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Sammanfattning 

Kostnad	  och	  tid	  är	  två	  parametrar	  som	  går	  hand	  i	  hand	  i	  näst	  intill	  alla	  sammanhang,	  inte	  
minst	  i	  byggbranschen.	  Pressade	  tidsplaner	  och	  snäva	  budgetar	  kräver	  noggrannhet	  och	  
effektivitet	  genom	  samtliga	  skeden	  i	  byggprocessen.	  Framför	  allt	  är	  en	  kortare	  byggtid	  av	  stor	  
vikt,	  som	  ett	  resultat	  av	  det	  har	  det	  industriella	  byggandet	  fått	  en	  alltmer	  betydande	  roll.	  

Syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  undersöka	  lönsamheten	  vid	  användandet	  av	  prefabricerade	  
element	  gentemot	  konventionell	  platsbyggning.	  Arbetet	  har	  avgränsats	  till	  att	  undersöka	  ett	  
enskilt	  område,	  nämligen	  lätta	  innerväggar.	  Rapporten	  har	  gjorts	  i	  samarbete	  med	  Peab	  AB	  
och	  den	  har	  utförts	  på	  deras	  pågående	  projekt,	  köpcentrumet	  Mall	  of	  Scandinavia	  i	  
Arenastaden,	  Solna.	  De	  två	  byggmetoderna	  har	  jämförts	  med	  avseende	  på	  tid	  och	  ekonomi.	  
Vidare	  har	  de	  prefabricerade	  väggelelementens	  för-‐	  och	  nackdelar	  samt	  alternativa	  
användningsområden	  undersökts.	  	  

De	  prefabricerade	  innerväggarna	  som	  används	  i	  projektet	  tillverkas	  av	  företaget	  Elementum	  
Eco	  AB	  i	  Bollebygd.	  Monteringen	  av	  väggelementen	  sker	  med	  hjälp	  av	  en	  modifierad	  
gaffeltruck,	  vilket	  är	  ovanligt.	  Metoden	  kräver	  endast	  tre	  arbetare	  och	  medför	  en	  avsevärt	  
kortare	  monteringstid	  jämfört	  med	  platsbyggda	  innerväggar.	  Metoden	  är	  ny	  för	  Peab	  och	  det	  
är	  andra	  gången	  som	  de	  valt	  att	  använda	  sig	  av	  den.	  Det	  var	  vid	  ett	  tidigare	  projekt	  i	  Tanums	  
kommun,	  då	  köpcentrumet	  Tanum	  shoppingcenter	  byggdes,	  som	  metoden	  introducerades	  
för	  företaget.	  Efter	  färdigställandet	  var	  erfarenheterna	  av	  väggelementen	  positiva.	  Man	  
ansåg	  sig	  ha	  vunnit	  både	  tids-‐	  och	  kostnadsmässigt	  och	  valde	  därför	  att	  bepröva	  metoden	  
ytterligare	  en	  gång.	  	  

Jämförelsen	  mellan	  de	  båda	  byggmetoderna	  har	  gjorts	  på	  två	  väggar	  med	  samma	  
förutsättningar	  vad	  gäller	  dimension	  och	  arbetskraft.	  Fördjupade	  intervjuer	  som	  
huvudmetod,	  egenhändigt	  utförda	  inspektioner	  och	  litteraturstudie	  har	  föranlett	  resultat	  i	  
rapport.	  

Resultatet	  av	  detta	  arbete	  visar	  att	  kostnads-‐	  och	  tidseffektiviteten	  ökar	  med	  en	  faktor	  på	  
upp	  till	  närmare	  nio	  gånger,	  genom	  val	  av	  prefabricering	  som	  metod	  jämfört	  med	  
konventionell	  platsbyggning	  som	  metod.	  Flera	  fördelar	  påvisas	  även	  inom	  områden	  som	  
arbetsmiljö	  och	  miljöpåverkan.	  

