppgifter om mottagarens adress, nummer på
avsändningsspecifikation, netto- och bruttovikt, levererande företag och dess
artikelbeteckning på produkten, leverantörskod, antal produkter i kollit, leveranskod,
avsändarkod, batchnummer, kollinummer samt kundens artikelbeteckning.
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EXEMPEL PÅ AIAG-ETIKETT

Figuren är i naturlig skala.
Etiketten är ifylld med uppgifter om levererande företagets artikelbeteckning, antal
produkter i kollit, leveranskod, avsändarkod, kollinummer samt kundens artikel-
beteckning.
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HÄRLEDNINGAR

Formler och samband som används i beräkningsmodellen:

Förklaring till de variabler som används i formler nedan:

A1 Antal produkter/emballage K3 Värdeminskning per tripp
A2 Antal kolli/leverans K4 Hanteringskostnad per tripp
A3 Antal emb./returtransport K6 Underhållskostnad per tripp
Lt Teoretisk omloppstid Sp Kostnad för svinn per tripp
Lv Verklig omloppstid TR2 Transportkostnad per kolli
Qd Efterfrågan kolli/dag TR4 Returtransportkostnad per emb.
SL1 Säkerhetslager hos PHT F1 Erforderlig leveransfrekvens
SL2 Säkerhetslager hos kund F2 Erforderlig lev.frekvens returtrp.
Rr Erforderligt antal emballage
Rk Total trippkostnad per emb.
Rkp Total kostnad för emballage och

transport per produkt

För att kunna beräkna erforderligt antal returemballage i ett retursystem används
Littles formel med ett modifierat utseende.
Ursprungligen har Littles formel följande utseende [26]:

L W= ×λ
där variablerna står för;
L Förväntat antal kunder i systemet,
λ Intensitet på ankomstprocessen,
W Förväntad tid i systemet.

Den gäller under generella förutsättningar med kravet att systemet är i jämvikt.

Littles formel kan med fördel användas för beräkning av antalet returemballage i ett
retursystem med följande modifierade utseende:

 Rrt Lt Qd= ×
där variablerna står för;
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Rrt Erforderligt antal emballage i ett retursystem utan hänsyn till 
säkerhetslager,
(motsvarar Förväntat antal kunder i systemet i Littles formel)

Lt Teoretisk omloppstid för emballagen i retursystemet,
(motsvarar Förväntad tid i systemet i Littles formel)

Qd Efterfrågan uttryckt i antal kolli per dag.
(motsvarar Intensitet på ankomstprocessen i Littles formel)

Ur denna formel kan då teoretisk omloppstid, Lt, lösas ut;

Lt
Rrt
Qd

=

Med antagandet att ett ankommande tomt returemballage eller kolli placeras sist i
kön för användning bör antalet returemballage och kollin i säkerhetslagren adderas
till erforderligt antal returemballage för att få fram den verkliga omloppstiden.
Verklig omloppstid med hänsyn tagen till säkerhetslager kan då erhållas på följande
sätt:

Lv
Lt Qd SL SL

Qd
=

× + +(( ) )1 2

På motsvarande sätt erhålls erforderligt antal returemballage i ett system med hänsyn
tagen till säkerhetslager:

Rr Rrt SL SL Lt Qd SL SL= + + = × + +1 2 1 2( )

Modellen är avsedd att användas på så sätt att ett flertal olika alternativ med varierat
antal kolli per leverans, emballagetyp och ledtid för en specifik kund analyseras med
tanke på rekommenderat antal returemballage och totalkostnad per tripp och
emballage. Genom att i modellen ange det antal kolli som ska skickas vid varje
leverans för de olika alternativen genereras automatiskt erforderlig leveransfrekvens
uttryckt i antal leveranser per vecka för att tillmötesgå efterfrågan. Formeln för
erforderlig leveransfrekvens blir med hänsyn tagen till efterfrågan och antal kolli per
leverans följande:

F
Qd

A
1

7

2
=

×

Med liknade resonemang som ovan genereras med automatik i modellen erforderlig
leveransfrekvens med avseende på returtransport av tomma returemballage. Formeln
bygger på förhållandet mellan leveransfrekvens till kund, antal kolli per leverns och
antal tomma returemballage som skickas vid varje returtransport:
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F
F A

A
2

1 2

3
=

×

För att kunna jämföra system med engångs- respektive returemballage beräknas för
returemballaget totala kostnaden för emballage och transport per tripp och
emballage. I följande formel summeras kostnaderna för kapital, avskrivning,
hantering, underhåll, svinn och transport som uppkommer i samband med
användandet av returemballage:

Rk K K K Sp TR TR= + + + + +3 4 6 2 4

Inom Plannja HardTech säljs produkterna med kostnad för emballage och transport
inkluderat i styckepriset. Därav är det också av intresse att få fram denna kostnad i
beräkningsmodellen. Detta sker genom att dela ovanstående Rk med antalet
produkter per emballage.

