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engångspallar om året. 

Intervjuer togs på Södra timber i Långasjö om vilket virke som var lämpligt från företagets sida att 
bli av med. Detta visade sig vara brädor av 19x75 mm och 75x75 mm. Dessutom beslutades i ett 
tidigt skede att en engångspall med måtten 1200x800 mm är en bra lösning då detta är 
europastandardens mått. Olika alternativ togs fram för hur man skulle kunna ta fram materialet och 
sänka produktionskostnaderna och avsåg då brädor 19x75 och klossvirke 75x75. Enligt beräkningar 
behövs virkesvolymerna 564 m3 för brädor och 125 m3 för klossvirke. Vid sågningen skall också tas 
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produktion. Vid undersökning gavs också 4 st lokaler som kan vara aktuella för produktion av pallar. 
Fingerskarvsanläggningen är den anläggning som är i bäst skick och är i lagom storlek för den 
tilltänkta produktionen och har dessutom lägst transportkostnader. Därför faller förslaget om 
produktion i denna. Olika förslag på maskinlayouter och maskintyper togs också fram i 
undersökningen. Dessa hittades via bl.a hemsidor på internet. De som är med i undersökningen är 
enkel maskin, enkel maskin + LB 3000, platon, begagnad robot och ny robot. 

En sammanställning av resultatet visar att enkel maskin + LB 3000 är den som har lägst kostnad 
men den begagnade roboten anses bättre lämpad då produktionen kan ökas om så önskas. 
Dessutom är den betydligt modernare och kräver inte samma fysiska arbete. 
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Abstract (in English) 
The main goal of this thesis was to examine whether the Södra timber is economically viable to 
manufacture disposable pallets for pellet production prospects bag plant in Långasjö, towards the 
purchase of disposable pallets from an external supplier. This applies when the 30,000 disposable 
pallets a year.  

Interviews were carried out at Södra Timber in Långasjö on which timber was appropriate by the 
company to get rid of. This proved to be boards of 19x75 mm and 75x75 mm. In addition, it was 
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sawing is also produced 1.8 m and 2.1 m lengths for the volumes required to then go back to normal 
production. At the study were also 4 local that can be relevant for the production of pallets. Finger 
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joint plant is the plant that is in the best condition and are in the right size for the intended output 
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much more modern and does not require the same physical work. 
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Sammanfattning 

Huvudmålet med detta examensarbete var att undersöka om det för Södra timber är ekonomiskt 
hållbart att tillverka engångspallar till pelletsproduktionens tilltänkta säckningsanläggning i 
Långasjö, gentemot att köpa in engångspallar från en extern leverantör. Detta gäller då för 
30 000 engångspallar om året. För att få bra struktur på undersökningen sattes tre olika delmål 
upp för att slutligen kunna få ett svar på huvudmålet. I dessa delmål ingick bland annat att 
undersöka hur engångspallens mått skall vara, hur dess konstruktion skall vara uppbyggd, förslag 
på olika maskintyper, hur man skall få fram råvaran till engångspallen och dessutom utvärdera 
vilken lokal av fyra valbara som är bäst lämpad som produktionslokal vad gäller rymlighet och 
logistiskt sätt bäst placerad på sågverksanläggningen i Långasjö. 

För att få information om hur en pall bör vara konstruerad för att hålla belastningarna från 
pelletssäckarna och hur den bäst bör se ut vad gäller storlek för att vara både lämplig vad gäller 
logistiska lösningar men också resurssnål av virkesmaterial. Intervjuer togs på Södra timber i 
Långasjö om vilket virke som var lämpligt från företagets sida att bli av med. Detta visade sig 
vara brädor av 19x75 mm och 75x75 mm. Dessutom beslutades i ett tidigt skede att en 
engångspall med måtten 1200x800 mm är en bra lösning då detta är europastandardens mått på 
lastpall och är därmed väl prövad. Hållfasthetsmässigt skall lastpallen hålla enligt intervjuer av 
personal på studiebesök hos palltillverkare. Enligt dem är det inte trämaterialet som är 
problemet utan i så fall hanteringen av t.ex truckar.  

Att få fram virket på det mest ekonomiska sättet är också en viktig del för att 
investeringskalkylen för en produktionsanläggning skall vara lönsammare än att köpa in. Olika 
alternativ togs fram för hur man skulle kunna ta fram materialet och sänka 
produktionskostnaderna och avsåg då brädor 19x75 och klossvirke 75x75. Enligt beräkningar 
behövs virkesvolymerna 564 m3 för brädor och 125 m3 för klossvirke. Med det bäst lämpade 
alternativet vad gäller ekonomiskt, ger detta en produktionskostnad på ca 826 720 kr av 
volymerna ovan och med en produktion på 30 000 engångspallar/år. Vid sågningen skall också 
tas fram 1,8 m och 2,1 m längder till de volymer som behövs för att sedan gå tillbaka till vanlig 
produktion. Detta ger ett ökat sågutbyte på ca 5 promille vilket ger en positiv ökning 
ekonomiskt med ca 50 000 kr.  

Vid undersökning gavs också 4 st lokaler som kan vara aktuella för produktion av pallar. Detta 
var hyvel 3, justerverk A, gamla hyvel 1 och fingerskarvslokalen. Vad gäller transportkostnader 
är hyvel 3, justerverk A och fingerskarvslokalen de bäst lämpade och ligger mest optimalt med 
de produktionslösningar som tagits fram i undersökningen. Fingerskarvsanläggningen är den 
anläggning som är i bäst skick, passande storlek och har en installerad optikap. Därför faller 
förslaget om produktion i denna.  

Olika förslag på maskinlayouter och maskintyper togs också fram i undersökningen. Dessa 
hittades via bl.a hemsidor på internet. De som är med i undersökningen är manuell spikning 
med spikpistol, manuell spikning med en medmaskin, en begagnad linjemaskin, en begagnad 
robot och ny robot. 

Efter sammanställning av de olika resultaten kan konstateras att den maskinlayout som har den 
lägsta kostnaden är manuell spikning med medmaskin, en årlig kostnad på 1 401 290kr. Denna 
är tätt följd av den begagnade linjemaskin vilken har en mycket hög produktionskapacitet men är 
väldigt gammal tillverkad 1988. Den begagnade roboten kommer på en tredjeplats och är ca 
50 000 kr dyrare än de billigaste alternativen. Denna är bara fyra år och kräver inget fysiskt 
arbete som de ovan. Därför anses denna maskin som den bäst lämpade då den också kan öka 
sitt maskinutnyttjande om så skulle önskas. Den nya roboten kan också vara ett bra alternativ 
fast enbart om den har betydligt högre produktion än de 30 000 engångspallar som är tänkta att 
tillverkas/år.  

Alla alternativ av maskinlayouter med den lägsta produktionskostnadsalternativet av virke är 
lönsammare än att köpa in engångspallar från en extern leverantör enligt resultatet. 
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Abstract 

The main goal of this thesis was to examine whether the company Södra timber is economically 
viable to manufacture disposable pallets for their pellet production bag plant in Långasjö, 
towards the purchase of disposable pallets from an external supplier. The required amount of 
pallets is 30,000 a year. To get good structure in the study were three different targets up to 
finally be able to get an answer to the main target. These milestones included the to examine 
how disposable pallet dimensions should be, how its structure must be constructed, proposals 
for various kinds of machinery, how to obtain the raw material for disposable pallet and also 
evaluate the local four electives that are best suited as production facilities in terms of space and 
logistical ways best placed on the sawmill plant in Långasjö.  

To get information how a pallet should be designed to keep loads from pellet bags and how it 
should look like in terms of size to be both appropriate in terms of logistics solutions as well as 
resource-wood materials. Interviews were carried out at Södra Timber in Långasjö on which 
lumber that was in the companys interest to get rid of. This proved to be the dimensions 19x75 
mm and 75x75 mm. In addition, it was decided at an early stage to a disposable pallet with 
dimensions 1200x800 mm is a good solution as this is a E1uropean standard measure of the 
pallet and are as well used by all the competing companys looked up. Strength wise according to 
staff on visited pallet manufacturer it is not wood material that is the biggest problem, but in this 
case, the handling of trucks that breaks most of the pallets. 

To produce timber in the most economical way is also an important part of the investment 
calculation for a production to be more profitable than buying into. Various alternatives were 
developed for how to develop materials and lowering production costs and related to the boards 
19x75 and 75x75. According to the calculations needed timber volumes 564 m3 of boards and 
125 m3 of timber block. With the most suitable option in terms of economic, giving this a 
production cost of around 826 720 Skr in the volumes above and with an output of 30 000 
disposable pallets / year. When sawing is also produced 1.8 m and 2.1 m lengths for the volumes 
required to then go back to normal production. This provides an increased sawing yield of 
around 5 per thousand, which gives a positive economic growth by about 50 000 Skr.  

At the study were also 4 facilities that can be relevant for the production of pallets. This was 
planer 3, grading A, the old planer 1 and finger joint facility. As regards transport costs are 
planner 3, grading A and finger joint facility the best suited and is most optimally with the 
production solutions developed in the investigation. Finger joint plant is the plant that is in the 
best condition, in the right size for the intended production and had an installed opticut. 
Therefore, the proposal falls on the finger joint facility. 

Various proposals for machine layouts and machine types were also present in the survey. They 
found, among others through websites on the internet. Those who are included in the survey is 
manually nailing whit nail gun, manually nailing whit nail gun and a runner machine, second-
hand line production machine, second-hand robot and new robot. After comparing the different 
results it could be stated that the machine layout that has the lowest cost is a manually nailing 
whit nail gun and a runner machine 1 401 290 Skr. This is closely followed by the line designed 
pallet machine which has a very high production capacity but is old, manufactured 1988. Used 
robot comes in third place and is approximately 50 000 Skr more expensive than the cheapest. 
This is only four years and requires no physical work as the above. Therefore, this machine is 
considered as the most appropriate since it also can increase its production up if that were 
desired. The new robot can also be a good alternative fixed only if it has significantly higher 
output than the 30 000 disposable pallets that are supposed to be produced / year.  