	  

Nyckelord:	  Prefabricering,	  lönsamhet,	  industriellt	  byggande,	  kostnadsanalys,	  effektivisering,	  
tidseffektivisering,	  kostnadseffektivitet,	  tidseffektivitet.	  
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Abstract 

Cost	  and	  time	  are	  two	  parameters	  that	  affect	  one	  another	  no	  matter	  what	  the	  context	  is,	  not	  
least	  in	  the	  building	  industry.	  Both	  time	  schedules	  and	  budgets	  are	  pushed	  to	  the	  limit,	  
therefore	  accuracy	  and	  efficiency	  needs	  to	  be	  considered	  through	  all	  stages	  of	  the	  building	  
process.	  A	  shorter	  construction	  time	  is	  of	  vital	  importance	  and	  as	  a	  result	  of	  that,	  industrial	  
building	  methods	  has	  taken	  a	  more	  significant	  part	  in	  the	  business.	  	  

The	  purpose	  of	  this	  report	  was	  to	  investigate	  the	  profitability	  by	  using	  prefabricated	  panels	  
instead	  of	  conventional	  building	  methods.	  Due	  to	  a	  given	  timeframe	  the	  investigation	  has	  
been	  defined	  to	  focus	  on	  one	  special	  field,	  namely	  light	  prefabricated	  interior	  walls.	  The	  
report	  was	  developed	  in	  collaboration	  with	  Peab	  AB	  and	  the	  work	  has	  been	  done	  on	  their	  
ongoing	  project	  Mall	  of	  Scandinavia	  in	  Arenastaden,	  Solna.	  The	  two	  construction	  methods	  
have	  been	  compared	  with	  respect	  to	  time	  and	  finances.	  Furthermore,	  the	  prefabricated	  
panels	  advantages	  and	  disadvantages	  as	  well	  as	  alternative	  uses	  have	  been	  studied.	  	  

The	  prefabricated	  interior	  walls,	  used	  in	  the	  project,	  are	  produced	  by	  Elementum	  Eco	  AB	  in	  
Bollebygd.	  The	  walls	  are	  mounted	  by	  means	  of	  a	  modified	  forklift	  truck,	  which	  is	  somewhat	  
unique.	  The	  mounting	  process	  requires	  only	  three	  workers	  and	  results	  in	  a	  considerably	  
shorter	  assembly	  time	  compared	  to	  site-‐built	  interior	  walls.	  It	  is	  a	  new	  method	  and	  it	  is	  used	  
by	  Peab	  for	  the	  second	  time.	  The	  company	  was	  introduced	  to	  the	  method	  at	  an	  earlier	  
project	  in	  Tanum,	  when	  Tanum	  shopping	  centre	  was	  established.	  The	  over	  all	  experience	  
turned	  out	  positive	  and	  once	  completed,	  both	  time	  and	  cost	  was	  considered	  to	  have	  been	  
saved.	  Peab	  therefore	  chose	  to	  use	  the	  method	  once	  more.	  

The	  comparison	  between	  the	  two	  methods	  of	  construction	  has	  been	  made	  on	  two	  walls	  with	  
similar	  conditions	  in	  terms	  of	  size	  and	  manpower.	  The	  result	  of	  this	  report	  shows	  that	  both	  
time	  and	  cost	  efficiency	  can	  increase	  nearly	  nine	  times	  by	  choosing	  prefabricated	  interior	  
walls	  compared	  to	  conventional	  site-‐built	  ones.	  Furthermore,	  benefits	  in	  areas	  such	  as	  
environmental	  impact	  and	  work	  environment	  are	  shown	  as	  well.	  	  
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Förord 

Detta	  arbete	  är	  utfört	  på	  uppdrag	  av	  Peab	  Sverige	  AB	  och	  utgör	  en	  del	  av	  
högskoleingenjörsprogrammet	  Byggteknik	  &	  Design	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  och	  
omfattar	  15	  högskolepoäng.	  Utförandeperioden	  pågick	  under	  andra	  delen	  av	  vårterminen	  
2015	  	  

Vi	  vill	  härmed	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Magnus	  Helgesson	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  samt	  
till	  Roger	  Andersson	  på	  Peab	  Sverige	  AB	  för	  bra	  handledning.	  