 
Rkp

Rk

A
=

1
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VALIDERING: BERÄKNINGSMODELL
VERKLIGT RETURSYSTEM FÖR LEVERANSER TILL AUTOEUROPA

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
VALIDERINGSTEST AV MODELLEN
Beskrivning: Palmela - AutoEuropa - VX-62
Baseras på 3000 bilar/vecka, produktion hos kund 5 dagar/vecka.
Returtransport av tomma emballage vid varannan inleverans
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE Nr 8402
Emballagevikt: W 1 147 kg
Produktvikt: W 2 i snitt 1,1 kg/st
Volym packad: V1 1200x1000x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1200x1000x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 450 st/pall
Kollivikt: W 2 640 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 1720 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Q d 3,82 st/dag
Teoretisk omloppstid för pallar; L t 45 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 9 dagar
Ledtid transport: L2 8 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 18 dagar
Ledtid returtransport: L4 8 dagar
Slack i system pga ej inlastn. under helger 2

Verklig omloppstid för pallar (m.h.t säk.lager): Lv 59 dagar
Antal tripper/pall/år: T 6,2
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 34 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 20 st
Antal kolli/leverans: A2 34 kolli
Antal tomemballage/returtransport: A3 68 emballage
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 0,79 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,39 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 1800 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 536,97 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 86,99 kr/emballage/tripp
Hanteringskostnad/kolli/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 32,40
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 2,61 kr
Transportkostnad/ton: TR 1 1230 kr/ton
Transportkostnad/kolli: TR 2 787,20 kr/kolli
Transportkostnad retur/ton: TR 3 1910 kr/ton
Transportkostnad retur/emballage TR 4 280,77 kr/returemballage

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: R r 226 st
Kostnad per tripp och kolli: Rk 1204,96 kr
(Varav tot. transportkostnad utgör: TR k 1067,97 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 2,68 kr

Fraktkostnader:
Till Portugal: 20 ton - 1230 kr/ton, 23 ton - 1220 kr/ton.
Från Portugal: 5 ton - 1910 kr/ton, 10 ton - 1380 kr/ton
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REFERENSLISTA PÅ EMBALLAGETILLVERKARE
Dessa företag har kontakt tagits med. Vissa av dem har skickat information.

Företag Referens Telefon
Fax

Emballage-
material

Europa:
HAESEVOTS N.V Victor Haesevots 00932-135 524 53 T

00932-135 511 95 F
Stål

JOSTA Mr Stauner 00949-997 193 45 T
00949-997 120 522 F

Stål

UTZ Mr Proberezny 00949-558 210 50 F Plast
PAUL MULLER Mr Muller 00949-237 591 810 F Stål
WEKA Mr Schultz 00949-391 401 5643 F Stål
KÖLSCH & KRUG Mr Schafner 00949-615 862 50 F Stål
KEULA Mr Fenner 00949 413 136 058 F Stål
IWM Mr Kummrow 00949 586 218 80 F Stål
NEFAB Mats Holmberg 060-56 56 70 T Trä
PERSTORP Kent Gustavson 08-550 995 01 T Plast

USA:
TRIENDA Mr Bymers 0091-608 742 9164 F Thermoplast
MONOFLO Marknadsavd. 0091-540 665 9785 F Plast
STEEL KING Marknadsavd. 0091-715 341 3120 T

0091-715 345 6931 F
Stål

KIPLIVIT Marknadsavd. 0091-800 323 3423 T
0091-412 847 8004 F

Trä

BUCKHORN BULK
BOXES

Marknadsavd. 0091-800 543 4454 T
0091-513 831 5474 F

Plast

OTTO INDUSTRIES Marknadsavd. 0091-800 399 6886 F Plast
SCHAEFER Marknadsavd. 0091-704 588 2150 T

0091-704 588 1862 F
Stål

AWP Mr Copher 0091- 502 695 0070 T
0091-502 695 0777 F

Stål

ALIBERT CONTICO Marknadsavd. 0091-314 739 3240 F Plast
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FRAKTPRISER, TYSKLAND

Tur och returtransporter Wolfsburg i Tyskland:
Speditör: Konfidentiell uppgift

Typflöde med lastbil hela vägen:
Luleå - Tredjepart i Hamburg,
Hamburg - Volkswagen,
Volkswagen - Tredjepart i Hamburg,
Hamburg - Luleå

Wolfsburg har postnummer 384 36 vilket är i fraktzon 2 enligt speditör.