All options of machine layouts with the lowest production cost option of timber is more 
profitable than buying the disposable pallets from an outside supplier as the result.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Södra skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar och som 
idag uppgår till fler än 51 000 medlemmar.  

Historian bakom Södra började redan år 1926 då Smålands skogsägareförening 
bildades. Man räknar dock med att starten för Södra skogsägareförening började år 
1938 då sydöstra Sveriges skogsägareföreningars förbund bildades. Detta var starten 
för den ekonomiska förening som Södra även idag är och som varit viktig för 
utvecklingen. 

Södra har en rad affärsområden: 

• Södra skog, virkesråvara, skogliga tjänster  

• Södra timber, trävaror 

• Södra cell, pappersmassa  

• Södra interiör, interiörträprodukter 

• Södra vindkraft AB, elproduktion   

Dessa affärsområden är grunden för Södra och utvecklas ständigt. (sodra.com) 

Pellets i Sverige tillverkas i huvudsak av biprodukterna såg och kutterspån. Träfibrerna 
komprimeras under hårt tryck och hög temperatur till cylindriska små stavar som 
vanligtvis är 6 till 8 mm i diameter. Fördel med pellets jämfört med såg och kutterspån 
är att man får ett högt energi innehåll per kubikmeter vilket underlättar till exempel 
logistiken och lagringen. (energimyndigheten.se) 

Jämfört med 1 kubikmeter olja behövs 3,4 kubikmeter pellets eller 10 kubikmeter flis 
(35 % fukthalt) till samma mängd energi. (novator.se) 

De två vanligaste sätten att sälja pellets: bulkbil som sprutar in pelletsen i lagret hos 
kunden. Mindre säckar som vanligtvis väger 15-20 kg transporteras på pall. Det finns 
även de som säljer i storsäck, till exempel Neova deras storsäck väger 700 kg. 
vanligtvis behövs. (pelletsindustrin.org) 

Södra skogsägarna i Långasjö tillverkar pellets, distributionen sker för tillfället med 
bulkbil. Men man ska börja säcka pelletsen i sexton kilos säckar. Distributionen av 
dessa säckar ska ske på lastpall i lastbil. I dagsläget har Södra ingen produktion av 
pallar inom koncernen och har då inte heller någon större kunskap inom området. 
Men man är väldigt motiverad i Långasjö till att starta upp en produktion av pallar då 
man har virke som man har svårt att bli av med och lediga lokaler. (Johan Blixt) Då 
pallarna kommer att bli väldigt utspridda hos husägare i Sverige och även eventuellt 
Danmark blir ett retursystem svårt, och därmed mindre önskvärt. En engångspall som 
då kan er skaffas så billigt som möjligt blir önskvärd. (Johan Blixt) 
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1.2 Syfte och mål 
Att åt Södra timber undersöka om det skulle vara lönsammare att tillverka egna pallar 
till sin egna pelletstillverkning vid sågverket i Långasjö mot att köpa in dessa. Till detta 
skall undersökas hur en pall till denna pelletsanläggning ska se ut och vilka sortiment 
av plank och brädor som är lämpligast att använda sig av vid anläggningen i Långasjö. 
Detta för att pallarna skall hålla både hållfasthetsmässigt och vara ekonomiskt hållbart.  

Till detta skall också förslag på maskinlayouter till produktionen av pallar göras för att 
se om det är ekonomiskt hållbart gentemot att göra inköp av pallar av en befintlig 
tillverkare. Även logistiklösningar skall undersökas för att vara så optimalt som möjligt.  

1.2.1 Huvudmål 

Att undersöka om det är ekonomiskt hållbart för Södra timber att producera 30 000 
engångspallar själva till sin produktion av pellets i säckar i Långasjö i jämförelse med 
att köpa in. 

1.2.1.1 Delmål 1 

Ta reda på hur måtten till en engångspall med syfte att leverera pellets i 16 kg säckar 
bör se ut. Samt hur den bör vara konstruerad för att klara sitt syfte att leverera pellets 
till slutkund och för att man ska ha lämpligt material att tillgå på Långasjö sågen. 
Dessutom skall olika maskintyper undersökas och fastställa dess fördelar och 
nackdelar gentemot varandra. 

1.2.1.2 Delmål 2 

Hur man på Långasjösågen på lämpliga sätt kan få fram virkesmateriel till pallen och 
som också är positivt för lagervolymerna. 

1.2.1.3 Delmål 3 

Utvärdera lämplighet av de fyra lokalerna justerverk A, fingerskarven, hyvleri 3 och 
gamla hyvel 1 vad gäller maskin anpassbarhet, lager kapacitet och logistisk lämplighet 
emellan virkesmaterial till pallproduktionslokal och emellan pallproduktionslokal till 
säckningslokalen av pellets. 

1.3 Avgränsningar 
Detta har gjorts från underhållskostnader för maskiner, egna mätningar av 
produktionskostnader, uppvärmning av lokaler, kostnader och inkomster av spån, flis 
och spill. 
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2. Metod 

2.1 Kvantitativ metod 
Arbetet är huvudsakligen ett kvantitativt arbete då huvudmålet, delmål ett och delmål 
två innebär uträckningar och matematiska jämförelser. Arbetet har dock ett visst 
kvalitativt inslag, främst i delmål tre men även de andra två delmålen och huvudmålet 
har en viss kvalitativ metod i sig. Anledningen till denna blandning av kvantitativ och 
kvalitativ metod är att faktorer som det är svårt att sätta ett matematiskt värde på ändå 
kan ha stor betydelse för det verkliga slutresultatet, speciellt i ett längre perspektiv. 

2.2 Validitet och reliabilitet 

2.2.1 Validitet 

Mätningarna har utförts i den utsträckning att svar på frågor som behövs fås för att 
uppnå syftet och målet. All information som har erhållits utanför undersökningens 
gränser har uteslutits. Undersökningens mål har såväl det kunnat uppnåtts.   

2.2.2 Reliabilitet 

Uppgifterna av maskin, spiktillverkarna och övriga intervjuer har förmodligen inte 
varit fullt så exakta som de skulle ha kunnat vara. Uppgifterna som har erhållits har 
varit mera ungefärliga och genomsnittliga då de inte haft de uppgifterna som har 
behövts och inte heller haft tiden eller motivationen att lämna mera ordentliga offerter. 
Även har kostnader som reparation och värme till lokalen hunnits med att ta med i 
beräkningar. Likaså har troligen kostnader missats som man inte har tänkt på. 

2.3 Kritik till vald metod 

Kritiken till vald metod i undersökningen kan vara att man ej har förhandlat fram 
några bättre priser utan tagit de man fått i genomförandet med hjälp av 
mätinstrumenten. Detta kan ha lett till felaktiga priser och resultat såväl från 
maskintillverkare, leverantörer och Södra.  
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3 Genomförande 

3.1 Faktainsamling 
Mätinstrumenten som kommer att användas i undersökningen är intervjuer på möten, 
samtal via telefon och frågor skickade via e-post till personer som har kunskaper och 
erfarenheter inom området och kan upplysa med information som kan vara aktuella 
för undersökningen. Dessa mätinstrument valdes eftersom att man får svar på frågan 
när man ställer den och är alltså inte tidskrävande vilket var en förutsättning för att 
undersökningen skall bli klar i tid. 

Intervju 

I en intervju på ett möte med den person/personer man intervjuar har man fördelen 
att man kan utveckla sina frågor och få ut mer utav frågan som är ställd. Dessutom är 
chansen för att den tillfrågade personen missuppfattar frågan mindre än mot andra 
intervjusätt. Intervjuerna planeras genom att man har frågor som är av vikt för 
undersökningens framskridande och frågorna skrivs ner på ett papper som tas med vid 
intervjun. Är det frågor som är omfattande så skickas frågorna i förväg via e-post för 
att den som skall intervjuas kan förbereda sig. Datum och tidpunkt för mötet bestäms 
i god tid för att missförstånd skall minimeras och att mötet skall bli av som planerat. 
Under mötet ställs frågorna till den som skall intervjuas och svaren på frågorna skrivs 
ned. Frågorna utvecklas ifall det behövs och antecknas. 

Samtal via telefon 

Möjligheterna med samtal via telefon som mätinstrument är att denna valda metod 
utav dem tre beskrivna är detta det snabbaste sättet att tillhandahålla information. 
Begränsningar kan vara att man inte får tag på personen som söks. Frågorna till 
telefonsamtalen planeras i förväg så att frågorna skrivs ned innan samtalet påbörjas 
och ibland även upplyser personen som skall intervjuas med att skicka frågorna i 
förväg via e-post. Svaren på frågorna som ställs antecknas för att kunna användas i 
undersökningen. Frågorna utvecklas ifall det behövs och antecknas. 

E-post 

Möjligheterna med e-post är att personen som tillfrågas kan fundera på frågan och ge 
ett utförligt svar när tid ges vilket både kan innebära lång och kort tid. Frågorna som 
ställs kan missuppfattas lättare än ovan nämnda mätinstrument och inte heller ge så 
utförliga svar. Risken finns också att e-posten inte besvaras.  
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4. Resultat 

4.1 Lastpallkonstruktion  

Efter jämförelse med konkurrenter som till exempel Agrol, Stora Enso och Vida med 
flera, vilka samtliga levererar pellets på lastpallar med storleken 1200 x 800 mm 52 
säckar per pall 4 st per lager där 3 st ligger parallellt med varandra på bredden och en 
som ligger på pallens längd, beslöts att det var det bästa alternativet. Det angivna 
måttet ovan är ett väl använt mått vilket underlättar för truckchaufförer, har en väl 
utfyllnadsgrad i lastbilar och tåg, och om man använder samma mått blir det lättare för 
konsumenter att jämföra Södra med andra aktörer.  

