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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att underlätta för företaget Re-

Load att presentera sin lastpall som produkt för potentiella kunder. 

Syftet har också varit att stötta Re-Load till att bli licenserad EUR-pall 

samt att successivt ersätta befintliga lastpallar och långsiktigt exekvera 

företagets affärsplan. Målet har varit att undersöka produkten avseende  

lönsamhet, miljöinverkan och hur den påverkade arbetsmiljön. Under-

sökningen har genomförts med ett befintligt flöde där produkten 

använts och utifrån detta kunde en flödesstudie samt en komparativ 

produktstudie utföras med en alternativ lastpall. Med data hämtat ur 

detta flöde utfördes en investeringskalkylering, miljöberäkningar, 

subjektiva intervjuer samt dokumentation. Kalkyleringar och beräk-

ningar har redovisats grafiskt för att erhålla ett presentabelt och över-

skådligt resultat. Undersökningen visar att Re-Load lastpall har en 

dyrare grundinvestering men är mer lönsam i längden. Efter 15 måna-

der har Re-Load lastpall och den alternativa lastpallen uppnår samma 

kostnad. Vidare visar undersökningen att pallen släpper ut mindre 

koldioxid än den alternativa lastpallen i det givna fallet. Resultatet visar 

också att pallen är mer hållbar än alternativa lastpallar, framförallt 

gällande tyngre transporter. Slutsatsen är att Re-Load lastpall är en 

lönsam investering i längden för detta specifika fall, men att resultaten 

inte bör generaliseras. Slutsatsen visar vidare att pallen har en positiv 

inverkan på miljön i jämförelse med denna alternativa pall. Detta är 

knutet till att Re-Load lastpall har en lägre vikt än den alternativa. 

Jämförelse av pallarna i arbetsmiljön är problematiskt och analyserna 

visar att Re-Load lastpall saknar utbredning för att kunna göra en 

betydande inverkan på arbetsmiljön. 

 

Nyckelord: Lastpall, Re-Load. 
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Abstract 
The purpose with the investigation has been to support the company 

Re-Load represent their pallet as a product to potential clients. The 

purpose has also been to support Re-Load in getting their pallet licensed 

as a EUR-pallet, gradually replacing existing pallets and over time 

execute their business plan. The goal has been to study the product 

regarding profitability, environmental effects and impact on the work 

environment. The research has been carried out with an existing flow 

where to product has been used thus allowing a comparative product 

study with an alternative pallet. Investment calculation, environmental 

calculating, subjective interviews and documentation were performed 

with data from the flow. Calculations have been shown graphically to 

receive a presentable and foreseeable result. The research shows that the 

Re-Load pallet has a higher investment cost but is more profitable in the 

long run. After 15 months the Re-Load pallet and the alternative pallet 

reaches the same cost. Further on the research shows that the pallet 

discharges less carbon dioxide than the alternative pallet in the specific 

case. The result also shows that the pallet is more durable than alterna-

tive pallets, specifically regarding heavy transports. The conclusion is 

that the Re-Load pallet is an profitable investment in the long run for 

this specific case, but the results should not be generalized. The conclu-

sion further show that the pallet has a positive impact on the environ-

ment in comparison to this alternative pallet. This is related to the Re-

Load pallet being lighter than the alternative. Comparison of the pallets 

in the work environment is problematic and the analysis shows that the 

Re-Load pallet lacks expansion to make a significant impact on the work 

environment. 

Keywords: Pallet, Re-Load. 
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Förord 
Några personer har varit betydelsefulla för arbetet och gjort det möjligt. 

Tack till: 

– Sabina Eklund, Re-Load. 

– Bengt Selahn, HIAB. 

– Patrik Rönning, HIAB. 

– Leif Olsson, Mittuniversitetet.  
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1 Inledning  
I kapitel 1 redovisas bakgrund, syfte, avgränsningar, mål och rapportens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

I kapitel 1.1 redovisas bakgrund om företaget Re-Load samt om ett 

lastpallsprojekt kallat PIL-projektet för att visa påtryckningar från 

samhället om att utveckling av nya lastpallar är efterlängtat. 