Vi	  vill	  även	  tacka	  följande	  personal	  hos	  Peab	  Sverige	  AB:	  Lars-‐Bertil	  Johansson,	  Clas	  Norman,	  
Mikael	  Gunberg,	  Markus	  Lindström,	  Allar	  Pärnapuu,	  Tomi	  Pönkkä	  och	  Sven	  Magnusson	  för	  
intervjuer,	  hjälpsamhet	  och	  trevliga	  byggplatsbesök	  genom	  vårt	  arbete.	  	  

Samt	  ett	  tack	  till	  Carl	  Bloom,	  Elementum	  Eco	  AB,	  Jesper	  Söderlind	  &	  Ted	  Göthe,	  Lambertsson,	  
Linda	  Evén,	  SITA	  Sverige	  och	  till	  Kranpunkten	  AB	  för	  er	  hjälpsamhet	  och	  att	  ni	  tog	  er	  tid	  att	  
besvara	  våra	  frågor.



 

	   	  



 iv 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ..................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................ 1 
1.2 MÅLFORMULERING ............................................................................................................... 1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 2 

1.3.1 Allmänna avgränsningar ............................................................................................ 2 
1.3.2 Generaliserbarhet och statistisk representativitet .................................................... 2 

1.4 METOD ................................................................................................................................. 3 
1.4.1 Intervjuer ..................................................................................................................... 3 
1.4.2 Informationssökning ................................................................................................... 4 
1.4.3 Arbetsplatsbesök och inspektioner ............................................................................. 4 
1.4.4 Tidsjämförelse ............................................................................................................. 4 

2. NULÄGESBESKRIVNING ................................................................................ 5 
2.1 MALL OF SCANDINAVIA ......................................................................................................... 5 
2.2 PEAB SVERIGE AB ................................................................................................................. 5 

2.2.1 Om företaget ................................................................................................................ 5 
2.2.2 Peab – Kärnvärden ..................................................................................................... 6 
2.2.3 Peabs historia i punktform ......................................................................................... 6 

2.3 ELEMENTUM ECO AB ........................................................................................................... 6 
3. TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................... 7 

3.1 PREFAB – HISTORIA .............................................................................................................. 7 
3.2 GENOM UTBILDNING INHÄMTAD KUNSKAP ............................................................................ 8 

4. FAKTAINSAMLING & GENOMFÖRANDE ....................................................... 9 
4.1 LITTERATURSTUDIE .............................................................................................................. 9 

4.1.1 Tidigare Examensarbeten ........................................................................................... 9 
4.1.2 Litteratur ..................................................................................................................... 9 
4.1.3 Tidslistor ...................................................................................................................... 9 

4.2 ELEMENTUM ECO AB:S VÄGGELEMENT ............................................................................... 10 
4.3 MONTERING AV VÄGGBLOCKEN ............................................................................................ 11 

4.3.1 Uppbyggnad ............................................................................................................... 11 
4.3.2 Leverans ..................................................................................................................... 11 
4.3.3 Montering – steg för steg ......................................................................................... 13 

4.4 FÖR- OCH NACKDELAR MED VÄGGELEMENTEN ..................................................................... 17 
4.4.1 Montering ................................................................................................................... 17 
4.4.2 Logistik ...................................................................................................................... 18 

4.5 MATERIALSPILL OCH SVINN ................................................................................................ 19 
4.5.1 Svinn ........................................................................................................................... 19 
4.5.2 Materialspill .............................................................................................................. 19 

6. ANALYS ........................................................................................................ 20 
6.1 TIDSANALYS ........................................................................................................................ 20 

6.1.1 Nybyggnadslistan 1999, tider för platsbyggd vägg ................................................ 20 
6.1.2 Applicering av Nybyggnadslistan enhetstider ........................................................ 21 
6.1.3 Enhetstider för Elementum Eco AB:s väggelement på Mall of Scandinavia ......... 22 
6.1.4	  Applicering av erhållna monteringstider på Mall of Scandinavia ......................... 23 
6.1.5 Enhetstider för Elementum Eco AB:s väggelement mellan pelare på Mall of 
Scandinavia ........................................................................................................................ 24 
6.1.6	  Applicering av erhållna monteringstider på Mall of Scandinavia mellan pelare . 25 
6.1.7 Sammanställning av tidsanalys ............................................................................... 26 