Det är svårt att manuellt räkna på hållfastheten på lastpallen då den största 
belastningen för pallen blir när den hanteras med truck. Till exempel kan gafflarna lätt 
slå sönder en kloss, bräda eller påse. Därför har vi mest fått gå på intervjuer med 
aktiva lastpallsproducenter i branschen. Emellertid så finns det ett datorprogram som 
kallas Pallet design system, som man skulle kunna kolla om lastpallarna skulle hålla i. 
Tyvärr fans ingen tillgång till dataprogrammet under arbetets gång. 

Jämförelse med andra engångspallar, europapallen och inrådan ifrån Ulf Mogren och 
Christer Rantanen ifrån studiebesöken på Elem AB och Vissefjärda pallfabrik. Är 5 st 
däcksbrädor det minsta antalet man kan ha av 19 x 75 mm som är det minsta 
sortimentet på Långasjö sågen för att det bör hålla. Minsta klossdimensionen som man 
bör ha är enligt Mogren och Rantanen 75 x 75 mm, annars blir det en stor risk att 
klossarna kommer att spricka eller gå sönder när man spikar eller blir tillstötta med en 
gaffeltruck. 

Säckstorleken är enligt Per Graesen försäljningschef Södra skogsenergi 80 x 30 cm. 
Om man har 5 st däcksbrädor som är 75 mm breda så hamnar då kantpåsarna dumt 
utav de tre påsarna som ligger parallellt med varandra. Den innersta delen av påsen 
kommer endast att ligga på 1,25 cm på en bräda. Dessa påsar kommer troligen då att 
ramla ner eller skadas av gafflarna. För att lösa detta kan man göra på minst 4 olika 
sätt. Lägga en pappersduk underst, de understa fyra kan man lägga parallellt med 
påsarnas längd på pallens bred, använda sig utav 6 st däcksbrädor istället eller flytta de 
två däcksbrädorna som påsarna bara ligger på 1,25 cm. Enligt Stefan Nilsson på 
Åsljungapallen AB så kan man flytta dem utan att tappa något i hållfasthet. 

Höjden på klossarna valdes till 75 mm eftersom man då kan få fram klossar ifrån 
sågverket Långasjö. Mellanrummet för gafflar som ska lyfta pallen blir då 4 mm 
mindre än för en EU- pall. Viktigt att tänka på fick vi påpekat på Elem AB att om man 
ställer klossarna lodrätt med fiberriktningen upp, så tar inte spikarna så bra.  
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4.2 Råvara på Långasjö 

4.2.1 Brädor 

Brädorna som sågas ut ur stocken utgör en konsekvensprodukt då centrumutbytet är 
den produkt man helst vill utvinna ur stocken. Brädorna är därför till för att öka 
sågutbytet och skapa mer värde istället för att göra det till flis. Därför finns ingen 
bestämd mängd som tas ut vid sågningen och heller inte vilka brädor som tas ut mer 
än de som finns inlagda i sortimentet. Det blir alltså med andra ord det som ger högst 
utbyte och bäst betalt. (Mats Klaesson). 

19x75 mm är den klenaste dimension som sågas ut vid Södra timber i Långasjö och 
det finns till viss del bekymmer med denna produkt. Dels är dimensionen svår att sälja 
och en konsekvens av detta blir då att dessa volymer lagras och får en hög 
lagringskostnad. Det andra problemet är att hanteringskostnaderna av denna produkt 
är betydligt kostsammare på grund av att styckantalet är fler än exempelvis 
centrumutbytena. Dessutom är den här klena dimensionen en process svårighet i och 
med att den för med sig mer problem i produktionslinan, främst vid justerverk/hyvleri 
där produktionstakten är hög. 

Försäljningspriset för 19x75 mm utskott är 1 375 kr/m3. Kostnaden för att producera 
dessa är 337 kr/m3 i såg och tork, och kostnaden för att justera virket är 225 kr/m3. 
Dessutom tillkommer ett råvaruinköp av timmer och diverse omkostnader. För att få 
fram råvarukostnaden så togs försäljningspriset minus såg och torkkostnaden och 
justerverkskostnaden. Råvarukostnaden blev då 813 kr/m3.  

Eftersom virket skall ha en så låg produktionskostnad som möjligt är det lämpligt att 
undvika justerverk. Virket kan istället gå direkt till produktionsenheten för pallar där 
den ändå skall kapas i rätt längder och vid denna justera bort defekter i virket som inte 
är lämpliga för ändamålet. Detta gör att virket blir 225 kr/m3 billigare att ta fram mot 
vad det gör i dagsläget mot lager.  

Produktionsvolymen av 19x75 mm som behövs för att uppnå 30 000 pallar/år är 564 
m3/år inklusive 10 % spill (Stefan Nilsson, Åsljungapallen AB), varav budgeten på en 
sågad volym av denna dimension är 4 800 m3/år vid sågverksanläggningen i Långasjö 
(Mats Klaesson). Detta innebär att ca 1/10 av denna dimension får ett annat syfte mot 
dagens, om denna mängd pallar börjar tillverkas. Det skulle också innebära att ca 
126 900 kr kan sparas in eftersom denna volym inte behöver justeras vid hyvellinjen 
vilket den gör i dagsläget. Dessa 564 m3 som är tänkt till palltillverkningen får också en 
minskad lagringskostnad på 19x75 mm. Hur stor volym som står på lager och hur 
länge av denna dimension, är svår att få fram en tillförlitlig siffra på enligt Mats 
Klaesson men eftersom kalkylräntan är 11 % (Johan Blixt) på Södra timber så är det 
viktigt att hålla volymerna på lager så låga och så korta som möjligt.  

Ett högre såg utbyte skulle också kunna fås om man vid såg och råsortering 
producerade kortare längder. I dagsläget kan inte kortare längder än 2,4 m produceras 
fram eftersom att det nya justerverket/hyvellinje inte kan hantera det. Om denna 
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produktionsenhet undviks av den volym 19x75 mm som är tänkt för palltillverkningen 
så kan kortare längder produceras fram vilket ökar såg utbytet. Lämpliga längder som 
skulle vara aktuella då som är kortare än 2,4 m är då 1,8 m och 2,1 m eftersom att 
dessa har producerats tidigare vid anläggningen i Långasjö innan det nya 
justerverket/hyvellinje sattes i drift. Den kortaste längden 1,8 m är också den kortaste 
längd som kan hanteras vid råsortering och torkprocesserna (Mats Klaesson). 
Eftersom att längderna 1,8 m och 2,1 m inte går att hantera vid justerverk/hyvellinje 
så måste ett särskilt sortiment tilldelas palltillverkningen och ett eget fack till detta 
behövs då vid råsortering. När uppfylld volym av vad som behövs för 
palltillverkningen är uppnådd så tas detta sortiment ur produktion. Detta för att det 
inte skall bli komplikationer vid justerverk/hyvellinje. Produktionen fortsätter därefter 
som den gör idag med 2,4 m som den lägsta längden.  

Såg utbytet är betydande för sågverk i allmänhet för att ha bra avkastning av det 
inköpta timret. En ökning med 1 % av såg utbytet vid anläggningen i Långasjö 
motsvarar en resultat ökning med ca 1 000 000 kr vilket visar att det är en mycket 
viktig aspekt att arbeta med. Vad gäller den tilltänkta volymen till palltillverkningen 
skulle detta ge ett ökat sågutbyte med ca 5 promille vilket motsvarar ca 50 000 kr. 
(Mats Klaesson)   

En annan produkt som skulle kunna vara aktuell som konstruktionsmaterial för 
pallarna är 19x100 mm. Denna produkt ses dock som ett sämre alternativ mot den 
tidigare dimension som nämnts, då de har en marknad och säljer bra vilket inte leder 
till några högre lagringskostnader och dessutom har det mindre hanteringssvårigheter 
än den föregående. (Mats Klaesson) 

Alternativ 1 

Produktion av 19x75 mm på vanligt vis genom såg och råsortering för att sedan torkas 
och justeras genom hyvel 1. Därefter optimeringskapas vid palltillverkningen. 
Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.1.1. 

Tabell 4.2.1.1. Produktionskostnader för brädor 19x75 mm vid alternativ 1. 
  
Produktionskostnader   
        15 000 (st)        30 000 (st)
Brädor 
Råvara (kr/m3) 
                                    813    229 266             458 532
Såg & tork (kr/m3)   

337 95 034 190 068
Justerverk/Hyvel 1 (kr/m3)  

225 63 484 126 968

 Totalt                        1 375              387 784               775 568           

Alternativ 2 

Producera brädorna av 19x75 mm på vanligt vis genom såg och råsortering för att 
sedan torkas. Brädorna går sedan direkt till palltillverkningen för att optimeringskapas 
utan att justeras i hyvellinje 1. Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.1.2. 
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Tabell 4.2.1.2. Produktionskostnader för brädor 19x75mm vid alternativ 2 och 3. 

Produktionskostnader   
        15 000 (st)        30 000 (st)
Brädor 
Råvara (kr/m3) 
                                    813              229 266             458 532
Såg & tork (kr/m3)   

337 95 034 190 068

 Totalt                        1 150               324 300               648 600 

Alternativ 3 

För att öka sågutbytet så läggs 1,8 m och 2,1 m längder till i sortimentet för 19x75 mm 
vid såg och råsortering. Detta behöver ett fack extra vid råsortering och sortimentet är 
i bruk tills det att kvoten för volymen som behövs till ändamålet är uppfyllt. Därefter 
ställs sortimentet av i produktion. Virket torkas sedan och går direkt till 
optimeringskap vid palltillverkning. Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.1.2. 