1.1.1 Re-Load 

Re-Load är ett företag som har utvecklat en ny typ av lastpall med 

betoning på miljövänlighet, lönsamhet och säkerhet på arbetsplatsen. 

För åtta år sedan ifrågasattes användningen av spik i lastpallar. För att 

öka hållbarheten i lastpallarna men att samtidigt minska slitaget som 

spiken utövar på godset görs försök med alternativa tillvägagångs-

sätt.[1] 

Utifrån detta formas idén om att göra spikfria lastpallar och att istället 

använda plastpluggar som substitut för spikarna. Detta överträffar alla 

förväntningar. Den nya konstruktionen på pallen blev inte bara spikfri 

utan också 20-25% lättare, mer miljövänlig samt möjliggör spårning via 

RFID utan störning.[1] 

Re-Load söker i dag att slå sig in på marknaden samt få sin lastpall att 

nå ut i retursystem och flöden.[2] 

1.1.2 PIL projektet 

PIL står för pallar i livsmedelsbranschen och är ett projekt som initieras 

av Guy Wilson, arbetare på ICA. Projektet startades sedan av Sveriges 

speceri- och lanthandlar förbund(SSLF), i dag känt som Livsmedels-

handlarna och syftar till att ersätta det befintliga pallhanteringssystemet 

som finns i dag.[3]  

Under hösten 2009 utfördes studier och analyser för att försöka skapa en 

överblick på hur det ser ut i dag. Detta visade sig inte vara helt lätt och 

det varierar betydligt mellan butiker, grossister och åkeribolag.[4] 
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Något som projektet också belyser är klassificeringen från A-pall till B-

pall. A-pall är en godkänd pall enligt EUR-standard och en B-pall är icke 

godkänd. Denna klassificering menar SSLF ofta är subjektiv och det är 

svårt att veta var pallen skadas. Att sedan försöka få något i retur för en 

pall som klassificerats som B-pall är ingen bra affär då en nyinköpt pall 

kostar omkring 120 kronor och returen i bästa fall ligger på 60 kronor, 

menar Nils G Storhagen, vd för Returlogistik AB.[4] 

Projektet belyser också att detta inte är ett problem endast för livsme-

delsbranschen utan också för andra intressenter såsom internationella 

transportörer, företag med lagerhantering.[4] 

1.2 Syfte 

Projektets övergripande syfte är att underlätta för Re-Load att presente-

ra sin lastpall genom att kunna påvisa pallens ekonomiska hållbarhet, 

miljöinverkan samt inverkan på arbetsmiljö. 

Syftet är också att stötta Re-Load till att bli licenserad EUR-pall, som 

uppnås genom att bli erkänd från ett etablerat företag, samt att succes-

sivt ersätta befintliga lastpallar och långsiktigt exekvera sin affärsplan.    

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till att omfatta halvpallar, som är mindre 

lastpallar, med motiveringen att det befintliga flöde som kan användas 

för att exemplifiera Re-Load lastpall endast omfattar halvpallar. Ett 

undantag görs för miljöberäkningar då helpallar används för att exemp-

lifiera. 

1.4 Mål och problemställningar 

Undersökningens mål är att exemplifiera ett befintligt flöde där Re-Load 

lastpall används genom rent objektiva data samt subjektiva åsikter för 

pallens användning. Undersökningen ska också besvara följande frågor: 

P1: Hur lönsam är Re-Load lastpall i jämförelse med övriga lastpallar? 

P2: Vilken inverkan har pallen på miljön i jämförelse med andra pallar? 

P3: Hur påverkar pallen den arbetsmiljö den befinner sig i? 
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1.5 Disposition 

Rapporten innehåller fem kapitel där kapitel 1 behandlar bakgrund, 

inledande fakta följt av syfte, avgränsningar och mål. Kapitel 2 omfattar 

bakomliggande teori till arbetet. Kapitel 3 redogör för de metoder och 

verktyg som använts i undersökningen. Kapitel 4 redovisar resultatet av 

undersökningen och kapitel 5 innehåller diskussioner, slutsatser och 

analyser. 
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2 Teori  
I kapitel 2 redovisas några begrepp och termer som är återkommande 

och nödvändiga under studiens gång.  