Fraktpriser till/från zon 2 enligt följande [24]:

Kg Kr /
100kg

100 457
300 374
500 320
1000 282
2500 190
5000 129
10000 80
15000 74
20000 69
23000 61

Hel last: 15500 kr
Minimibelopp: 685 kr

Vikt avrundas till 150 kg, därefter till närmaste 100-tal kg.



BILAGA 5
sid 2(2)

Typflöde med järnväg samt lastbil:
Luleå - Tredjepart i Hamburg med tåg,
Hamburg - Volkswagen med lastbil,
Volkswagen - Hamburg med lastbil,
Hamburg - Luleå med tåg.
Alternativt transport direkt med tåg.

Priser på frakt via järnväg är inhämtade från SJ i samarbete med Hansa Rail.

Priserna avser transport med [27]:
• 2-axlig täckt tågvagn
• Lastkapacitet på 30 ton

Transport till Volkswagen i Wolfsburg, Tyskland:
Lastbil PHT - SJ Gods, Luleå: 1.200 kr/tågvagn
Järnvägstransport Luleå - Wolfsburg: 13.876 kr/vagn
Summa: 15.076 kr/vagn.

Vid fullt utnyttjande kan 26 kollin lastas i en tågvagn vilket ger ett pris på
504 kr/ton.

Returtransport av tomma returemballage från Wolfsburg:
Järnvägstransport Wolfsburg - Luleå: 8.672 kr/vagn
Lastbil SJ Gods, Luleå - PHT: 1.200 kr/vagn
Summa: 9.872 kr/vagn

Vid fullt utnyttjande kan 162 tomma returemballage (26 ton) lastas i en tågvagn
vilket ger ett pris på 380 kr/ton.

Kommentar: Priserna för tåg avser transport fram till Volkswagens fabrik.
Avlastning i Hamburg (tredjepart) påverkar inte priserna ovan.
Tillkommande kostnader är för nyttjande av tredjepart.
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FRAKTPRISER, USA

Tur- och returtransporter: Luleå - nya fabriken i Lansing, Maison County, USA

UPPLÄGG FÖR TRANSPORTER MELLAN LULEÅ - LANSING:
• Luleå - Göteborg med tåg eller lastbil,
• Göteborg - Halifax, Kanada med båt, en avgång per vecka [25] ,
• Halifax - Detroit med dubbelstackade tåg (containrarna kan staplas två på varann

på tågvagnarna.
• Detroit - Lansing med trailer.
• Uppskattad volym beräknad på prognostiserad tillverkning i USA år 1999 är 7160

ton/år eller 138 ton/vecka, se bilaga 4.

Kommentar: Med tåg avses att transportera 28 ton per vagn vilket ger 5 vagnar per
vecka från Luleå till Göteborg.

För att få ett uppskattning av prisnivån på transportkostnaderna av ett framtida flöde
av stansade ämnen mellan fabriken i Luleå och den nya fabriken i Lansing, USA, har
kontakt tagits med två olika speditionsföretag (konfidentiell uppgift).
Dessa speditörer lämnade en ungefärlig prisnivå per ton med följande fördelning:
Priser på frakt via järnväg är inhämtade från SJ i samarbete med Hansa Rail.

Transportkostnader Luleå - Lansing:

Inrikestransport med lastbil mellan Luleå och Göteborg: 310 kr/ton
Inrikestransport med järnväg mellan Luleå och Göteborg: 7.500 kr/vagn
vilket ger en fraktkostnad på 225 kr/ton vid 28 ton i last.

Kostnad för transport mellan Göteborg och Lansing
inklusive kostnader för stuffning (stuvning i container)
och terminalavgift: 20.625 kr/container
Med container avses 20 fots container med 20 ton i lastkapacitet enligt speditör.