Alternativ 4 

För att öka sågutbytet så läggs 1,8 m och 2,1 m längder till i sortimentet för 19x75 
mm, vid såg och råsortering. Detta behöver två fack extra vid råsortering för att få 
längdade virkespaket och sortimentet är i bruk tills det att kvoten för volymen som 
behövs till ändamålet är uppfyllt. Virket torkas sedan och transporteras sedan till 
avströnings anläggningen där torkströn byts ut mot tunna strön. Virkespaketerna jämn 
kapas i ändarna och kapas sedan upp i 1,2 m respektive 0,8 m längder vid paketkapen. 
Dessa virkespaket transporteras sedan till palltillverkningen för att spikas ihop till 
lastpall. Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.1.3. 

Tabell 4.2.1.3. Produktionskostnader för brädor 19x75 mm vid alternativ 4. 

Produktionskostnader   
         15000 (st)         30000 (st)
Brädor 
Råvara (kr/m3) 
                                    813              229 266             458 532
Såg & tork (kr/m3)   

337 95 034 190 068
Klyv/Avströning (kr/m3) 

150 42 300 84 600
Paketkap (kr/m3) 

35 9 870 19 740

Totalt                                                 376 470               752 940 
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4.2.2 Klossar 

Till klossar är ett alternativ att använda sig av 75x75 mm då denna produkt redan i 
dagsläget klyvs fram ur 75x150 mm och 75x225 mm. Dessa produkter tas ut som 
centrumutbyte vid sågning och är alltså en produkt som tillverkas regelbundet. I 
dagsläget så sorteras dessa produkter vid justerverk/hyvellinje. De produkter som är 
ämnade för palltillverkningen kan med fördel gå direkt till klyvning vid avströnings 
anläggningen efter att det torkats för att undvika en högre produktionskostnad vilket 
motsvarar ca 100 kr/m3 för att justera dem genom produktionslinjen 
justerverk/hyvellinje.  

Volymen 75x75 mm som behövs till en produktion av 30 000 pallar/år är 125 m3 
inklusive 10 % spill. Årsbudgeten för klyvd vara av 75x75 mm är 1 000 m3/år vilket 
inte är några problem för anläggningen att producera fram i de mängder som behövs 
för palltillverkningen. Detta innebär att cirka 12 540 kr/år kan sparas in om denna 
tilltänkta produkt till palltillverkningen undviks att justeras vid den nya hyvellinjen.  

Även denna dimension kan ha ett eget sortiment och behöver då ett extra fack vid 
råsortering. Sortimentet produceras tills dess att volymen som behövs till 
palltillverkningen är uppnådd. Längderna som är aktuella är som för brädorna 1,8 m 
och 2,1 meter. Detta skulle kunna öka såg utbytet vilket är betydande som tidigare 
nämnts i avsnittet ovan om brädor.  

Försäljningspriset av 75x75 mm är i dagsläget 1 525 kr/m3. Kostnaden för att 
producera fram denna dimension är 337 kr/m3 i såg- och torkningsprocessen, 100 
kr/m3 i justerverk och 150 kr/m3 i klyv/avströnings-anläggning. Dessutom tillkommer 
ett råvaruinköp av timmer och diverse omkostnader (Mats Klaesson). För att få fram 
råvarukostnaden så togs försäljningspriset minus såg och torkkostnaden, 
justerverkskostnaden och klyvkostnaden. Råvarukostnaden blev då 938 kr/m3 för 
klossvirket 75x75 mm. 

Ett alternativ är att använda sig av 63x63 mm till klossar som i dag tillverkas och klyvs 
ur 63x125 mm vid anläggningen i Långasjö. Enligt Ulf Mogren på Elem AB i 
Emmaboda så är en dimension av dessa till klossar inte aktuella, eftersom att de är för 
klena för spikning och gärna spricker av detta. Därför har denna dimension uteslutits. 

Produkterna ovan har inte några försäljningssvårigheter i dagsläget och har då inte 
några större lagringskostnader vilket skulle kunnat vara en anledning att välja just den 
produkten som klossar till pallen.   

Alternativ 1 

Klossvirket produceras som vanligt genom såg och råsortering och torkas därefter. 
Virket justeras sedan i justerverk/hyvel för att sedan transporteras till avströnings 
anläggningen där 75x225 mm klyvs till 75x75 mm. Virket är klart för att kapas till 
klossar och transporteras till palltillverkningen för att optimeringskapas. 
Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.2.1. 

Tabell 4.2.2.1. Produktionskostnader för klossvirke 75x75 mm vid alternativ 1. 

Produktionskostnader   
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         15000 (st)         30000 (st)
Klossar 
Råvara (kr/m3) 
                                    938               59 094            117 250
Såg & tork (kr/m3)   
                                    337              21 131              42 125
Justerverk/Hyvel 1 (kr/m3)  

100             6 300              12 500
Klyv/Avströning (kr/m3)   

150              9 450 18 750

 Totalt                     1 525               95 975                190 625 

 

Alternativ 2 

För att öka sågutbytet så läggs 1,8 m och 2,1 m längder med i sortimentet för 75x225 
mm vid såg och råsortering vilket gör att ett extra fack behövs. Detta tas ur bruk när 
kvoten för volymen är uppnådd för klossvirket som behövs till palltillverkningen. 
Virket justeras ej genom justerverk/hyvel eftersom att minimum längden där är 2,4 m 
och att en produktionskostnad undviks. Virket torkas därefter för att sedan 
transporteras till avströnings anläggningen där det klyvs till 75x75 mm. De avströade 
paketen transporteras sedan till palltillverkning för att kapas till klossar som är 
75x75x75 mm. Kostnadssammanställning enligt tabell 4.2.2.2.     

Tabell 4.2.2.2. Produktionskostnader för klossvirke 75x75 mm vid alternativ 2. 

Produktionskostnader   
         15000 (st)         30000 (st)
Klossar 
Råvara (kr/m3)            938              59 094            117 250
Såg & tork (kr/m3)   
                                    337              21 130              42 260
Klyv/Avströning (kr/m3)   
                                    150                9 405              18 810

 Totalt                    1 425                89 629               178 320 
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4.2.3 Omkantningsvirke 

Denna kvalitet sorteras ut vid råsortering för att den skall kantas om vid kantverk i såg 
eftersom virket har vissa defekter som bland annat är för mycket vankant och fel mått 
på virkets bredd. Dessa paket lagras utomhus i anslutning till såglinjen och tas in för 
att kantas om när tillfälle ges. För att undvika högre produktionskostnad genom att 
kanta om detta virke skulle istället virket kunna utnyttjas till palltillverkningen där det 
ändå sorteras och defekter på virket kapas bort. Problemet med detta virke är att i 
paketen de lagras i finns många olika dimensioner. Vissa maskiner för palltillverkning 
tillåter mer dimensionsstörningar än andra och vissa är väldigt känsliga mot det. 
Eftersom maskintyp ännu inte är bestämd så är detta ett beslut som inte kan tas i 
dagsläget om det kan användas vid palltillverkningen eller inte. Däremot är det 
definitivt ett bra alternativ och något som bör undersökas i framtiden om det går att 
använda eftersom produktionskostnader eventuellt kan minskas. 

4.2.4 Urlägg  

När virket har sorterats genom justerverk så faller underkända brädor och plank av 
kvalitetsmässiga skäl i ett sortiment som heter urlägg. Detta sortiment av 19x75 mm 
skulle kunna vara aktuellt som material för palltillverkningen då mycket av virket i 
dessa volymer inte har några kvalitetsmässiga fel vad gäller hållfasthet. Det finns 
däremot mycket virke som är för mycket vankant på eller är över- respektive 
underdimensionerad mot de begränsade mått toleranserna vilket till stora delar inte är 
några problem till det ändamål som gäller engångspallar. Enligt Ulf Mogren på Elem 
AB i Emmaboda så använder de sig till mesta dels av sortimentet urlägg till deras 
palltillverkning och de kan använda sig av det mesta virket av volymerna de köper och 
får små volymer av spill. Detta visar att urlägg skulle vara intressant för denna 
verksamhet. Årsbudgeten för 19x75 mm urlägg är ca 100 m3/år vilket är ca 1/5 av 
virket som behövs för att uppnå en produktion av ca 30 000 engångspallar/år.  

Med anledning av att virket är osäkert i fråga om volymer och priser och för att det i 
dagsläget säljer bra så undviks detta sortiment till palltillverkningen till en början men 
är definitivt ett sortiment som bör undersökas för användning till en eventuell 
palltillverkning i framtiden.  
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4.3 Lokaler 

Hyvel 3 

Lokalens placering på anläggningen i Långasjö enligt bilaga 1. 

Fördelar: 

• Lokalen är bra för de olika maskinlayouterna vad gäller lokalutnyttjande. 
• Den är även i bruk i dagsläget och den totala lokalytan utnyttjas ungefär till hälften i 

dagsläget av en hyvelanläggning.  

• Kan inrymmas lager av pallar där det i dagsläget är lager för reservdelar. 
• Stor port vid den tilltänkta utlastningen vilket möjliggör att truckar kan köra in i 

lokalen. 

• Finns halvfärdiga intag för virke.  
• Lokalen ligger bra strategiskt för en produktionsanläggning av lastpallar med 

hänseende för den interna logistiken vad gäller transporter med virke till hyvel 3 och 
lastpallar från hyvel 3 till pelletsanläggningen. 

Nackdelar: 

• Lokalen har ett gammalt och slitet golv vilket gör att transporter i lokalen med en 
handdragande lastpallstruck blir svårare.  

• Portarna för intag spikas igen i dagsläget vilket gör att virkesintag till optimeringskap 
blir svårt.  

• En bandsåg står kvar från den gamla produktionsanläggningen vilket gör att den måste 
monteras ned.  

Justerverk A 

Lokalens placering på anläggningen i Långasjö enligt bilaga 1. 

Fördelar: 

• Rymlig och luftig lokal som har högt i tak vilket gör det möjligt för alla maskinlayouter.  
• Lokalen ligger bra strategiskt för en produktionsanläggning av lastpallar med 

hänseende för den interna logistiken vad gäller transporter med virke till justerverk A 
och lastpallar från justerverk A till pelletsanläggningen. 