2.1 Lastpall 

En lastpall används för att transportera och lagra varor. Lastpallen 

behandlas ofta med en lyftkran eller truck av något slag. Vanligtvis görs 

pallen i trä, men andra alternativ finns tillgängliga.[5]  

Lastpallar introducerades långsamt under 1900-talet och utvecklingen 

har gått stegvis. En av de första utvecklingarna som gjordes var att 

skapa utrymmen mellan klossarna så att truckar och dylikt kan lyfta 

pallen på ett smidigt sätt.[5] 

Det finns en rad olika palltyper och varierande material som alla har 

sina för- och nackdelar. Ett av de billigaste alternativen är lätt trä, men 

en sådan pall anses ofta vara en förbrukningsvara.[5] 

2.2 EUR-standard 

Att en pall följer EUR-standard förutsätter att den följer vissa krav och 

har bestämda mått. En pall som har klassificerats enligt EUR-standarden 

kan sedan klassificeras som B-pall om några av kraven inte längre 

uppfylls.[5] 

2.2.1 Mått 

De maximala mått som en pall samt tillhörande brädor ska följa redovi-

sas nedan i tabell 2.1 och 2.2. 

Tabell 2.1: Godkända mått för EUR-pall.[6] 

Dimension Längd (mm) Felmarginal 

Längd, pall 1 200 – 0/+3 

Bredd, pall 800 – 0/+3 

Tjocklek, brädor 22 – 0/+2 

Bredd, brädor(yttre) 145 – 3/+5 

Bredd, brädor(inre) 100 – 3/+5 

Höjd, klossar 78 – 0/+1 
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Tabell 2.2: Godkända mått för brädor.[6] 

Bräda Längd (mm) Antal 

Däckskantbräda 1 200 x 145 x 22 2 

Däcksmittbräda 1 200 x 145 x 22 1 

Däcksmellanbräda 1 200 x 100 x 22 2 

Regelbräda 800 x 145 x 22 3 

Bottenkantbräda 1 200 x 100 x 22 2 

Bottenmittbräda 1 200 x 145 x 22 1 

 

 

2.2.2 Krav 

Några av de krav som ställs på godkända EUR-pallar är att virket ska 

vara friskt, ingen missfärgning av pallarna får förekomma och att pallen 

ska vara tillverkad av ett företag med giltig licens.[6] 

Utsortering och klassificering till B-pall ska göras om något av följande 

uppfylls: 

• Bräda, regel eller kloss är trasig eller saknas 

• Spik eller skruv saknas eller är utstickande 

• Klossarna saknar läsbar markering 

• Pallens mått inte längre gäller 

• Om pallen utgör fara för gods eller personer 
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Figur 2.1: Icke godkänd EUR-pall.[6] 

 

2.2.3 Märkning 

En EUR-pall som är godkänd märks alltid på långsidornas tre klossar. 

EUR-pallar från Sverige märks med SJ (Statens Järnvägar) på vänster 

kloss, SIS (Swedish Standard Institute) på mittenklossen samt EUR på 

höger kloss. Mittenklossen märks också med fem siffror som identifierar 

tillverkaren samt tillverkningsår.[6] 

 

Figur 2.2: Märkning av svensk EUR-pall.[6]  
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I övriga länder märks vänster kloss med respektive lands järnvägsför-

valtningsmärke och mittenklossen med motsvarande standardiserings-

märkning om den existerar.  

Märkningen på hörnklossarna ska vara läsbar samt en av mittenklossar-

na, men om inte detta uppfylls måste pallen repareras.[6] 

2.3 Halvpall 

En halvpall är en lastpall som i europeisk benämning har halva längden 

av en helpall och som följer EUR-standard. Halvpall tillhör en av de fyra 

vanligaste europapallarna och har samma kravställning som helpallen. 

En anledning till att halvpallen introducerades var att helpallen inte gick 

igenom normala dörröppningar vilket nu pareras. Halvpallen brukar 

kallas EUR 6 i raden av lastpallar som följer EUR-standard.[7] 
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3 Metod 
I kapitel 3 redovisas den metod och de verktyg som används i under-

sökningen och för att besvara problemställningarna i kapitel 1.4. 