6.2 KOSTNADSANALYS .............................................................................................................. 27 



 v 

6.2.1 Verktygskostnader för platsbyggning som metod .................................................. 27 
6.2.2 Verktygskostnader för prefabricerade väggelement som metod ........................... 28 
6.2.3 Personalkostnad ........................................................................................................ 28 
6.2.4 Material och avfallskostnader ................................................................................. 29 
6.2.5 Sammanställning av resultat från avsnitt 6.2 ........................................................ 30 

7. DISKUSSION ................................................................................................. 31 
7.1 DILEMMAT I EN SNABB MONTERINGSPROCESS ..................................................................... 31 
7.2 STORA PROJEKT, MÅNGA VILJOR ......................................................................................... 31 
7.3 FAKTORER FÖR VAL AV UPPRÄTTNINGSMETOD .................................................................... 32 

8. SLUTSATSER ................................................................................................ 33 
9. REKOMMENDATIONER ............................................................................... 34 
REFERENSER ................................................................................................... 35 
BILAGA 1 – BERÄKNING AV MONTERINGSTIDER ............................................ 1 
BILAGA 2 – KOSTNADSBERÄKNINGAR ............................................................. 1 
BILAGA 3 - MANÖVRERINGSYTA ....................................................................... 1 



 1 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I	  samband	  med	  att	  befolkningen	  ökar	  i	  världen,	  ökar	  också	  byggandet [1].	  Denna	  byggökning	  
har	  gett	  upphov	  till	  en	  rad	  olika	  variationer	  av	  produkter	  och	  byggtekniska	  lösningar.	  

Konkurrensen	  bland	  de	  stora	  företagen [2]	  på	  byggmarknaden	  är	  idag	  hård	  och	  den	  
internationella	  marknaden	  växer	  där	  fler	  och	  fler	  vill	  etablera	  sig	  i	  Sverige.	  I	  en	  artikel [3]	  i	  
Byggvärlden,	  Skriven	  av	  Fredrik	  Karlsson,	  säger	  Thomas	  Carlsson,	  VD	  på	  NCC	  i	  Sverige	  såhär:	  

”	  —	  Tvärtemot	  vad	  många	  säger	  är	  konkurrensen	  hård,	  säger	  Tomas	  Carlsson,	  vd	  för	  NCC:s	  
svenska	  verksamhet.	  	  
—	  Många	  företag	  konkurrerar	  om	  jobb	  upp	  till	  500	  miljoner	  kronor.	  Därefter	  blir	  det	  färre	  
men	  den	  internationella	  konkurrensen	  hårdnar.	  Vi	  ser	  fler	  och	  fler	  utländska	  företag	  i	  Sverige,	  
som	  Bilfinger	  Berger,	  Hochtief,	  Aarsleff	  och	  Veidekke.”	  

Gemensamt	  för	  i	  princip	  samtligt	  byggande	  är	  en	  hårt	  pressad	  tidsplan	  samt	  en	  snäv	  budget	  
vilket	  ställer	  höga	  krav	  på	  såväl	  tidseffektiviteten	  som	  kostnadseffektiviteten.	  Med	  anledning	  
utav	  detta	  har	  vi	  valt	  att,	  i	  vårt	  examensarbete,	  fördjupa	  oss	  i	  användandet	  av	  
prefabricerade,	  lätta,	  innerväggselement	  som	  monteras	  med	  hjälp	  av	  en	  modifierad	  
gaffeltruck.	  

Examensarbetet	  har	  gjorts	  i	  samarbete	  med	  Peab	  Sverige	  AB,	  som	  vi	  fortsatt	  benämner	  Peab,	  
och	  är	  en	  fallstudie	  i	  deras	  pågående	  projekt,	  Mall	  of	  Scandinavia	  i	  Solna,	  Stockholms	  län.	  