Tillkommande kostnader:
Speditionsavgift: 515 kr/sjöfraktsedel
Förtullning av inkommande gods till USA: 825 kr/container
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I genomsnitt kommer 8 containrar att skickas per vecka (en båtavgång per vecka
från Göteborg [17]).

Summa fraktkostnad för transporter Luleå - Lansing, med lastbil mellan Luleå och
Göteborg blir: 1.408 kr/ton.

Summa fraktkostnad för transporter Luleå - Lansing, med tåg mellan Luleå och
Göteborg blir: 1.323 kr/ton.

UPPLÄGG FÖR TRANSPORTER AV RETUREMBALLAGE MELLAN
LANSING - LULEÅ:

• Lansing - Detroit med trailer,
• Detroit - Halifax med tåg,
• Halifax - Göteborg med båt,
• Göteborg - Luleå med lastbil eller tåg.
Uppskattad volym returemballge med avseende på prognostiserad tillverkning i
USA, blir mellan 400 och 800 ton per år.

Deltransportkostnader Lansing - Luleå:
Lansing-Göteborg i 20-fots container: 3547 kr/ton

eller 712 kr/kubikmeter
vilket ger 19224 kr/container

Lansing-Göteborg i 40-fots container: 2415 kr/ton
eller 487 kr/kubikmeter
vilket ger 26785 kr/container

Serviceavgift per båtavgång:   600 kr/båtavgång oavsett 
antal containrar.

Lossning av container i Göteborg: 1230 kr/container,

Tillkommande kostnader för sjöfrakt:
Speditionsavgift: 515 kr/sjöfraktsedel
Tulldeklaration: 175 kr/deklaration
Inrikestransport mellan Göteborg och Luleå:
Lastbil - 6 flakmeter: 870 kr/ton
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Lastbil - 12 flakmeter: 709 kr/ton

Inrikestransport mellan Göteborg och Luleå:
Tåg, vagnstorlek 2,6 x 12,6m: 7.500 kr/vagn

Total transportkostnad för returemballage:

Alternativ 1: Returleveranser i 20-fots container med komplettering av 40-fots
container enligt följande schema:

Vecka/container 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-fots X X X X X X
40-fots X X X

Genomsnittkostnaden per ton beräknat med ovan angivna delfraktkostnader och
leveransschema blir enligt följande:

Containerkostnad; ( ) ( )19224 2 26785 3 1230 515 175 600

20

× + + × + + +
= 3.640 kr/ton

Kostnad för inrikestransport i Sverige

med lastbil; ( ) ( )709 10 870 5 2

20

× + × ×
= 790 kr/ton

Kostnad för inrikestransport i Sverige

med tåg; 3 7500

20

×
= 1125 kr/ton

Total transportkostnad för returemballage om inrikestransporten
i Sverige sker med lastbil: 4.430 kr/ton

Total transportkostnad för returemballage om inrikestransporten
i Sverige sker med tåg: 4.765 kr/ton

Kommentar: Med ovanstående schema för returleveranser är det billigast att frakta
med lastbil inrikes i Sverige.
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Alternativ 2: Returleveranser i 40-fots container med komplettering av 20-fots
container enligt följande schema:

Vecka/container 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 fots X X X X X
20 fots X X X

Genomsnittkostnaden per ton beräknat med ovan angivna delfraktkostnader och
leveransschema blir enligt följande:

Containerkostnad; ( ) ( )27685 2 19224 3 1230 515 175 600

25

× + + × + + +
= 3.214 kr/ton

Kostnad för inrikestransport i Sverige

med lastbil; ( ) ( )709 10 2 870 5

25

× × + ×
= 741 kr/ton

Kostnad för inrikestransport i Sverige

med tåg; 2 7500

25

×
= 600 kr/ton

Total transportkostnad för returemballage om inrikestransporten
i Sverige sker med lastbil: 3.955 kr/ton
Total transportkostnad för returemballage om inrikestransporten
i Sverige sker med tåg: 3.814 kr/ton

Kommentar: Kostnader för tåg är 7.500 kr/vagn oberoende av fraktvikt upp till
maximal lastkapacitet. Med ovanstående schema för returleveranser är det billigast
att frakta med tåg inrikes i Sverige.
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DIMENSIONER PÅ STANSADE ÄMNEN

De dimensioner som redovisas är det maximala utrymme som det stansade ämnet
kräver i ett horisontalplan, t.ex. liggandes i ett emballage. Ämnena stansas vid
fabriken i Luleå för vidare transport till fabriken i USA. Angivna volymer är
prognostiserade produktionsvolymer vid kontinuerlig drift vid Plannja HardTech:s
fabrik i USA år 1999.