3.1 Befintligt flöde 

För att komparativt undersöka Re-Load lastpall med övriga lastpallar 

används en fallstudie för lastpallar där både Re-Load lastpall samt 

övriga lastpallar är i omlopp. 

3.1.1 Flödesstudie 

Det flöde som används är HIAB transport av maskinaxlar i lastbilar där 

endast halvpallar används. En transport från 1-7 i figur 3.1 kallas för 

cykel. 

 

Figur 3.1: Transportflöde HIAB.[7] 

Ett specifikt fall upprättas som kommer att ligga till grund för samt 

förse de metoder som beskrivs kapitel 3.2–3.4 med data och inputpara-

metrar. 
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3.1.2 Produktstudie 

En produktstudie utförs inom flödet för att lista de produktegenskaper 

samt kostnader respektive lastpall medför.[9] 

3.2 Investeringskalkyl 

För att jämföra lönsamheten mellan Re-Load lastpall och övriga lastpal-

lar utförs en investeringskalkyl inklusive break-even analys. 

Investeringskalkylen jämför och rangordnar olika investeringar samt 

ger besked om vilken investering som är mest lönsam. Investeringskal-

kyler har en begynnelsekostnad och redogör sedan prognoser för 

kommande år för att långsiktigt avgöra vilken av investeringarna som 

är mest lönsam.[9] 

Break-even analysen redovisar när kostnaden för de båda alternativen 

uppstiger till samma värde.[9] 

Investeringskalkylen redovisas grafiskt för att ge ett överskådligt och 

presentabelt resultat. 

3.3 Beräkning av koldioxidutsläpp 

För att avgöra Re-Load lastpalls inverkan på miljö beräknas koldioxid-

utsläpp. Det befintliga flödet används som grund och ett fall beräknas 

där Re-Load lastpall jämförs med en övrig lastpall. 

Genom att belysa miljöinverkan lyfts andra värden än rent ekonomiska 

fram. Detta påvisar hållbarheten för pallen och viljan att maximera både 

ekonomisk och social nytta enligt Socially responsible investment 

(SRI).[9] 

Beräkning av koldioxidutsläpp använder vikt på lasten i kilogram och 

sträckan i kilometer som ingående parametrar samt en utsläppsfaktor 

som varierar beroende på vilket fordon som beräkningen avser.[11] 

I tabell 3.1 redovisas de variabler som används i formeln för beräkning 

av koldioxidutsläpp följt av ekvationen. 
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Tabell 3.1: Variabeldefinitioner med tillhörande enhet. 

Variabel Definition Enhet 

N Antal pallar st. 

m1 Vikt/pall kg 

m2 Lastvikt/pall kg 

s Sträcka km 

k Utsläppsfaktor - 

U Koldioxidutsläpp kg 

 

205,2

**
1000

)(* 21 ks
mmN

U  Ekv. (3.1) 

De konstanter som används i formeln är för att omvandla från kilogram 

till ton respektive pound till kilogram. Ekvationen är baserad på model-

len ”Shipping Calculator”.[11] 

Utsläppen av koldioxid kommer att redovisas grafiskt likt investerings-

kalkylen för att vara överskådliga och presentabla. 

3.4 Intervju och dokumentation 

Problemställningen om hur pallen påverkar den arbetsmiljö den befin-

ner sig i angrips med att utföra intervjuer (se Bilaga A) med anställda på 

HIAB som är i kontakt med båda palltyperna och således kan ange 

skillnaderna. Under intervjuerna dokumenterades också befintliga 

pallar genom bilder för att belysa skillnaden. 

Denna metod används för att arbetsmiljö är en känsla om hur en an-

ställd upplever sin arbetsplats. En hotfull arbetsmiljö kan vara då 

säkerheten på arbetsplatsen är bristande. [12] 

Att rent objektivt undersöka arbetsmiljön är inte möjligt då båda pallty-

perna inte finns i omlopp i tillräckligt stora kvantiteter för att systema-

tiska skillnader ska synas. 

Intervjun kommer att redovisas i form av en sammanställning från de 

svar som gavs.  
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4 Resultat 
I kapitel 4.1–4.5 redovisas resultatet av undersökningen. 

