
Försörjning av värmeverk med GROT eller 
klenstammar - Kalkyleringsmetod för skattning av 
kostnader vid lastbilstransport    
Förbrukningen av fasta biobränslen kommer att stiga kraftigt de 
närmaste åren. När bränslebehovet per mottagare ökar, måste 
råvaran hämtas från större arealer med längre transportavstånd och 
högre kostnader som följd. 
Pga av den snabba utvecklingen inom skogsbränsletransporter är 
inte förhandlade transporttariffer tillgängliga överallt. GROT och 
klenstammar transporteras av olika fordon med olika förutsättningar. 
För att skatta transportkostnader är en kalkyl för fordonskostnader 
ett bra stöd. Detta infoblad presenterar strukturen och de olika
stegen i användningen av en sådan kalkyl. 

Användning av genomsnittskalkyl till kostnadsberäkningar 
Kalkylen räknar kostnader som gäller som ett genomsnitt över ett 
fordons livslängd. Kalkylen ger först en kostnad per uppdrag (Ctr i 
kr). Kostnaden per uppdrag beror i sin tur på  

Fasta kostnader per timme (Fh i kr/h)
Variabla kostnader per km (Vkm i kr/km)
Variabla kostnader per lastning/lossning (Vld i kr/lastning)  

Där Ctr = Fh(h) + Vkm(km) + Vld

Kostnaden per uppdrag eller tur (med tomkörning, lastning i skogen, 
lastkörning och lossning hos mottagaren)  används som bas för att 
beräkna de följande kostnaderna: 

- kostnader per transporterat ton
- kostnader per enhet transportarbete (tonkm)
- eller kostnader per levererad MWh
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Steg 2 - Variabla kostnader (Vkm och Vld)

I denna kalkyl hanteras avskrivning som en variabel kostnad. Detta 
betyder att fordonen avskrivs som följd av slitage och inte ålder. Bil 
och släp avskrivs per km baserad på sin respektive  livslängd i km. 
Kranen avskrivs per tur baserad på livslängd i antal lastningar. Den 
generella formeln för avskrivning är

Avskrivning = investering – restvärde 
livslängd 

För en bil med investeringskostnad på 1,75 miljoner kr och med restvärde 
på 10 % efter 1 000 000 km blir avskrivning

Avskrivning/km = 1 750 000 – 175 000 =  1,575 kr/km
1 000 000

För att räkna ut variabel kostnad per km (Vkm) summeras 
avskrivning och reparationer av bil och släp, samt kostnader för  
drivmedel och däck per km.

Vkm = Avskrivning/km + reparationer/km 
+ drivmedel/km + däck/km

För att räkna ut variabla kostnader per lastning (Vld) summeras 
avskrivning och reparationer av kran med drivmedel per lastning

Vld = avskrivning/lastning + reparationer/lastning 
+ drivmedel/lastning

Siffrorna som används till drivmedels- och reparationskostnader 
baserads på bokförd förbrukning och kostnader över längre tid, 
samt en viss erfarenhet (t.ex. vid fördelning av drivmedel-
förbrukning och reparationer mellan körning och lastning).

Steg 1 - Fasta kostnader per timme (Fh)

Fordonens fasta kostnader per timme räknas utifrån de fasta kost-
nader per år delad med antal timmar fordonen används per år. Med 
fasta kostnader menas:

- Administration (transportledning, kontor och telefon mm)
- Operatörs lön (med alla sociala kostnader)
- Skatt och försäkring
- Vinst (oftast beräknad som % av arbetande kapital per år) 
- Räntor (på bundet kapital och rörelsekapital) 

Den fasta kostnaden per timme beräknas enligt följande formel

Fh = Administration + lön + skatt + försäkring + profit + räntor
timmar/år

Räntor på bundet kapital beräknas separat för bil, släp och kran: 

räntor/år = räntenivå ((investering-restvärde) + restvärde)
2

För en bil med investeringskostnad på 1,75 miljoner kr med restvärde på  
10 % efter 1 000 000 km och med räntenivå 5 % blir räntan på bundet 
kapital

räntor/år = 0,05 ((1 750 000 – 175 000) + 175 000) = 48 125 kr/år
2



Steg 3 – Beräkning av kostnad per uppdrag (Ctr) 

Från kalkylexemplet ovan kan man hämta parametrar för fasta och variabla kostnader för att beräkna kostnad per specifikt uppdrag

Ctr = Fh (h) + Vkm (km) + Vld

= 347 kr/h (h) + 7,97 kr/km (km) + 183 kr

Ett uppdrag med transportavstånd 80 km skulle kräva totalt 160 km med både tom- och lastkörning. Med lastning och lossning tar uppdraget 
4,12 h och kostnaden per uppdrag blir då

Ctr = (347 x 4,12) + (7,97 x 160) + 183 = 2887 kr

Strukturen av hela kalkylen med fasta och variabla kostnader blir med insatta exempelsiffror:

 
Fasta årliga kostnader 
a. administration    117 000 
b. lön (2 operatör)    827 750 
c. skatt och försäkring      80 000 
d. Vinst      91 325 
e. räntor      95 575 
summa kostnader  1 211 650 kr/år 
tid/år        3 500  h/år 
Fh per timme 1 211 650 kr / 3500 h = 347 kr/h  
 
Variabla kostnader 
 Bil och släp (kr/km) Kran (kr/lastning) 
f.  drivmedel liter per km  x kr/liter 3,41 liter per lastning x kr/liter 78,4 
g. reparationer   
 

bil 
släp 

1,20 
0,06 

kran 30,0 

h. däck  0,40   
i.  avskrivning bil 

släp 
1,57 
0,78 

kran 75,0 

summa kostnader Vkm per km 7,97 Vld per lastning 183 
 



Litteratur
Fjeld, D and B Dahlin 2006. Nordic Logistics Handbook. Kompendium SLU och 
Helsingfors Universitet. Stencil. 

Dag Fjeld
Magnus Pettersson
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Växel +46 (0)90 7868100

Steg 4 – Beräkning av transportkostnad per enhet

Efter att ha beräknat kostnad per uppdrag kan man beräkna  
transportkostnader per enhet. 

Om vi t.ex. förutsätter att lastbilen har en last på 20 råton blir

Kostnaden per transporterat ton  =   kr/uppdrag =  2887 = 144 kr/ton                                                   
lastvikt            20 t

Kostnaden per tonkm =    kr/uppdrag =      2887 = 1,80 kr/tonkm
lastvikt x laststräcka   20t (80 km)

Kostnaden per MWh = kr /uppdrag = 2887 = 58,21 kr/MWh                                       
energi /råton 2,48

Energiinnehållet per råton varierar med fukthalten. För lös GROT 
kan följande värden användas för omräkning från råton till MWh.  

Fukthalt (%) MWh/råton

40 3,02

50 2,48

60 1,79

Några exempel på resultat

Metoden kan användas för att kvantifiera betydelsen av olika 
alternativa transportförutsättningar för kostnaden per transporterad 
enhet av GROT eller klenstammar. 
I figuren nedan visas ett exempel, där betydelsen av lastvikt (råton) 
och avstånd (km) för kostnaden per tonkm jämföras för GROT.
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