
     

Presentation av ny kran för Getterön Marina. 

 

När funderingar på ny kran startade åkte en grupp från marinan på studiebesök till hamnar där elektriska 

kranar var installerade. Dessa besök resulterade i en förfrågningsspecifikation som vi skickade ut till ett 

antal krantillverkare. Det var till DK Cranes, Certex och Interlift. Efter teknisk och ekonomisk utvärdering av 

deras offerter, tillfrågade vi DK Cranes om de kunde komma upp till oss för att gå igenom deras offert samt 

uppdatera den samma. Anledning till att vi gav DK Cranes denna möjlighet, var att de uppfyllde våra 

tekniska krav samt att de var klart billigast. De har efter mötet kommit in med en uppdaterad offert. 

Deras kran är en hamnkran med centrumlyft. Dvs. vi lyfter med 

ett ok så som vi lyfter idag. Kranen är svängbar 360 grader med 

en arm som skjuter ut 6 m. På denna arm är det en flyttbar 

traversenhet. Höjden från mark är 12 m till lyftöglan. 

Grundförfrågan var på en kran med 25 ton lyftkapacitet, men vi 

tog även in offert på 20 ton lyftkapacitet. Vi har även fått in ett 

options-pris på mastkran monterad på toppen av hamnkranen. 

Mastkranen kommer att få en krokhöjd på ca 18 m över mark. 

Den kommer att sticka ut 1,5 m från armen. Vi har också ett 

alternativ med variabel utstickslängd på mastkranen. 

Vi har tagit in en offert på att göra ett fundament för kranen. 

Offerten är framtagen med en standardritning på fundament 

för att ha något att hänga upp offerten på. Vi har med i offerten 

från DK Cranes att de skall konstruera underlag till fundament 

till deras kran. Vi tror dock inte att det kan skilja sig så mycket 

mellan dessa. Varbergs Anläggningsservice har lämnat oss en 

budgetoffert. 

Styrelsen föreslår alternativet med en 20-tons kran. Dels för att spara pengar, dels för att inte behöva 

dimensionera upp ok mm. Vi anser inte att vi ska ta höjd för lyft som troligen aldrig blir aktuellt för våra 

egna medlemmar. Vi har inte infrastruktur med tillträdesvägar eller uppställning för större storlek. Då får 

vederbörande lösa det med inhyrd mobilkran. 

För att visa hur investeringen ska kunna finansieras, har styrelsen tagit fram kalkyler med tre olika 

scenarier, som bygger på vilken nivå av sökt bidrag som vi tilldelas. 

Getterön Marinas normala prisökningar som beror på inflationen tillkommer. De beräknas till ca. 2% av 

årets avgifter. 

 

 

 

 

 

 Ny kran  Sparbank bidrag Egen regi 



   500 tkr 1.000 tkr   

   1 900 000 1 900 000 
1 900 

000 

 Försäljning gammal kran  -100 000 -100 000 -100 000 

 Bidrag Sparbanksstiftelsen  -500 000 -1 000 000 0 

 Att finansiera och skriva av  1 300 000 800 000 
1 800 

000 

         

 Årlig avskrivning 20 år 65 000 40 000 90 000 

 Egen insats av positiv likviditet exkl. lån till hydraulvagn   0 0 0 

 Räntekostnad år 1 5,35% 69 550 42 800 96 300 

 Underhållskostnad  10 000 10 000 10 000 

 Kostnad år 1  144 550 92 800 196 300 

         

 Resultat BU 2021 för den befintliga kranen  225 525 225 525 225 525 

         

 Summa kostnader att täcka   370 075 318 325 421 825 

         

 Ökning medlemsavgifter om dessa skall täcka hela kostnaden / vinsten 75 000 23 000 127 000 

 Ökning medlemsavgifter då dessa skall täcka 50% 37 500 11 500 63 500 

         

 Summa intäkter som krävs avseende lyft  332 575 306 825 358 325 

         

 ÖKNING INTÄKTER TOTALT   370 075 318 325 421 825 

         

 Snittintäkt per lyft, 375 st. i budget, men räknar med: 425 783 722 843 

 Summa lyftintäkter  332 575 306 825 358 325 

 Ökning pris i snitt för lyft  13% 4% 21% 

         

 Båtplatsavgifter + medlemsavgifter BU 2021   1 250 000 1 250 000 
1 250 

000 

 Justering av medlemsavgifter  37 500 11 500 63 500 

 Ökning medlemsavgifter i snitt   3% 1% 5% 

      

           

 Befintlig kran BU 2021      

 Antal lyft    375 

 Snittintäkt per lyft    695 

 Budgeterad intäkt    260 525 

       

 Avskrivning    0 

 Underhållskostnad    -25 000 

 Försäkring och drivmedel    -10 000 

       

 Tillskott resultat BU 2021    225 525 

 

  



Q&A, Frågor från medlemmar 

Hej,  

Jag undrar om anläggning och kostnad för fundamentet är med i kalkylen? 
Jag undrar också över varför ni har räknat med 425 lyft på nya kranen men bara 375 på den nuvarande?  
Vilka alternativ att ta ställning till kommer ni att lägga fram, alla tre eller bara ja eller nej? 