4.1 Flödesstudien 

I tabell 4.1 presenteras de data som används för ett specifikt fall i HIABs 

flöde för maskinaxlar. 

Tabell 4.1: Data för ett specifikt fall i HIAB flöde. 

Parameter Data 

Antal pallar i flödet 3 000 st. 

Antal cykler/år 8 st. 

Lastvikt/pall 400 kg 

Totalt antal hanteringar 30 st. 

Total sträcka 1 016 km 

 

4.2 Produktstudien 

I tabell 4.2 redovisas resultatet av produktstudien. 

Tabell 4.2: Produktegenskaper för lastpallarna. 

Produktegenskap Re-Load Alternativ pall 

Vikt 14 kg 22 kg 

Kostnad 150 kr 65 kr 

Spikfri Ja Nej 

RFID kompatibel Ja Nej 

Genomsnittlig livslängd 

(antal cykler) 

20 st. 4 st. 
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4.3 Investeringskalkyl 

I tabell 4.3 redovisas investeringskalkylen för Re-Load lastpall i jämfö-

relse med en alternativ lastpall. Notera att en cykel är en flödesgång 

som beskrivs i kapitel 3.1.1. 

Tabell 4.3: Investeringskalkyl för Re-Load lastpall. 

Flödesfaktorer Case HIAB     Förklaring 

Pallar i system(antal) 3 000     INPUT 

Cykler per år(antal) 8     OUTPUT 

        Kostnad alt. Pall 

Pallfaktorer Re-Load Alternativ pall   Kostnad Re-Load 

Pris(kr) 150 65   Break even cykel 

Livslängd(cykler) 20 4     

          

Beräkningar Re-Load Alternativ pall     

Påfyllning(antal/cykel) 150 750     

Grundinvestering(kr) 450 000 195 000     

Påfyllning/cykel(kr) 22 500 48 750     

          

          

Cykel Re-Load Alternativ pall Break even cykel Antal år 

0 450 000 195 000 0 0,00 

1 472 500 243 750 0 0,13 

2 495 000 292 500 0 0,25 

3 517 500 341 250 0 0,38 

4 540 000 390 000 0 0,50 

5 562 500 438 750 0 0,63 

6 585 000 487 500 0 0,75 

7 607 500 536 250 0 0,88 

8 630 000 585 000 0 1,00 

9 652 500 633 750 0 1,13 

10 675 000 682 500 10 1,25 

11 697 500 731 250 0 1,38 

12 720 000 780 000 0 1,50 

13 742 500 828 750 0 1,63 

14 765 000 877 500 0 1,75 

15 787 500 926 250 0 1,88 

16 810 000 975 000 0 2,00 

17 832 500 1 023 750 0 2,13 

18 855 000 1 072 500 0 2,25 

19 877 500 1 121 250 0 2,38 

20 900 000 1 170 000 0 2,50 
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Livslängden för pallarna är ett genomsnittligt värde, vilket gör att 

påfyllningen av pallar också är i genomsnitt då påfyllningen beräknas 

med livslängden som ingående parameter. 

Investeringskalkylen redovisas grafiskt i figur 4.1. 

 

Figur 4.1: Grafisk presentation av investeringskalkyl. 

På x-axeln representeras antalet månader och på y-axeln den kostnad 

som pallarna genererar i kronor. Den röda ringen representerar break-

even och de svarta linjerna markerar värdena på respektive axel just då. 

Efter 15 månader uppstår break-even mellan pallösningarna och kost-

naden för den alternativa lastpallen överstiger Re-Load lastpall. Detta 

sker när kostnaden uppstiger till 675 000 kronor. 
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4.4 Koldioxidutsläpp 

I tabell 4.4 presenteras data för de variabler som används i beräkningar 

av koldioxidutsläpp för de båda pallalternativen. Data hämtas från det 

givna fallet. 

Tabell 4.4: Data för koldioxidberäkning. 

Parameter Re-Load Alternativ pall 

Antal pallar 15 st. 15 st. 