• Intag av virke och ett uttag från lokalen av lastpallar är möjlig.  

Nackdelar: 
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• Stor lokal som högst kräver halva byggnaden för att ha ett bra lokalutnyttjande. Kräver 
långa sträckor att transportera lastpallar från intag till uttag. Lokalen är bättre lämpad 
för en större tillverkning som till exempel en stor linjeproduktion av lastpallar.  

• I lokalen finns en hel justerverkslinje vilken rymmer hela lokalen. Arbetet att montera 
ner denna stora anläggning är omfattande.  

• Dåligt golv vilket ger svårigheter att transportera virke och lastpallar med 
handdragande lastpallstruck.  

Fingerskarv 

Lokalens placering på anläggningen i Långasjö enligt bilaga 1. 

Fördelar: 

• Lokalen ligger bra strategiskt för en produktionsanläggning av lastpallar med 
hänseende för den interna logistiken vad gäller transporter med virke till fingerskarv 
och lastpallar från fingerskarv till pelletsanläggningen. 

• Lokalen är väl anpassad för de olika maskinlayouterna. 
• Den är rymlig och i mycket gott skick. 
• Optimeringskap finns installerad i lokalen med kringutrustning som behövs. Detta gör 

att kostnader för att installera en sådan kan undvikas. 

• Optimeringskapen har även en röntgen som gör det möjligt att kvalitets sortera virket. 
Det kan också kapas och hållfasthetssorteras virke utöver det som är ämnat för 
palltillverkningen i olika längder. 

• Finns idag både intag och uttag av virke. Intaget behövs ej göras något med medans 
uttaget kan behövas modifieras. Finns även en paketmaskin som ströar virket efter 
optimeringskap och virkesuttag därvid.    

• Det finns idag en vägg som är förberedd för att göras om till en större port vilket 
skulle passa som utlastning av pallar för lokalen.  

• Lokalen har utrymme som skulle vara lämpligt som lager för lastpallarna innan de 
transporteras till pelletstillverkningen.  

• Golvet är i bra skick och går att transportera virke och lastpallar med handgående 
lastpallstruck. 

Nackdelar:  

• Produktion av fingerskarvade träprodukter är fortfarande i drift men skall läggas ned. 
Dessa maskiner behöver då monteras ned som tillhör dess produktion. 
Optimeringskap kan bortses från detta då den är aktuell till lastpallstillverkningen.  

• Optimeringskapen behövs modifieras om vid avlägg för att passa 
lastpallstillverkningen.  
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Gamla hyvel 1 

Lokalens placering på anläggningen enligt bilaga 1.  

Fördelar: 

• Skulle fungera bra till manuell spikning av lastpallar. 
• Kan då lagra upp till ca 4000 lastpallar 

Nackdelar: 

• Det är lågt i tak vilket inte är möjligt för de flesta maskinlayouterna. 
• Lokalen är liten vilket inte är möjligt för de flesta maskinlayouterna. 
• Nivåskillnader i lokalen. 
• Lokalen ligger mindre bra strategiskt för en produktionsanläggning av lastpallar med 

hänseende för den interna logistiken vad gäller transporter med virke till gamla hyvel 1 
och lastpallar från gamla hyvel 1 till pelletsanläggningen. 

 

4.4 Intern logistik 

Transportkostnader med truck 

Vid kontakt med Hans-Olof Elmqvist på Södra timbers ekonomiavdelning så är 
kostnaden för truckkörning vid anläggningen i Långasjö ca 19 kr/m3 virke. Detta ska 
enligt honom vara en genomsnittskostnad med personalomkostnader, 
bränslekostnader och underhållskostnader inräknat, genom den totala volymen trävara 
som distribuerats vid anläggningen under ett år. Att beräkna en exakt kostnad eller 
jämföra kostnaden för att leverera brädor och klosspaket till de olika anläggningarna 
kan inte göras då vi inte fått uppgifter om truckkostnaden vad gäller sträcka men vi 
kan räkna fram en generell kostnad för vad en truck kostar per vända. 

För att få fram transportkostnaden för att transportera pallarna till pelletsanläggningen 
behövs en kostnad för vad det kostar för trucken per vända. Om vi förutsätter att en 
truck kan ta två paket brädor åt gången och att paketen innehåller två m3 var så fås 
fyra kubik. Om sedan klosspaketen som man tar ett åt gången innehåller tre 
kubikmeter får vi ett genomsnitt på 3,5 kbm/vända, totalkostnaden per vända för en 
truck blir då 66,5 kr. 30 000 pallar som kan transporteras med truck 40st pallar/vända 
blir 750 st vändor. En totalkostnad att transportera råvara till pallproduktionen och 
pallarna till pelletsanläggningen kan ses i tabell 4.4.1. 

Tabell 4.4.1. Transportkostnad med truck. 
Transport Kostnad (kr) 

Brädor 564 m3 10 716
Klosspaket 125 m3 2 375
Pallar 30 000 st 49 875
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Totalt 62 966

Transporter till och från Hyvel 3, Justerverk A och Fingerskarv 

Dessa tre lokaler är placerade strax intill varandra på anläggningen vilket kan studeras 
på kartan i Bilaga 1. Eftersom lokalerna är placerade med ungefär samma avstånd till 
pelletstillverkningen antas de i princip ha samma transportlängd. Transportsträckan 
beräknades då med avståndet från den mittersta byggnaden av de tre vilket är 
justerverk A. Transportsträckan kan studeras i Bilaga 2 där transportsträckan är utritad. 
Transportsträckan börjar från magasin och går till produktionsanläggning för att sedan 
transporteras till pelletstillverkningen som är slutstation. Sträckan är ca 200 m från den 
plats där virket ungefär lagras i magasin till justerverk A. Efter att lastpallarna 
tillverkats och eventuellt lagrats i lokalen så transporteras dessa till pelletsanläggningen 
vilket är en sträcka på ca 760 m.  

Transporter till och från Gamla hyvel 1 

Denna lokal är placerad avskilt från de andra lokalerna på anläggningen som beskrevs 
ovan och dess position kan studeras på kartan i Bilaga 1. Denna lokal får därför en 
annan transportsträcka och kan studeras i Bilaga 3 där den är utritad. 
Transportsträckan börjar från magasin och går till produktionsanläggning för att sedan 
transporteras till pelletstillverkningen som är slutstation. Sträckan från den plats där 
virket lagras i magasin, till gamla hyvel 1 är ca 230 m. Efter att lastpallarna tillverkats 
och eventuellt lagrats i lokalen transporteras dessa till pelletsanläggningen vilket är en 
sträcka på ca 1000 m 

Eftersom transportlängderna för brädor och klossar till produktionsbyggnaderna 
varken skiljer sig avsevärt eller att det behövs så många vändor med paket har inte 
detta så speciellt stor logistisk skillnad. Transporten av pallar skiljer sig emellertid 
omkring 240 m, gamla hyvel 1 är alltså cirka 32 % längre ifrån pelletsanläggningen. 
Den extra kostnaden för detta om man lägger på 32 % på 49 875 blir 15 750 kr. En 
summa man ska ta i beaktning då transportkostnaden inte är helt säker och så blir det 
inte en kostnad som är 32 % högre bara för att det är en så mycket längre sträcka. I 
truckkostnaden ingår bland annat att lasta på och av pallarna vilket kan ta en stund och 
tiden man använder trucken då blir inte 32 % högre. 
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4.5 Maskinlayouter 

4.5.1 Allmänt om egen produktion 

Oavsett vilket sätt man tänker producera pallarna på så finns det gemensamma villkor 
som till exempel ska maskinerna klara av samma kalkylränta, sådana faktorer tas upp 
här innan de olika produktionsalternativen.  

Avskrivning och personal 

Södra räknar med att en maskin håller i tio år (Johan Blixt) och har en kalkylränta på 
10 % (Hans-Olof Elmqvist). Om ett lika stort belopp ska betalas ut varje år då så blir 
annuitetsfaktorn 0,1627 enligt (företagsekonomi 100).   

En investeringskostnad av kompressor har inte behövts då Södra i Långasjö redan har 
outnyttjade kompressorer som bara står still. Detsamma gäller för en handtruck till 
pallproduktionen (Thomas Herbertsson). 

En anställd till produktionen kostar ungefär 500 000 kr/år inkl allt. Om man jobbar 2- 
skift så blir det 1976 timmar på ett år och på dagtid så blir det 2080 (Thomas 
Herbertsson). Lönen då per timme om man jobbar dagtid blir 240,38 kr/h för en 
anställd. 

Spik 

För att få reda på spikpriser och vilken sort/hur många spikar som behövdes till 
pallarna kontaktades två företag. 

Benny Lilja som jobbar som säljare på Scanfast ansåg att man skulle ha 72st 75 x 2,8 
mm ringad spik dit man skulle spika i klossarna och att man behövde 18 st 40 x 2,1 
mm ringad till dit det inte ska spikas i klossarna. Priset för spik på rulle ifrån Lilja 75 x 
2,8 mm ringad 67 kr/tusen spik och 40 x 2,1 ringad 29 kr/tusen spik. Gav inget exakt 
pris för lös spik men sa att det brukar hamna på halva priset. Totalkostnaden för 
30 000 pallar blir 160 380 kr om man har bandat och 80 190 kr om man har lös spik.  

Mikael Godlund som jobbar som produktchef på Skyllberg industri AB. Ansåg att det 
behövdes 18 st 90 x 3,4 kamspik och 18 st 75 x 3,1 kamspik till att ha och spika där 
klossarna är och 12 st 45 x 2,3 dit det inte ska spikas i klossarna. Skyllberg industri AB 
säljer endast lös spik och priset på det är 58,50 kr/tusen spik för 90 x 3,4, 42,32 
kr/tusen spik för 75 x 3,1 och 15,68 kr/tusen spik för 45 x 2,3. Totalkostnaden för 
30 000 pallar blir 60 086 kr. 