Med vänlig hälsning  

Stefan Sandh 

 

Styrelsens svar: 

 

Budgetkostnad på 1 900 000 kr innefattar samtliga kostnader som nu är kalkylerbara.  

Antalet lyft är baserat på att vi hittills i år har betydligt fler lyft än vår budget (375 lyft) beroende på dels 

högre antal medlemmar, dels att båtarna som Eliassons tidigare hanterade nu lyfts av oss. 

Klubben har till och med juni 2021 lyft totalt 228 båtar vilket kan jämföras med 135 st. samma period 

föregående år. 

Det kommer bara att finnas ett förslag på kran på mötet att rösta ja eller nej till för medlemmarna 

 

Martin H, kassör 

Hasse Thomasson. projektansvarig 

 

 

Hej  

Jag har läst och sett tabell i presentationen.  

Det finns ingen investeringskalkyl med diskontering av föreslagen krans in och utbetalningar. Vidare bör 

mer än en alternativ lösning kalkyleras och redovisas. Vilka tänkbara alternativ finns? Det finns endast en 

känslighetsfaktor dvs bidragets storlek. Den är sannolikt inte den enda. Är den ekonomiska livslängden 20 

år? Eller är det den tekniska livslängden? Drift och uh kostnader är sällan konstanta som antyds i tabell. 

Vidare framgår inte klart att antal lyft finansierar kranen över tid. Hur kalkyleras antal lyft över 

investeringens livslängd? Hur kalkyleras pris per lyft under samma period? Skall medlemsavgifterna 

differentieras på sikt?  

Jag önskar att styrelsen kompletterar underlaget. Redogör för olika alternativa lösningar och dess ekonomi. 

Lägger fram ett underlag med motivering för valt alternativ i jämförelse med andra bortvalda.  

Struktur för beslutsunderlag: 

Behov, Beskrivning, Motiv, Ekonomiska konsekvenser o lönsamhet.  

Mvh 

Kjell Hjalmarsson 

Styrelsens svar: 

 

Hej Kjell och tack för din fråga. 



Diskussion om kran har pågått under en längre tid, och orsakerna till detta är flera: 

1. Dagens mobilkran är väldigt sliten och börjar bli opålitlig samt få höga underhållskostnader. Den är 
helt avskriven bokföringsmässigt och ger därmed trots relativt höga driftsomkostnader ett positivt 
resultat, men vi vet inte hur länge den fungerar. 

2. För att få köra denna kran krävs speciellt tillstånd. De av våra medlemmar som har detta blir färre 
och vi har i dagsläget ont om kranförare. 

3. Dagens kran går på diesel som kostar kanske 30 000 kr per år och har negativ miljöpåverkan.  
4. Mobilkranen har alltid en risk för läckage av diesel eller hydraulolja vilket med kranens placering 

riskerar att gå ut i vattnet. 
  

Styrelsen har tagit in 3 offerter från olika aktörer och det som presenterats nu är det som är billigast (de 

övriga hamnade 53% respektive 64% dyrare). Av aktörerna har den näst billigaste dragit sig ur beroende på 

situationen med råvarubrist som pandemin orsakat globalt, samt att de inte klarar av att gå ner i pris så att 

de kan komma i läge för ytterligare diskussioner. Den dyraste har vi inte tagit vidare kontakt med pga. den 

stora prisdifferensen.   

Utöver detta har styrelsen utvärderat alternativet att ta in extern lyftkran för lyft och koncentrera tiderna 

likt Träslövsläge, men då uppkommer andra stora flaskhalsar i form av transport till och från 

uppställningsplatsen. Vi anser även att vi på sikt inte klarar av att hålla service med traktor för 

framdragning, sjösättningskärran mm då vi inte själva styr över lyften. Vi tappar även möjligheten att hjälpa 

de av våra gäster som av olika problem behöver lyfta under andra tider. 

Vi har under året ett positivt kassaflöde beroende på högre avskrivningar än amorteringar och investeringar 

kombinerat med ett positivt resultat. Utöver detta så har nya medlemmar bidragit positivt till likviditeten i 

form av medlemsavgift samt medlemslån. 