Vikt/pall 14 kg 22 kg 

Lastvikt/pall 400 kg 400 kg 

Sträcka 1 016 km 1 016 km 

Utsläppsfaktor(lastbil) 0,23095 0,23095 

 

Med hjälp av ekvation 3.1 beräknas koldioxidutsläppet för respektive 

pallösning, följt av en grafisk presentation i figur 4.2: 

 

U(Re-Load) = 661 kg 

U(Alt. Pall) = 674 kg 

Figur 4.2: Koldioxidutsläpp för respektive pallösning i kilogram. 
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4.5 Intervju och dokumentation 

I kapitel 4.5 redovisas resultatet av intervjun. Resultatet är en samman-

ställning av de två intervjuer som utförts. 

Re-Load lastpall upplevs mer hållbar än tidigare lastpallar, speciellt för 

axeltransporter som transporterar vikter på 400 kg och över, menar 

Bengt Selahn, tidigare chef på godsavdelningen HIAB.[8] 

Selahn menar också att mycket av pallarna i dag är dåliga och går lätt 

sönder. På HIAB skickas dagligen in en hel container med flis (se figur 

4.3), d.v.s. krossad pall till förbränning. Det är mycket pall, säger Patrik 

Rönning, emballageansvarig vid HIAB.[13] 

 
Figur 4.3: Container för pallflis. 

Rönning säger att det ger en säkerhet att ha en mer hållbar lastpall på 

arbetsplatsen. Om pallar i dåligt skick finns i omlopp och arbetarna har 

vetskapen om att dessa kan gå sönder ger det en negativ känsla. Om 

något skulle hända och en person skadas är det händelser som inte kan 

mätas i pengar, säger Rönning.[13] 
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Selahn menar också att om något inträffar, till exempel att ett gods tar 

skada p.g.a. att en lastpall går sönder kan kostnaderna bli mycket 

stora.[8] 

  

Figur 4.4: Trasig lastpall i lagret. 

Selahn och Rönning anser att det är svårt att veta hur säkerheten 

påverkas av Re-Load (se figur 4.4) lastpall då den inte finns i omlopp 

förutom ett specifikt flöde. Där den används är den däremot mycket 

hållbar och tillförlitlig.[8][13] 



Re-Load lastpall  - En jämförelse 

mellan Re-Load och alternativ 

lastpall  Per Engström   

5 Diskussion 

2011-09-12 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

5 Diskussion 
I kapitel 5 redovisas de analyser och slutsatser som gjorts av undersök-

ningen. Kapitlet omfattar sex underkapitel. 

5.1 Studierna 

De studier som har utförts i undersökningen var nödvändiga för att 

kunna samla in data till kalkylen och beräkningarna. Ett problem var att 

det inte fanns någon verklig information om antalet pallar i systemet. 

Detta spelade dock ingen roll med tanke på att resultatet av invester-

ingskalkylen (tabell 4.3) blev detsamma. Det var mest för att det person-

ligen hade varit intressant att veta vad HIABs verkliga besparingar 

skulle blivit. 

Produktstudien gav en överskådlig blick på skillnader mellan Re-Load 

lastpall och den alternativa pall som har använts. Det gav också data för 

investeringskalkylen samt beräkning av koldioxidutsläppet. Den 

genomsnittliga livslängden för de olika pallösningarna grundades på 

empirisk erfarenhet samt de iakttagelser som gjorts av HIAB vid använ-

dande av båda pallarna. 

En studie var nödvändig då Re-Load är i uppstartningsfasen och håller 

på att etablera sig på marknaden. Syftet med projektet har också varit 

att hjälpa Re-Load att kunna presentera sig för potentiella kunder och 

att ha sin produkt i jämförelse med en befintlig på marknaden var 

gynnsamt. Detta bidrog också till det långsiktiga syftet att exekvera 

företagets affärsplan som är att ersätta befintliga pallar på marknaden. 

5.2 Investeringskalkylen 

Som tidigare nämnt är syftet att skapa möjlighet för Re-Load att presen-

tera sin lastpall för potentiella kunder och då det arbetas med så pass 

stora kvantiteter som det är i pallbranschen var en investeringskalkyl ett 

givet metodval. Att kunna påvisa skillnaden ekonomiskt kommer att 

vara kritiskt för att få en potentiell kund att köpa pallösningen. 