I	  samband	  med	  detta	  projekt	  så	  har	  Peab	  valt	  att	  testa	  en,	  för	  dem,	  ny	  metod	  för	  
upprättandet	  av	  innerväggar,	  bestående	  av	  gips	  och	  stålreglar.	  Man	  såg	  att	  antalet	  
kvadratmeter	  väggyta	  för	  butiksskiljande	  innerväggar	  var	  väldigt	  högt.	  Alla	  väggarna	  skulle	  
komma	  att	  bli	  mellan	  4,6	  –	  6	  meter	  höga	  och	  ett	  alternativ	  till	  platsbyggda	  väggar	  var	  
intressant [4].	  Man	  valde	  då	  att	  inleda	  ett	  samarbete	  med	  företaget	  Elementum	  Eco	  AB,	  
belägna	  i	  Bollebygd,	  som	  tillhandahåller	  prefabricerade	  innerväggselement	  av	  typ	  i	  fråga. 

1.2 Målformulering 
Målet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  ta	  fram	  uppgifter	  om	  huruvida	  lönsamheten	  ökar	  vid	  
användning	  av	  prefabricerade	  innerväggar	  eller	  inte	  och	  i	  så	  fall	  under	  vilka	  omständigheter.	  
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1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Allmänna avgränsningar 
Vi	  har	  valt	  att	  avgränsa	  våra	  undersökningar	  och	  resultat	  till	  ett	  projekt,	  nämligen	  Mall	  of	  
Scandinavia	  i	  Solna,	  Stockholms	  Län.	  Undersökningar	  och	  studier	  i	  denna	  rapport	  är	  utförda	  
sett	  från	  entreprenörens	  perspektiv,	  i	  detta	  fall	  Peab.	  
	  
Vi	  avgränsar	  oss	  även	  genom	  att	  precisera	  vår	  undersökning	  till	  endast	  lätta,	  prefabricerade	  
innerväggar	  av	  typen	  gips	  och	  plywood	  på	  stålregel.	  	  
	  
Då	  de	  väggelement	  som	  använts	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  alla	  är	  mellan	  4,60	  -‐	  6,00	  m	  höga	  så	  
har	  vi	  valt	  att	  göra	  tids-‐	  och	  kostnadsanalyserna	  på	  en	  referensvägg	  med	  höjden	  5,25	  m.	  
Detta	  för	  att	  erhålla	  jämn	  siffra	  för	  tilläggsmeter	  över	  3,25	  m	  enligt	  Nybyggnadslistan	  1999 
[5].	  
Samtliga	  kostnader	  för	  byggmaterial,	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  är	  exklusive	  eventuella	  
rabatter.	  	  

1.3.2 Generaliserbarhet och statistisk representativitet 
Vi	  bedömer	  att	  generaliserbarheten	  i	  detta	  arbete	  är	  relativt	  liten	  då	  tidtagning,	  
maskinanvändningsanalys	  och	  kostnadsanalyser	  är	  direkt	  kopplat	  till	  fallet	  i	  projektet	  Mall	  of	  
Scandinavia.	  Vi	  gör	  dock	  bedömningen	  att	  resultat	  är	  applicerbara	  på	  projekt	  av	  liknande	  
omfattning	  vad	  gäller	  storlek	  och	  verksamhetsområde. [6]	  

I	  avsnitt	  6.1.1	  och	  6.1.2	  är	  generaliserbarheten	  större,	  då	  dessa	  helt	  bygger	  på	  generella	  
uppgifter	  ur	  Nybyggnadslistan	  1999 [5]	  som	  är	  framtagen	  generellt	  för	  delmoment	  i	  alla	  
typer	  av	  byggande.	  	   	  
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1.4 Metod 
I	  detta	  kapitel	  förklaras	  vilka	  metoder	  som	  använts	  för	  att	  få	  fram	  resultat	  och	  analyser.	  