Kranen är tänkt att finansieras av dels egen insats på upp till 500 tkr till 1 mkr beroende på vilket resultat vi 

får detta år, dels vilket bidrag vi kan få från Sparbanksstiftelsen.  

Vi har idag ett gammalt lån på lite mer än 800 tkr som amorteras med 280 tkr per år eller 70 tkr per kvartal. 

Denna amorteringstakt kommer fortsätta framöver. Men i stället för att lånet och amorteringen försvinner 

om 3 år så fortsätter denna under 7 år istället. Likviditetsmässigt blir därmed effekten detsamma som idag.   

I kalkylen är räntan belastad med hela investeringsbeloppet trots att vi kommer finansiera en stor del själva 

av medel som vi inte har någon ränteintäkt på alls. Vi har heller inte valt att räkna på en genomsnittlig ränta 

under lånets löptid utan räknat med den högsta räntan vilken infaller år 1 innan någon amortering är gjord. 

20 års avskrivning är gjord utifrån god redovisningssed. Den verkliga livslängden är längre, åtminstone 30 

år. Föreningen hade denna typ av kran tidigare och som var betydligt äldre än så men den blev omodern 

beroende på större och tyngre båtar. 

Antalet lyft är baserat på första halvårets antal lyft (228 st. under perioden januari – juni 2021) men 

neddraget lite av försiktighetsskäl. Budgeten låg på 375 lyft men är även denna gjord med konservativa 

ögon. Som en jämförelse kan dessa 228 lyft jämföras med de 135 st. som vi hade motsvarande period förra 

året. 

Medlemsavgifterna är i dag differentierade beroende på hur stor båtplatsen är. Det finns idag ingen 

differentiering beroende på om behov finns av kran eller inte. Det finns heller ingen differentiering 

beroende på vilken brygga man ligger på trots att underhållskostnaderna är olika beroende på om man 

ligger på stenpir, brygga som står på pålar eller på våra flytbryggor. 

Getterön Marina är en ekonomisk förening där vi alla solidariskt är ansvariga för föreningen och dess 

ekonomi. Styrelsen bedömer att verksamheten kräver en egen förmåga att lyfta samma typ av båtar som 

idag eller till och med något större. En kran har inget självändamål att vara vinstgivande utan prissättning 

skall ske på ett så ekonomiskt gynnsamt sätt som möjligt för våra medlemmar, på samma sätt som andra 

tillgångar används och finansieras. Får vi framöver en lika positiv medlemsutveckling som vi ser nu skulle 



detta innebära fler lyft och mindre behov av att höja priser i framtiden. Men om utvecklingen går åt andra 

hållet så kommer avgifter och kostnader att behöva justeras för att ekonomin skall gå ihop. 

Martin H, kassör 

Hasse Thomasson. Projektansvarig 

 

 

Hej! 

Eftersom vi har en rostfri liten styrpulpetbåt av märket Buster som vi sjösätter med trailer från rampen har 

jag inget intresse i kranen. 

Med vänlig hälsning, 

Christina Halling 

Styrelsens svar: 

Getterön Marina bedriver inte verksamhet i hamnen, där varje enhet skall betalas av endast de som 

använder den. 

Pontonbryggorna är de som kräver mest underhållskostnad fördelat på användare, men de betalas kollektiv 

av alla. 

Det är likadant med mastkran, omklädningsrum/toaletter, ramp, suganläggning, vakt-och gäststuga mm. 

Det är just förtjänsten med att utgifterna varierar på olika grupper vid olika tider som gör att vi kan ha den 

höga service som vi har. Vi i styrelsen anser att kranen är en sund investering som kommer att generera 

inkomster över tid och som kommer alla till godo. 

Med vänlig hälsning, 

Hasse. 

 

Vill bara skicka en liten eloge till styrelsen – bra hanterat och bra förslag.  

Mvh Sami 

 

Hej 

Jag har läst ert svar men tyvärr har det inte gjorts någon komplettering av presentationen. Styrelsen har 

enligt svaret utvärderat andra alternativ men det framgår inte hur i presentationen. Alternativen borde 

jämföras med valt alternativ vilket saknas. De långsiktiga krankostnaderna är fortfarande inte kalkylerade. 

Hur stor del av de långsiktiga krankostnaderna som finansieras av antalet lyft eller via medlemsavgifter 

framgår inte. Dessa kostnader torde på sikt påverka utvecklingen dels antal lyft som endast baseras på 

nuläge dels avgifter för mindre båtar som inte nyttjar kran. Eftersom kapacitetsutnyttjandet sannolikt blir 

lågt vore det intressant att utvärdera möjliga hyresalternativ och även samverkan med andra föreningar 

eller intressenter. Ägande är inget självändamål. Jag skulle önska ett mer komplett beslutsunderlag. 