Något som hamnade i fokus när investeringskalkylen utformades var 

att göra den anpassningsbar för potentiella kunder. Detta blev de gula 

inputrutorna i tabell 4.3. Detta gör att potentiella kunder kan jämföra 
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sina egna pallar de har vid tillfället med Re-Load lastpall. Tabellen är 

utformad i Excel där beräkningar görs automatiskt när input parametrar 

förändras. Detta för att fullfölja syftet om att hjälpa Re-Load i att få 

presentabelt material till kunder. 

I kalkylen (tabell 4.3) beräknades påfyllningen av pallarna genom att 

hela tiden hålla systemet intakt med 3 000 pallar aktiva i systemet. I 

verkligheten är det mycket vanligare att Re-Load lastpall repareras än 

att den kasseras och fylls på med en ny. Spikpallarna är oftast svåra att 

reparera då slitaget blir allt större efter varje reparation, varför det 

vanligaste är att de kasseras och ersätts med en ny. Reparation betraktas 

ändå som en indirekt påfyllning då den skickas till reparation, dock är 

kostnaden för att reparera en pall inte lika stor som kostanden för en 

helt ny. Detta är något som påverkar resultatet i negativ mån för Re-

Load lastpall, då påfyllningen av pallar egentligen skulle vara billigare 

och break-even skulle uppstå tidigare, men samtidigt finns det också fall 

då spikpallar repareras istället för att kasseras, vilket är något som 

gjorde det mycket svårt att få en verklig bild av hur kostnaderna ser ut 

för omsättningen av pall. 

Kalkylen presenteras grafiskt i form av ett diagram där det tydligt 

framgår när en investering av Re-Load lastpall blir lönsam. Efter 15 

månader uppstår break-even och kostnaden för den alternativa pallen 

överstiger Re-Load lastpalls kostnad. Den ursprungliga investeringen 

för Re-Load som pallösning är större än vid alternativa billigare pallar, 

men det framgår tydligt att det lönar sig i längden att investera i Re-

Load i detta fall.  

Något som bör betänkas är att detta endast gäller för en alternativ pall 

med dessa specifika parametrar. Förutsatt att det finns en billig pall som 

håller ett fler antar cykler kan break-even ske mycket senare eller rent 

av aldrig. 

För att besvara problemställning P1 framgår att Re-Load lastpall har en 

större grundinvestering men är lönsam över en längre tid. Detta är 

något som exemplifierats med detta specifika fall men investerings-

kalkylen finns tillgänglig som verktyg och är anpassningsbar för andra 

fall. 
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5.3 Miljöinverkan 

Vad gäller miljöinverkan är koldioxid definitivt en av de mest omtalade 

växthusgaserna. Det kändes därför naturligt att göra beräkningar på 

koldioxid och se om det uppstod någon differens vid användande av 

olika pallösningar.  

För att beräkna koldioxidutsläppet valdes en modell som heter ”Ship-

ping Calculator”. Denna var dock på engelska och använde engelska 

mått. Därför omvandlades modellen till en ekvation och den utsläpps-

faktor som fanns tillgänglig för lastbilar räknades om. Det är svårt att 

avgöra hur pass pålitlig modellen är.  

Den enda faktor som skilde pallarna åt i ekvationen för koldioxidut-

släpp var vikten. Re-Load var en lättare pall vilket ledde till att den 

totala lastvikten blev mindre och i längden således koldioxidutsläppet. 

En differens på 13 kg koldioxid finns mellan pallösningarna i detta 

specifika flöde. Därför är slutsatsen att en lättare pall genererar mindre 

utsläpp enligt denna modell. Re-Load som gör lätta lastpallar kan därför 

påstå sig vara miljövänliga just enligt denna modell. 

För att besvara problemställning P2 har Re-Load lastpall en positiv 

inverkan på miljön i relation till denna alternativa pallösning. Resultatet 

kan inte generaliseras då detta är knutet till att den har lägre vikt och 

om det hypotetiskt fanns en lättare pall fanns skulle den vara ännu mer 

miljövänlig enligt denna modell. 