Produkt Längd Bredd Tjocklek Vikt Prod.volym
Produkt 1 740 135 1,4 0,9 X

Produkt 2a 1075 155 1,75 2,0 X
Produkt 2b 850 135 1,75 1,4 X

Produkt 3a 1060 142 1,75 1,8 X
Produkt 3b 1200 140 1,75 1,6 X
Produkt 3c 980 142 1,75 1,65 X

Produkt 4a 1272 190 2,0 3,0 X
Produkt 4b 1015 120 1,9 1,0 X
Produkt 4c 825 103 1,7 1,4 X

Produkt 5a 1059 132 1,75 1,45 X
Produkt 5b 767 104 2,1 1,07 X

Vid samtal med berörd personal, bl.a. Bjarne Nygren på företaget, framkom att för
att få en hanterbar enhet, så bör inte vikten på ett kolli överstiga ca 1000 kg.

GENERELL UPPSKATTNING AV ANTAL EMBALLAGE

För att få fram ett uppskattat antal engångsemballage som behövs för transport av
stansade ämnen till USA har denna vikt, 1000 kg, dividerats med vikten på det
enskilda ämnet för varje produkt. Vikten på engångsemallage är ca 40 kg.
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Taravikten på returemballage för detta ändamål är mellan 60 och 150 kg. Vid
uppskattning av antal användningstillfällen för returemballage har 100 kg i taravikt
avdragits från den rekommenderade kollivikten vilket ger en lastkapacitet på 900 kg.

Nedan i tabell redovisas uppskattat antal emballage och antal ämnen per emballage
om hänsyn endast tas till vikt. Vid mer specifikt val av emballagetyp framkommer
det antal ämnen som i praktiken ryms i emballaget och därmed också en mer precis
kollivikt.

Produkt Antal ämnen/
engångs-
emballage

Antal
engångs-
emballage

Antal ämnen/
returemballage

Antal
anv.tillfällen
returemballage

Produkt 1 1100 X 1000 X

Produkt 2a 500 X 450 X
Produkt 2b 715 X 640 X

Produkt 3a 555 X 500 X
Produkt 3b 625 X 565 X
Produkt 3c 605 X 545 X

Produkt 4a 330 X 300 X
Produkt 4b 1000 X 900 X
Produkt 4c 715 X 645 X

Produkt 5a 690 X 620 X
Produkt 5b 930 X 840 X

Summa X st X ggr

Vilket ger ett årligt behov av cirka XXXX ton och utslaget per vecka cirka XXX
ton/vecka.
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LEVERANSER AV EA 420 TILL VOLKSWAGEN,
ALTERNATIV 1

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 1: Leveranser en gång per vecka 
till tredjepart i Hamburg, returleveranser en gång per vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; Lt 28 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 7 dagar
Ledtid transport: L2 7 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 7 dagar
Ledtid returtransport: L4 7 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 45 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 8,0
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 20 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 5 st
Antal kolli/leverans: A2 10,5 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 10,5 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 1,0 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 1,0 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 77,93 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 24,88
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 2,34 kr
Transportkostnad/ton: TR1 800 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 920,00 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 2800 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 448,00 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: Rr 66 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1488,15 kr
(Varav transportkostnaden tur- och retur utgör: TRk 1368,00 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 2,71 kr



BILAGA 8
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LEVERANSER AV EA 420 TILL VOLKSWAGEN,
ALTERNATIV 2

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 2: Leveranser en gång per vecka 
till tredjepart i Hamburg, returleveranser varannan vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; Lt 35 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 7 dagar
Ledtid transport: L2 7 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 14 dagar
Ledtid returtransport: L4 7 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 53 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 6,9
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 20 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 5 st
Antal kolli/leverans: A2 10,5 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 21 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 1,0 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,5 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 90,32 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 28,84
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 2,71 kr
Transportkostnad/ton: TR1 800 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 920,00 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 1900 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 304,00 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: Rr 77 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1360,87 kr
(Varav transportkostnaden tur- och retur utgör: TRk 1224,00 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 2,47 kr
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sid 4(6)