Optikap, råvara, el och truckkostnad 

För att få virkespaketen av brädor och plank till lagom längd finns olika sätt att gå till 
väga. Sågverket i Långasjö har redan en optikap på anläggningen och den blir 
tillgänglig till en eventuell palltillverkning då fingerskarvsanläggningen som den tillhör 
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nu ska läggas ner. Enligt Mikael Lönngren, platschef på Långasjö är denna maskin 
redan avskriven och behöver inte ta upp en eventuell kostnad i kalkylen. Tiden som 
behövs i denna optikap för att tillgodose pallproduktionens behov av brädor och 
klossar är 144 h eller 6,9 % (Niklas Elmergren). Lönen för en anställd blir då 34 614kr.  
Om man vill ha den befintliga optikapen i en annan byggnad än fingerskarven 
tillkommer en installationskostnad, det har vi ej beräknat med här. Alternativt om man 
vill köpa in en optikap kan man få en för 250 000kr (Sten-Göran Fagerman, Holytek) 
en installationskostnad för denna maskin tillkommer med 40 000kr. Antalet timmar 
som skulle behövas till denna maskin för att kapa upp brädor och klossar är 130 h, 
lönen för en anställd blir 31 249kr.   

På anläggningen finns även en paketkap som är till förfogande och kan vara ett 
alternativ i stället för en optikap till brädor. Se alternativ 4 för hur man tar fram 
brädor. Kostnaden för att använda paketkapen och avströa 30 000 pallar är 104 340 kr. 

Den lägsta produktionskostnad för att producera fram råvara av brädor och klossvirke 
är 826 720 kr för att tillhandahålla en palltillverkning på 30 000 pallar/år se alternativ 3 
för brädor samt alternativ 2 för klossar. 

Transportkostnaden med truck för en produktion av pallar på 30 000 st/år är som 
lägst från lokalerna hyvel 3, justerverk A och fingerskarv. Den totala årliga 
transportkostnaden blir då 62 966 kr.  

Enligt Lennart Åkerblom på L. Åkerblom & Co AB så har en pallmaskin linje med 
optikap, kompressor och pallmaskin en drifteffekt på cirka 55kW, varav optikap och 
kompressor står för 10 kW. Kostnaden för elen är 60 öre/kWh enligt Johan Blixt 
 
Tabell 4.5.1.1. Gemensamma årliga kostnader för de olika produktionsalternativen. 
Årliga kostnader som är samma för alla  Kostnad (kr) 
Lön optikap   34 614 
El (optikap + kompressor)  864 
Råvara (Brädor & kloss)  826 720 
Truckkostnad  62 966 
Totalt  925 169 
 
 
4.5.2 Enklare typ av utrustning 

En enklare typ av utrustning med tre spikpistoler och två metall ramar. En som man 
spikar ihop klossarna med bottenbrädorna som är under, och en till som man först 
lägger i elementen (medarna eller ok som man kallar bottenbrädorna med klossar) 
ifrån den första metall ramen och sedan lägger på de resterande brädorna och spikar. 
Elem AB har en liknande produktion med spikpistoler och ramar. Dess produktion 
enligt Ulf Mogren på Elem AB så kan man spika ihop 750 st pallar per vecka och per 
person. För att spika ihop 30 000 pallar för en person behövs alltså 200 arbetsdagar 
eller 1 600 arbetstimmar. Vidare enligt Mogren så är spikningen utav klossarna på 
bottenbrädorna som är det första steget av monteringsjobbet 60 % utav jobbet. Alltså 
skulle det gå åt 960h till att spika medarna och 640h till att spika däcken på medarna. 
En alternativ maskinlayout vore att köpa in LB 3000, en maskin ifrån LB maskiner 
som kapar klossar och spikar fast dem på bottenbrädorna automatiskt. Den tiden det 
tar att mata LB 3000 med klossar förväntas ta lika lång maskintid som det hade tagit 
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att kapa klossarna i optikapen, men det tar lite tid att mata brädorna så vi räknar med 
att man sparar 50 % av tiden det vill säga 800h om man har en LB 3000 också. 
Spikpistolerna hittades hos Swenail en som heter C23/57-A1 tänkt för de mindre 
spikarna och som kostar 3 685 kr. Samt en som heter C33/90-A2 och som är tänkt till 
de andra spikarna, kostar 4 995 kr. Elkostnaden för att driva spikpistolen bortses ifrån. 
Enligt Niclas Elmgren på Södra skulle metall ramarna som skulle underlätta den 
manuella spikningen kosta runt 20 000 kr. Med en LB 3000 behöver man inte 
optikapen som finns på Långasjö då man skulle kunna kombinera med svärdskapen. 

Tabell 4.5.2.1. Kostnader för enkel maskin.  
Inköps kostnader   Kostnad (kr) 
Spikpistoler (3 st)  13 675   
Metall ramar (2 st)  20 000 
Totalt  33 675 
Kostnad per år avskrivning  5 479 

Tillverkningskostnader (kr) per år  15 000 pallar 30 000 pallar 
Avskrivning  5 479 5 479 
Lön (pallspikning) 192 304 384 608 
Spik 80 190 160 380 
Lön (kap), råvara, El (kap +kompressor) & truck 462 584 925 169 
Totalt 740 557 1 475 636 

Tabell 4.5.2.2. Kostnader för enkel maskin + LB 3000. 
Inköps kostnader   Kostnad (kr) 
Spikpistoler (2 st)  8 680   
Metall ramar (1 st)  10 000 
LB 3000  700 000 
Installationskostnad LB 3000  40 000 
Totalt  758 680 
Kostnad per år avskrivning  123 437 
 
Tillverkningskostnader (kr) per år  15 000 pallar 30 000 pallar 
Avskrivning  123 437 123 437 
Lön (pallmaskin) 96 152 192 304 
Spik 80 190 160 380 
Lön (kap), råvara, El (kap +kompressor) & truck 462 584 925 169 
Totalt 762 363 1 401 290 

 

4.5.3 Begagnade maskiner 

Platon 

En begagnad maskin som heter Platon säljs utav L. Åkerblom & Co AB, maskinen 
tillverkad 1988 renoverad och uppgraderad 1996 och nu återigen helrenoverad, ingick 
en klosskap. Två personer som sköter produktionen, en produktionskapacitet på 600 
pallar per dag (8 h). För att producera 30 000 pallar tar då 50 arbetsdagar eller 400 
arbetstimmar. Antalet pallar som man normalt brukar stapla är 2 m högt, vilket ger ett 
pallantal på 15 st. Maskinlayouten behöver 13,6 x 6,3 m för att få plats, och om man 
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ska få plats med utmatningstransportören som transporterar ut de staplade pallarna 
behövs det ytterligare 11m efter maskinen. Takhöjden som behövs beror på vilken 
truck som ska köra i lokalen men för maskinbehovet behövs det 5 m vid spikportalen. 
Man använder lös spik till maskinen. 

Tabell 4.5.3.1. Kostnader för Platon. 
Inköps kostnader   Kostnad (kr) 
Inköp pallmaskin   1 200 000  
Installationskostnad (pallmaskin)  150 000 
Totalt  1 350 000 
Kostnad per år avskrivning  219 645 
 
Tillverkningskostnader (kr) per år  15 000 pallar 30 000 pallar 
Avskrivning 219 645 219 645 
Lön (pallmaskin) 96 152 192 304 
Spik 30 043 60 086 
El (pallmaskin) 5 400 10 800 
Lön (kap), råvara, El (kap +kompressor) & truck 462 584 925 169 
Totalt 813 824 1 408 004 

Begagnad motonailer 

Säljes av Jointec tillverkad av Yaskawa 2007. Behövs bara en person till produktionen, 
kan producera 300 pallar per dag. För att producera 30 000 pallar behövs då 100 
arbetsdagar eller 800 arbetstimmar. Maskinlayouten kräver ungefär 60 kvm för att få 
plats. Om man vill kan man köpa till utrustning till maskinen för 50 000kr så att man 
kan använda lösspik istället för bandad, vilket är lönsamt. Till denna maskinlayout kan 
man använda redan prefabricerade medar vilket skulle korta tiden att spika och öka 
produktionen. Men då det inte behövs någon högre produktionskapaciteten är detta 
kanske endast ett framtida aktuellt komplement. Till denna robot skulle man även 
kunna ha en LB 3000 och få en högre kapacitet likt kommande exemplet nedanför. 
Vidare enligt Karl-Johan Berg på Jointec så är branschen på väg mot robotar istället 
för linjeutformad palltillverkning. Anledningar till detta är att man lättare kan ställa om 
maskinen och att det är mindre produktionsstopp. 

Tabell 4.5.3.2. Kostnader för begagnad Motonailer.  
Inköps kostnader   Kostnad (kr) 
Inköp maskin   1 500 000   
Installationskostnad (pallmaskin)  100 000 
Extra utrustning till spik  50 000 
Totalt  1 650 000 
Kostnad per år avskrivning  268 455 
 
Tillverkningskostnader (kr) per år  15 000 pallar 30 000 pallar 
Avskrivning  268 455 268 455 
Lön (pallmaskin) 96 152 192 304 
Spik 30 043 60 086 
El (pallmaskin) 10 800 21 600 
Lön (kap), råvara, El (kap +kompressor) & truck 462 584 925 169 
Totalt 868 034 1 467 114 
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4.5.4 Ny maskin 

En ny robot ifrån Jointec. Behövs bara en person till produktionen, kapacitet 500 
pallar per dag. Behövs prefabricerade medar till roboten, detta kan göras med LB 3000 
och för enkelhetens skull så räknas tiden för att operera denna maskin in helt i tiden 
det tar för optikapen att utföra arbetet. För att producera 30 000 pallar behövs då 60 
dagar eller 480 arbetstimmar. Även denna kräver 60 kvm enligt Karl-Johan Berg på 
Jointech. Även till denna kan man köpa till utrustning för 50 000 för att kunna 
använda lös spik istället för bandad. 