Att vara miljövänlig omfattar inte heller att endast minimera sina 

utsläpp, men omfattningen i denna rapport blev begränsad till att avse 

just koldioxidutsläpp. 

Något som inte har berörts, men som skulle kunna vara grund för 

framtida arbete är det faktum att Re-Load lastpall kasseras i mindre 

utsträckning och på så sätt är mer miljövänlig.  
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5.4 Arbetsmiljö 

Det svåraste att belysa var pallens inverkan på arbetsmiljön. Det blev 

problematiskt att objektivt undersöka detta då arbetsmiljön är en känsla 

för de anställda och därför subjektiv. Det fanns inte heller några data om 

olyckor som kunde knytas till specifik pallösning och att påstå att Re-

Load lastpall skulle presterat bättre vore ett radikalt antagande då 

omständigheterna kan variera mycket vid olyckor. 

Det Patrik Rönning anser om olyckor och säkerhet är mycket viktigt för 

arbetsmiljön. Att kunna känna trygghet är definitivt en kritisk del för en 

god arbetsmiljö. Att vara medveten om att det finns en mer hållbar 

lastpall i omlopp skulle kunna ge en mer betryggande känsla, men det 

är svårt att dra några slutsatser om hur pallen påverkar arbetsmiljön.  

Att Re-Load lastpall är mer hållbar än övriga lastpallar, framförallt i det 

flöde som åskådas i denna undersökning är något som Bengt Selahn 

påtrycker. HIAB kasserar en hel container (se figur 4.3) med lastpallar 

dagligen och då i ren flis, vilket är en stor mängd lastpallar.  

Re-Load lastpall finns också i för små kvantiteter för att det objektivt ska 

kunna analyseras om färre olyckor sker i jämförelse med andra pallös-

ningar.  

I figur 4.4 dokumenterades en trasig lastpall som står på lagret och är i 

bruk. Den kan utgöra en risk om tungt material fraktas eller om den 

utsätts för dåliga förhållanden. 

Problemställning P3 är svår att besvara med det resultat som erhållits. 

Att den uppfattas hållbar än andra lastpallar skulle kunna ses som en 

mer betryggande faktor, men olyckor kan ske p.g.a. mänskligfaktorer då 

det är irrelevant hur pass hållbara pallen är. 

5.5 Avgränsningar 

Den enda avgränsning som gjordes och nämns i kapitel 1.3 var att 

endast omfatta halvpallar då det var vad som användes i flödet. 

Några indirekta avgränsningar som gjordes var att endast omfatta 

funktionalitet på lastpallar. Re-Load erbjuder kundunik design på sina 

lastpallar vilket kan vara en bidragande faktor att locka potentiella 

kunder, något som inte omfattades i denna undersökning. 
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5.6 Slutsats 

Projektets syfte var att assistera Re-Load att kunna presentera sin 

lastpall för potentiella kunder, att i samband med detta bli licenserad 

EUR-pall och att successivt ersätta befintliga lastpallar med Re-Load 

lastpall. Med de modeller, verktyg, beräkningar och grafiska presenta-

tioner som redovisas i metod- och resultatdelen har syftet uppfyllts och 

presentabel information lämnas över till Re-Load som är anpassningsbar 

till olika potentiella kunder. 

Målet som var att använda ett befintligt flöde med Re-Load lastpall har 

uppnåtts och samtliga problemställningar är besvarade. Inställningen 

till resultaten är ödmjuk och de är inte generaliserbara då de avser ett 

specifikt fall.  

Att kunna generalisera resultaten skulle kunna göras genom att analyse-

ra huruvida HIAB-flödet är ett typfall för transportflöden. Då transport-

flöden varierar avsevärt och således slitaget på lastpallarna är det svårt 

att ta ställning till vilken generaliseringsnivå flödet ligger på. 
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Bilaga A: Intervju HIAB 
 

a) Upplever du att Re-Load lastpall är mer hållbar än tidigare lastpallar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vad medför det att en lastpall är mer hållbar för HIAB? 

 

 

 

 

 

c) Hur påverkas säkerheten av Re-Load lastpall tycker du?  

 

 

 

 

 

 

Tack för din tid! 