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 3: Leveranser varannan vecka 
till tredjepart i Hamburg, returleveranser var 4:e vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Q d 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; L t 57 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 14 dagar
Ledtid transport: L2 7 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 29 dagar
Ledtid returtransport: L4 7 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 74 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 4,9
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 20 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 5 st
Antal kolli/leverans: A2 21 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 42 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 0,48 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,24 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 127,12 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballagel/tripp: K6 40,58
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 3,81 kr
Transportkostnad/ton: TR1 610 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 701,50 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 1290 kr
Transportkostnad retur/emballage: TR4 206,40 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: R r 108 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1094,41 kr
( Varav transportkostnad tur- och retur utgör: TRk 907,90 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 1,99 kr
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LEVERANSER AV EA 420 TILL VOLKSWAGEN,
ALTERNATIV 4

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 4: Direktleveranser en gång per vecka 
till Volkswagen, returleveranser en gång per vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; Lt 26 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 7 dagar
Ledtid transport: L2 6 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 7 dagar
Ledtid returtransport: L4 6 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 44 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 8,3
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 20 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 6 st
Antal kolli/leverans: A2 10,5 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 10,5 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 0,97 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,97 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 75,68 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 24,16
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballagel/tripp: Sp 2,27 kr
Transportkostnad/ton: TR1 800 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 920,00 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 2800 kr
Transportkostnad retur/emballage: TR4 448,00 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: Rr 64 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1485,11 kr
(Varav transportkostnaden tur- och retur utgör: TRk 1368,00 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 2,70 kr
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LEVERANSER AV EA 420 TILL VOLKSWAGEN,
ALTERNATIV 5

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 5: Leverans i fullastad tågvagn 
till tredjepart i Hamburg, returleveranser i fullastad tågvagn.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; Lt 144 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 18 dagar
Ledtid transport: L2 7 dagar
Produktionsledtid hos kund och tredjepart: L3 112 dagar
Ledtid returtransport: L4 7 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 165 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 2,2
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 26 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 5 st
Antal kolli/leverans: A2 26 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 162 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 0,4 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,06 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 283,73 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 90,58
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 8,51 kr
Transportkostnad/ton: TR1 504 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 579,60 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 380 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 60,80 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: Rr 240 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1038,23 kr
(Varav transportkostnaden tur- och retur utgör: TRk 640,40 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 1,89 kr



BILAGA 8
sid 7(6)

LEVERANSER AV EA 420 TILL VOLKSWAGEN,
ALTERNATIV 6

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: EA 420, Alternativ 6: Leverans i fullastad tågvagn 
till tredjepart i Hamburg, returleverans vid 80 tomma returemb.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: ODETTE nr 840X
Emballagevikt: W 1 160 kg
Produktvikt: W 2 1,8 kg/st
Volym packad: V1 1400x1200x1000lxbxh
Volym hopfälld: V2 1400x1200x330lxbxh
Antal prod./emballage: A1 550 st
Kollivikt: W 2 1150 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 800 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 1,45 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; L t 88 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 18 dagar
Ledtid transport: L2 7 dagar
Produktionsledtid hos kund: L3 56 dagar
Ledtid returtransport: L4 7 dagar

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 109 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 3,3
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 26 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 5 st
Antal kolli/leverans: A2 26 st
Antal tomemballage/returtransport: A3 80 st
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 0,4 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir: F2 0,13 ggr/7d

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 2100 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 626,46 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 187,62 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 59,90
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 5,63 kr
Transportkostnad/ton: TR1 504 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 579,60 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 771 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 123,36 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: R r 159 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 971,10 kr
(Varav transportkostnaden tur- och retur utgör: TRk 702,96 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport kostnad per produkt: Rkr 1,77 kr
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LEVERANSER AV STANSADE ÄMNEN TILL USA,
ALTERNATIV 1

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: Stansade ämnen, Alternativ 1: Leveranser en gång per vecka från Göteborg,
returleveranser med 20-fots cont. enl. schema. Generell beräkning för 138 ton/vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: Returemballage; Nefab Repak-T
Emballagevikt: W 1 50 kg
Produktvikt: W 2 cirka 1,9 kg/st
Volym packad: V1 1260x800x500 lxbxh
Volym hopfälld: V2 1260x800x247 lxbxh
Antal prod./emballage: A1 cirka 500 st
Kollivikt: W 2 1000 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 9850 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 19,70 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; L t 53 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 5 dagar
Ledtid trp. Luleå - Göteborg: L2 2
Ledtid sjötrp. + tåg. Göteborg - Lansing: L3 18 dagar
Produktionsledtid hos kund: L4 7 dagar
Ledtid returtrp. Lansing - Göteborg: L5 18 dagar
Ledtid trp. Göteborg - Luleå: L6 3