Mvh Kjell Hjalmarsson 

  



Styrelsens svar: 

Vi skall försöka att bemöta frågeställningarna i tur och ordning i Kjells mejl. 

I presentationen framgår det att vi har gjort en teknisk och ekonomisk utvärdering. Den tekniska 

utvärderingen är i huvudsak gjord för att se att offertgivaren har med det som vi har efterfrågat. Ev. 

merförtjänster från dessa har också varit med. Den ekonomiska utvärderingen har enbart varit att 

rangordna de som har uppfyllt våra förfrågningskrav. Arbetsunderlaget för teknisk jämförelse är enligt 

nedan. Vi har även som tidigare meddelats gjort studiebesök och haft muntlig genomgång med DK Cranes. 

Rubrik DK Cranes Interlift Certex 
Radiostyrd Ja Ja Ja 

Frekvensstyrd Ja ( 2-hastighets   Ja 

Lyfthöjd under krok 12 m 12 m 12 m 

Spännvidd 6 m, kant pelare 6 m c/c pelare 5,5 m 

Lastdisplay Ja Ja   

Lyftkapacitet 25 ton 20 ton 25 ton 

Belysning Ja Ja. Var och på vad?   

Ljus på toppen av kran Ja   Ja 

Mastkran för stora master Option Option Option 

Placering av lastdisplay Under balk     

Placering av styrskåp 3 m öm 
Lägre pos. för 
åtkomlighet   

Mått på fundament Kommer Kommer Kommer 

Mått fundament till kajkant Kommer Kommer Kommer 

Totalhöjd 13,5 m 15,28 m 12 m 

Ytbehandling 
 Galv med Speciallack 
för marina miljöer 

Galv både in och 
utvändigt. 

 Galv med Speciallack för 
marina miljöer 

Ingjutningsgods för kran Ja Ja, ingjutningskorg. 
Ja, mall + 
förankringsbultar 

Förstagångsbesiktning Ja Ja   

Utbildning 5 personer Ja Ja Ja 

Manual på svenska Ja Ja Ja 

CE märkta Ja Ja Ja 

Lyfthjälpmedel vid montage Nej Nej Nej 

Vikter för provbelastning Nej Nej Ja 

Elinstallation på framdragen 
matning Ja Ja Ja 

Garanti 3 år   

2 år om 
serviceintervaller 
uppfylls 

Betalningsvillkor Enligt ök 

20% vid beställning, 
70% vid leverans och 
10% efter besiktning 
och utbildning 

10% vid beställning, 80% 
vid leverans och 10% 
efter besiktning och 
utbildning 

Leveransvillkor Fritt fabrik Fritt Varberg Fritt Varberg 

Leveranstid 14-16 v efter order 16 v 22 v 

Budgetpris kran    
Montagekostnad Ingår Ingår Ingår 

Valutafaktor 1,4 0 10,9 

Reservation valuta   Euro 10,90 SEK   

 



Då Certex har tagit tillbaka sin offert och Interlift är för dyra är DK Cranes det enda alternativet som 

styrelsen vill lägga fram (Interlifts offert är mer än 25 % dyrare än DK Cranes). 

Hur fördelningen framgent är mellan lyftintäkter och medlemsavgifter kan vi inte ta fram i detta skede. Det 

är därför som vi i tidigare presentation har redovisat tre olika finansieringsalternativ, där inget bidrag från 

Sparbanksstiftelsen är det dyraste alternativet för medlemmarna. 

Styrelsen anser att det enda alternativet för oss är en egen kran. Miljö-, säkerhets- och hanteringsmässigt 

är detta det bästa alternativet. Att hyra in en extern kran faller, beroende på att båtarna måste 

bottentvättas på vår spolplatta (det är som alla vet inte tillåtet att göra detta på annat ställe) samt 

transporteras från hamnområdet till uppställningsplats. Dessa aktiviteter är en flaskhals som gör att lyft 

behöver göras under en längre tidsperiod och inte går att koncentreras till ett fåtal helger. 

En avgörande punkt i styrelsens bedömning är att den nuvarande kranen ger ett positivt resultattillskott 

på över 225 tkr per år. Den nya kranen är prissatt för att ge samma överskott framöver där finansiering 

sker genom ökade priser på lyft på 21 % samt ökade medlemsavgifter på 5 %.  

Om vi inte skulle investera i egen kran skulle det därmed innebära att det positiva resultatet skulle falla 

bort och samtliga båtplatser behöva höjas med 18 %, vilket är betydligt mer än de 5 % som är föreslaget. 

Får vi bidrag från Sparbanksstiftelsen så kan prisökningen reduceras.  

Martin H, kassör 

Hasse Thomasson. Projektansvarig 

 

 

 

 

 