Tabell 4.5.4.1. Kostnad för ny Motonailer. 
Inköps kostnader   Kostnad (kr) 
Inköp maskin   2 000 000  
Installationskostnad   100 000 
LB 3000  700 000 
Installationskostnad LB 3000  40 000 
Extra utrustning till spik  50 000 
Totalt  2 890 000 
Kostnad per år avskrivning  470 203 

Tillverkningskostnader (kr) per år  15 000 pallar 30 000 pallar 
Avskrivning 470 203 470 203 
Lön (pallmaskin) 57 691 115 382 
Spik 30 043 60 086 
El (pallmaskin) 6 480 12 960 
Lön (kap), råvara, El (kap +kompressor) & truck 462 584 925 169 
Totalt 1 027 001 1 583 800 
 

4.6 Köpa in lastpall 

Leverantör 1. 
Enligt Elem AB i Emmaboda så kan de sälja engångspall enligt vårt önskemål på 
konstruktion, till ett pris på 66 kr/pall. I priset ingår då material och arbetskostnad 
men tillkommer en transportkostnad till anläggningen i Långasjö. Nedan kan studeras 
den årliga kostnaden för inköp av lastpallar från Elem AB. 
 
Tabell 4.6.1. Total inköpskostnad/år av lastpallar från Elem AB exkl. transport. 
Antal pallar (st) 15 000  30 000 
Pallar Kr/st       66        66 
Totalt/år   990 000 1 980 000 

 
Leverantör 2. 
Vid kontakt med Stefan Nilsson, VD på Åsljungapallen AB så kan de sälja engångspall 
enligt vårt önskemål på konstruktion och mängd. Detta till ett pris på 55 kr/pall, fritt 
levererat till Långasjö. I priset ingår även material och arbetskostnad. Enligt Stefan 
Nilsson så är transportkostnaden från Produktionsanläggningen i Åsljunga till 
Långasjö ca 3 600 kr men kostnaden behöver ej beaktas i detta alternativ då det ingår 
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från denna leverantör. Nedan kan studeras den årliga kostnaden för inköp av lastpallar 
från Åsljungapallen AB. 

 
 
Tabell 4.6.2. Total inköpskostnad/år av lastpallar från Åsljungapallen AB inkl. transport. 
Antal pallar (st) 15 000 30 000
Pallpris (kr/st)          55             55
Totalt/år 825 000 1 650 000

 
 
Vid en jämförelse i tabell 4.6.1 och tabell 4.6.2 mellan de båda leverantörerna kan ses 
att en leverans på 30 000 lastpallar/år är 330 000 kr lägre från Åsljungapallen AB än 
från Elem AB. Dessutom tillkommer en transportkostnad från Elem AB vilket gör att 
skillnaden i total kostnad/år mellan leverantörerna blir ännu större. 
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5. Resultatsammanställning 
Som produktionslokal är den mest passande fingerskarven. Den ligger bra logistiskt 
sätt och är en lokal som är i bra skick. I lokalen är redan optikapen som är aktuell till 
palltillverkningen vilket bidrar till att inga installationskostnader för den tillkommer.  

Nedan i tabell 5.1 så ses kostnaderna vid de olika maskintyperna. Dessa kostnader är 
tagna med de lägsta kostnaderna från de olika alternativen i resultatdelen.  

Tabell 5.1. Totala kostnader och maskinutnyttjande för de olika alternativen på maskinlayout. 

Maskinlayout 
Kostnad kr

(15 000 st/år)
Kostnad kr 

(30 000 st/år)
Maskinutnytjande   

(dagtid 2080h/år för 30 000 pallar)

Enkel 740 557 1 475 636 77 % 

Enkel+ LB 3000 762 363 1 401 290 38 % 

Platon 868 034 1 408 004 19 % 
Begagnad 

robot 813 824 1 467 114 38 % 

Ny robot 1 027 001 1 583 800 23 % 

Köpa in 825 000 1 650 000 – – – – – – 

 

Maskinlayout Fördelar Nackedelar 

Enkel 
• Får plats i lokal gamla hyvel 1 
• Liten investeringskostnad • Tungt att lyfta pallar 

Enkel+ LB 3000

• Får plats i lokal gamla hyvel 1 
• Ganska liten investeringskostnad 
• Behöver inte optikapen på Långasjö 

• Tungt att lyfta pallar. 

Platon 

• Sälja av klosskap maskinen ger lite 
bättre ekonomi än räknat med.       

• lång utmatningskapacitet 

• Man måste vara två för att 
producera pallar 

• En väldigt gammal maskin 
(1988) 

Begagnad robot
• Kan få en högre kapacitet med 

prefabricerade medar. 
 

Ny robot 
• Behöver inte optikapen på Långasjö  

Köpa in 

• Inga satsade pengar om 
pelletsanläggningen läggs ner/går 
sönder 

• Blir inte av med svårsålt 
sortiment 
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Tabell 5.6.2. Rörliga kostnader för respektive maskintyp.  

 

Maskinlayout
Rörliga kostnader 

Kr (30 000 pallar)
Kostnad kr 

(per pall)

Antal pallar man kan göra 
utöver de 30 000 st 

(dagtid 2080h/år)

Enkel 1 470 175 49:01 9 000 
Enkel+ LB 

3000 1 277 853 42:60 24 000 

Platon 1 188 359 39:61 126 000 
Begagnad 

robot 1 198 659 39:96 48 000 

Ny robot 1 113 597 37:12 100 000 

Köpa in 1 650 000 55:00 – – – – – – 
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6. Diskussion 
Pallkonstruktion 

Andra pallkonstruktioner undersöktes exempelvis att ha däcksbrädorna på bredden 
istället för på längden eller minska på klossantalet. Tanken med det var att undersöka 
om man skulle kunna minska material åtgången, underlätta tillverkning eller optimera 
råvaruåtgången. 

Om man skulle ha däcksbrädorna på bredden istället för längden, så skulle det troligen 
bli lättare med att optimera materialåtgången när man ska såga fram råvara. Då det är 
lättare att såga fram kortare längder vid defekter. Om man räknar på 5 däcksbrädor 
med bredden 75 mm blir skillnaden istället för att behöva 8 st brädor med längden 
1200 mm och 3 st med längden 800 mm så skulle man behöva 6 st med längden 1200 
mm och 7 st med längden 800 mm. Det senare alternativet hade dock en 
däcksutfyllnadsgrad som är 3 % mindre och kräver 0,8 löpmeter mer i material per 
pall. Även materialhantering skulle bli mer omfattande då det i princip är lika lätt att 
hantera 1200 mm som 800 mm längder skulle det bli 13 st brädor att hantera istället 
för 11st per pall.  

Ett alternativ till att slippa klossar vore om man hade plank liggande istället, men detta 
förslag slogs dock ner eftersom man behöver komma åt pallen ifrån sidorna också 
med gafflarna.  

Ett möjligt sätt att minska på material åtgången på pallen vore om man kortade den på 
längden. Enligt uppgifter om säckstorleken om 80 x 30 enligt tidigare. Tre säckar på 
bredden blir 90 cm och sticker alltså ut 5 cm på varje sida. Om man förutsätter att 
pallen skulle kunna vara 100 mm för kort på längden också så blir pallens längd 1000 
mm. Om man då har 5 st däcksbrädor och 3 st bottenbrädor med dimensionerna 19 x 
75 mm. Blir det en minskad materialåtgång på 26,9 m3 på 15 000 pallar. En eventuell 
nackdel blir att truckchaufförerna som är vanare vid 1200 mm pallar oftare kommer 
att stöta till klossarna då mellanrummen mellan klossarna minskas, vilket är en vanlig 
anledning till att pallen går sönder. Vi valde inte att gå djupare i detta då det hade blivit 
mycket jobb att undersöka om det hade gått och arbetet måste begränsas. Samt så 
hade det inte blivit någon större besparing om resultatet hade visat sig vara positivt. 

Råvaran till palltillverkningen 

Olika alternativ att producera fram råvaran till lastpallen undersöktes vilket kan ses i 
resultatdelen 4.2. Det är många aspekter att tänka på vid framtagningen av 
virkesråvaran till palltillverkningen eftersom att dagens produktionsflöde kommer 
ändras och de anställda måste informeras tydligt för att inte komplikationer vid 
justerverk/hyvel 1 skall uppstå. Ett problem som idag finns vid råsorteringen är antalet 
fack som är begränsade vid hanteringen. Detta skall inte vara några större problem i 
detta fall då 1,8 m och 2,1 m längder läggs till i sortimentet för 19x75 och 75x225 skall 
inte påverka antalet fack eftersom att de nya längderna läggs i det nuvarande facket 
och längderna tas ur bruk när uppnådd volym för palltillverkningen är uppnådd vilket 
är 690 m3. I denna summa har inkluderats 10 % spillvirke vid palltillverkningen vilket 
kan vara en osäker siffra och kan vara både mer eller mindre. Produktionskostnaderna 
för virket genom såg och tork är densamma för alla dimensioner som tas fram. Denna 
siffra är en genomsnittlig produktionskostnad för all producerad volym och ger alltså 
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inte en riktig kostnad på respektive dimension vilket kan göra resultatet osäkert. 
Sågutbytet höjs med ca 5 promille när dessa längder läggs till med volymerna som 
nämnts ovan vilket motsvarar en positiv ekonomisk värdeökning med ca 50 000 kr vid 
sågverksanläggningen i Långasjö. Detta bör också tas i beaktan för om det skall köpas 
in pallar från leverantör eller om egen produktionsanläggning skall införskaffas. 
Eftersom att framförallt 19x75 är ett problem i dagsläget att sälja uppkommer även en 
lagerkostnad som kan undvikas om denna volym istället görs till pallar. Denna kostnad 
är som beskrivits i resultatdelen, svår att få fram då det inte dokumenteras tillräckligt 
väl på Södra timber hur länge volymerna lagras i genomsnitt. Dock kan det konstateras 
med information om att 19x75 är svår såld att lagerkostnaden har betydelse då Södra 
timber har en kalkylränta på 11 % och skall också tas med i beaktan i valet om att köpa 
in pallar eller egen tillverkning.  