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 60 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 6,1
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 70 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 70 st
Antal kolli/leverans: A2 138 st
Antal tomemballage/returtransport i gnm.snitt: A3 138 enl schema
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 1,0 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir i gnm.snitt: F2 1,0 enl schema

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 800 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 238,65 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 39,30 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 32,94 kr
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 1,18 kr
Transportkostnad/ton: TR1 1323 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 1323,00 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 4430 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 221,50 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: R r 1184 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1632,91 kr
(Varav transportkostnad tur- och retur utgör: TRk 1544,50 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport per produkt: Rkr 3,27 kr
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LEVERANSER AV STANSADE ÄMNEN TILL USA,
ALTERNATIV 2

BERÄKNINGSMODELL - RETURSYSTEM
Resulterar i antal emballage i ett retursystem och kostnad per tripp
PHT = Plannja HardTech
OBS! Denna modell är ej optimerande
Användning av modell: Fyll i GRÖN-markerade rutor.
Beskrivning: Stansade ämnen, Alternativ 2: Leveranser en gång per vecka från Göteborg,
returleveranser med 40-fots cont. enl. schema. Generell beräkning för 138 ton/vecka.
Indata emballage: Beteckning Enhet
Emballagetyp: Returemballage; Nefab Repak-T
Emballagevikt: W 1 50 kg
Produktvikt: W 2 cirka 1,9 kg/st
Volym packad: V1 1260x800x500 lxbxh
Volym hopfälld: V2 1260x800x247 lxbxh
Antal prod./emballage: A1 cirka 500 st
Kollivikt: W 2 1000 kg

Indata flöde:
Efterfrågan produkter: Q 9850 st/dag
Efterfrågan kolli/dag: Qd 19,70 st/dag
Teoretisk omloppstid för emballage; L t 60 dagar

Produktionsledtid inkl. lagringstid PHT: L1 5 dagar
Ledtid trp. Luleå - Göteborg: L2 2
Ledtid sjötrp. + tåg. Göteborg - Lansing: L3 18 dagar
Produktionsledtid hos kund: L4 14 dagar
Ledtid returtrp. Lansing - Göteborg: L5 18 dagar
Ledtid trp. Göteborg - Luleå: L6 3

Verklig omloppstid för emballage (m.h.t säk.lager): Lv 67 dagar
Antal tripper/emballage/år: T 5,4
Säkerhetslager av emballage PHT: SL1 70 st
Säkerhetslager hos kund: SL2 70 st
Antal kolli/leverans: A2 138 st
Antal tomemballage/returtransport i gnm.snitt: A3 276 enl schema
Erfoderlig leveransfrekvens blir: F1 1,0 ggr/7d
Erfoderlig frekvens på returtransporter blir i gnm.snitt: F2 0,5 enl schema

Indata ekonomi:
Inköpskostnad/styck: K0 800 kr
Avskrivningstid: T 5 år
Restvärde: K1 0 kr
Kalkylränta: R 15 %
Annuitetsfaktor: Z 0,298
Värdeminskning och ränta, per emballage och år: K2 238,65 kr/år
Värdeminskning och ränta, per emballage och tripp: K3 43,88 kr/emb./tripp
Hanteringskostnad/emballage/tripp: K4 15 kr
Underhållskostnad/emballage/år: K5 200 kr
Underhållskostnad/emballage/tripp: K6 36,77 kr
Svinn/kassation per år: S 3 %
Kostnad för svinn/emballage/tripp: Sp 1,32 kr
Transportkostnad/ton: TR1 1323 kr
Transportkostnad/kolli: TR2 1323,00 kr
Transportkostnad retur/ton: TR3 3814 kr
Transportkostnad retur/emballage TR4 190,70 kr

RESULTAT:
Rekommenderat antal emballage i retursystemet: R r 1322 st
Totalkostnad per tripp och emballage: Rk 1610,66 kr
(Varav transportkostnad tur- och retur utgör: TRk 1513,70 kr)
Total kostnad för emballage och 
transport per produkt: Rkr 3,22 kr