Som kan studeras i resultatdelen 4.2 så finns olika alternativ för att ta fram virket. Det 
bäst lämpade är alternativ 3 för brädor och alternativ 2 för klossvirket. Detta för att de 
har lägst produktionskostnader och även har fördelar vad gäller sågutbytet som 
nämnts tidigare.  

Timmerråvarukostnaden har beräknats fram genom försäljningspriset. Här är dock 
flera osäkra aspekter eftersom i denna kostnad finns även förtjänstmarginaler och 
övriga omkostnader. Men eftersom detta är det pris som skall överträffas skall detta 
ändå tas med i beräkningarna. Annars kan virke likaväl produceras och säljas som det 
gör i dagsläget.  

Urlägg och omkantningsvirke är volymer som också skulle kunna vara angelägna som 
material till palltillverkningen. Detta har bortsetts ifrån i arbetet men kan troligen 
användas med ett gott resultat.  

I ovan nämnda text kan nämnas att osäkerheter om resultatet är missförstånd och fel 
angivna volymer och siffror från samtal med personal och upplysningar i övrigt. 

Som nämnts tidigare så är brädor på ett sågverk en konsekvensprodukt och plank 
huvudprodukten. Om man kombinerar ett sågverk med en pallproduktion får man 
fördelen att mycket brädor behövs men lite plank till palltillverkningen. Enligt vår 
pallkonstruktion så går det åt 4,5 gånger så mycket brädor som plank.  

 

Lokaler och intern logistik 

Lokaler som ligger bäst lämpat till logistiskt sätt på anläggningen är justerverk A, hyvel 
3 och fingerskarven. Alla dessa har kortare transportsträckor till pelletsanläggningen än 
vad gamla hyvel 1 har. Denna sträcka är mest betydande eftersom den är längst och 
för att antal transporter är betydligt fler med pallar på denna sträcka än mot vad 
transporterna av virke till pallproduktionen är. Enligt våra kalkyler och bedömningar 
från resultatdelen så är fingerskarven den lokal som är bäst lämpad för palltillverkning 
då den redan har optikapen installerad och port för utlastning är förberedd. Lokalen 
har dock en fingerskarvsproduktion i dagsläget men enligt information av Thomas 
Herbertsson så ska den avvecklas inom kort framtid vilket gör det möjligt för 
pallproduktionen. Vilket som också är positivt med denna lokal är att pallarna kan 
lagras inne i lokalen och därmed står under tak och inte utsätts för solljus och väta 
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vilket försämrar dess hållfasthet och skadeangreppen av exempelvis mögel kan 
undvikas. De övriga lokalerna är i sämre skick än fingerskarven och är både för stora 
eller för små i jämförelse vad de olika maskintyperna behöver.  

Vad beträffar transportkostnaderna med truck så är de osäkra då vi endast fick en 
kostnad på 19 kr/m3 vilket är ett genomsnitt på vad truckarnas omkostnader totalt är i 
Långasjö genom den totala volymen distribuerad vara.  

Ekonomiska jämförelsen 

Det finns kostnader som inte har tagits i beaktande under studien. Största anledningen 
till detta är tidsbrist och man skulle kanske i studien avgränsat till att inte ha med 
pallkonstruktion för att kunna ha tid till att göra en mer korrekt kalkyl av de olika 
maskinerna och jämförelsen med att köpa in. Kostnader som inte hunnits med är att 
man måste bygga om den eventuella lokalen för att passa till en pelletsproduktion. Den 
rekommenderade lokalen Fingerskarven, är dock väldigt bra lämpad till pall 
produktion och behöver inga större ändringar oavsett vilken maskinlayout som väljs. 
Det som behöver göras är att göra en port till att få ut pallarna ur lokalen, det har 
funnits en som är igenspikad och behöver bara öppnas upp. Även en eventuell port 
för de maskinlayouterna som använder LB 3000 skulle behövas men det blir inga 
större kostnader för att göra dessa ändringar. Optikapen som finns tillgänglig i 
fingerskarvslokalen behöver göras ändringar i utmatningen för att på ett smidigt sätt 
kunna hantera brädor och klossar av mindre dimensioner, denna kostnad skulle inte 
heller bli så stor då man borde kunna modifiera den befintliga utrustningen för att 
passa. En kostnad för att värma upp lokalen, denna bör inte heller bli så stor då 
sågverket har en egen panna och på så sätt tillhandhåller billig energi till sig själva. 
Administrationskostnaden både för att köpa in pallar och för att starta en produktion 
själv borde även den vara med för att få en mera korrekt kalkyl. 

Spånet och annat spill ifrån pallproduktionen skulle även den kunna innebära en liten 
inkomst som skulle förbättra kalkylen lite för den egna tillverkningen. Detta har inte 
hunnits räkna med. Priser på främst maskininvesteringarna ska tas i beaktan då dessa 
priser eventuellt kan förhandlas fram till det bättre.  

En stor anledning till att dessa olika maskinlayouter ger ett bra resultat trots att man 
har en så liten maskinutnyttjande, är att man inte har någon kostnad med för lokal och 
befintlig utrustning så som optikap, kompressor och handtruck. 

Köpa in 

Vid studiebesöken på Elem AB, Vissefjärda pall och Åsljungapallen AB så togs frågan 
upp om de kunde leverera pall till Södra Timber i Långasjö och även till vilket pris. 
Elem AB och Åsljunga pallen kunde leverera som kan ses i resultatdelen. Vissefjärda 
var också en leverantör som var intresserade men insåg till slut att de var tvungna att 
investera i en ny maskin för att kunna tillhandahålla Södra med 30 000 pallar/år. Detta 
var inte aktuellt för dem för tillfället vilket gjorde det ointressant att få priser/pall från 
dem. Åsljungapallen AB har ett bättre pris än vad Elem AB har vilket kan ses i 
resultatdelen. Åsljungapallen hade även leverans till Långasjö i priset vilket inte Elem 
AB hade. Valet av en eventuell leverantör av pallar är då Åsljungapallen av de två.   
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7. Slutsatser 
Enligt det framräknade resultat om man ska gå helt på ekonomin för att producera 
30 000 pallar/år är den enkla maskinlayouten med en mall, två spikpistoler och 
klosskap/medmaskinen LB 3000 billigast. Tätt följd utav den begagnade maskinen 
Platon. Nackdelar dock med dessa maskinlayouter är att Den enkla innehåller mycket 
fysiskt arbete och Platon är en gammal maskin som dessutom kräver två stycken 
operatörer.  

Den begagnade roboten kommer på en tredje plats ungefär 50 000 kr dyrare än Platon. 
Denna är bara 4 år gammal, kräver inget tungt fysiskt arbete eller två operatörer. 
Därför anser vi att denna maskin vore den mest lämpliga till Långasjö sågen om man 
ska använda lokalen fingerskarven och optikapen i den lokalen. 

En ny robot och att köpa in var betydligt dyrare alternativ än de övriga. 

Om Södra timber vill ta hänsyn till att man eventuellt vill göra flera pallar blev den nya 
roboten det billigaste alternativet och har en hög kapacitet utöver de 30 000 pallarna. 
Men om man köper in en LB 3000 till den begagnade roboten kan man få en lika liten 
styckkostnad för pallar som för den nya roboten och en lika hög kapacitet. En robot är 
dessutom snabb att ställa om och göra andra typer av pallar. 

Om man inte vill använda optikapen då dess maskinutnyttjande var lågt, endast 6,9 %. 
Rekommenderar vi lokalen Hyvel 3 och att man köper in Platon om man ska göra 
30 000 pallar. Då det ingick en klosskap, brädorna kan man kapa i paketkapen.  

Lämpligt utseende och konstruktionslösning för pallen kan ses i bilaga 4 där dess mått 
är utritat. 

Virket till pallen tas fram ur såg och tork enligt alternativ 3 för brädor och alternativ 2 
för klossvirket vilket kan ses i tabell 4.2.1.2 respektive tabell 4.2.2.2 i resultatdelen. 
Volymen virke som behövs är ca 690 m3. Dessutom undviks justering vid hyvel 1 
vilket minskar produktionskostnaderna med 225 kr/m3 för brädor och 100 kr/m3 för 
klossvirket vilket totalt sett ger en minskad produktionskostnad med 139 400 kr. 
Produktionen får också ett bättre sågutbyte på ca 5 promille vilket motsvarar ca 50 000 
kr om 1,8 m och 2,1 m längder läggs till i sortimenten för 19x75 och 75x75. 

Som produktionslokal väljs fingerskarvsanläggningen som den bäst lämpade på grund 
av att lokalen är i bäst skick och passar maskinlayouterna väl. Dessutom är 
optimeringskapen i denna lokal. Ur ett logistiskt synsätt är också 
fingerskarvsanläggningen ett bättre alternativ mot gamla hyvel 1 då 
transportkostnaderna blir lägre. Enda anledningen att inte välja denna 
produktionslokal är om Södra timber har någon annan form av produktion som skulle 
lämpa sig bättre för produktionslokalen. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Lokalernas placering på sågverksanläggningen i Långasjö. 
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Bilaga 2: Intern logistik med trucktransporter för palltillverkningen i justerverk A. 
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Bilaga 3: Intern logistik med trucktransporter för palltillverkningen i gamla hyvel 1. 
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Bilaga 4: Ritning på pallkonstruktion 
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