1.4.1 Intervjuer 
Detta	  arbete	  ämnar	  att,	  på	  ett	  kvalitativt	  sätt,	  skapa	  en	  bra	  bild	  av	  vad	  användandet	  av	  
prefabricerade	  väggar	  har	  för	  påverkan	  på	  byggprocessen	  i	  sin	  helhet.	  Vi	  har	  valt	  att	  använda	  
oss	  utav	  personliga	  intervjuer	  som	  huvudmetod.	  Detta	  då	  vi	  tror	  att	  den	  mesta	  kunskapen	  
ligger	  hos	  personer	  som	  aktivt	  arbetat	  med	  produkten	  som	  studerats.	  Intervjuerna	  gjordes	  
med	  samtliga	  parter	  som	  ansågs	  spela	  en	  väsentlig	  roll	  i	  processen	  kring	  Elementum	  Ecos	  
prefabricerade	  innerväggar	  på	  Mall	  of	  Scandinavia.	  

Inför	  varje	  intervju	  upprättades	  ett	  frågeformulär	  med	  frågor	  inom	  vederbörandes	  
verksamhetsområde.	  Detta	  för	  att	  effektivisera	  den	  givna	  intervjutiden	  och	  för	  att	  minimera	  
eventuella	  frågor	  efter	  avtalad	  intervjutid.	  	  

Individer	  som	  intervjuats	  under	  detta	  arbete	  är:	  

  Peab	  Sverige	  AB	  
• Roger	  Andersson,	  planeringsansvarig	  
• Claes	  Norman,	  inköpansvarig	  
• Lars-‐Bertil,	  produktionsledare	  
• Tomi	  Pönkkä,	  snickare	  
• Allar	  Pärnapuu,	  snickare	  
• Markus	  Lindström,	  snickare	  
• Mikael	  Gunberg,	  arbetsledare	  	  

Elementum	  Eco	  AB	  
• Carl	  Bloom,	  säljansvarig	  
Lambertsson	  
• Jesper	  Söderlind,	  säljare	  
• Ted	  Göthe,	  säljare	  
SITA	  
• Linda	  Evén,	  administratör	  
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1.4.2 Informationssökning 
För	  att	  få	  fram	  väsentlig	  information	  rörande	  prefabricering	  och	  industriellt	  byggande	  har	  vi:	  

• Genomfört	  litteraturstudie	  om	  prefabricering	  och	  industriellt	  byggande	  

• Besökt	  webbplatser	  

• Studerat	  tidigare	  examensarbeten	  	  

• Studerat	  vetenskapliga	  artiklar	  	  

 

1.4.3 Arbetsplatsbesök och inspektioner 
Platsbesök	  utfördes	  i	  samband	  med	  monteringstillfälle	  för	  att	  samla	  information	  i	  form	  av	  
arbetsmomenttider	  samt	  bild	  och	  film	  på	  monteringsprocess.	  Platsbesöket	  gav	  god	  förståelse	  
för	  hur	  samtliga	  steg	  i	  monteringen	  går	  till.	  

	  

1.4.4 Tidsjämförelse 
För	  att	  kunna	  jämföra	  egna	  tidtagningar	  med	  generella	  tider	  och	  göra	  tids-‐	  och	  
kostnadsanalyser	  användes	  Nybyggnadslistan	  1999 [5].	  	  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Mall of Scandinavia 
Mall	  of	  Scandinavia	  är	  en	  galleria	  som,	  i	  Unibail-‐Rodamcos	  regi,	  just	  nu	  byggs	  av	  PEAB	  Sverige	  
AB.	  Precis	  intill	  Friends	  arena	  i	  Arenastaden,	  beläget	  i	  Solna,	  började	  man	  år	  2012	  att	  bygga	  
det	  som	  12:e	  november	  2015	  ska	  stå	  klart	  som	  norra	  Europas	  största	  galleria.	  Med	  sina	  230	  
butiker,	  fördelade	  på	  101	  000	  m2	  samt	  4000	  parkeringsplatser,	  blir	  Mall	  of	  Scandinavia	  ett	  
nytt	  landmärke	  för	  Stockholmsregionen	  men	  också	  för	  hela	  Skandinavien.	  [7]	  

Mall	  of	  Scandinavia	  är	  nu	  inne	  i	  slutskedet	  och	  det	  händer	  mycket	  varje	  dag.	  Projektering	  och	  
produktion	  arbetar	  parallellt	  och	  ÄTA-‐arbeten	  (Ändringsarbete,	  tilläggsarbete	  och	  avgående	  
arbete)	  är	  något	  som	  inkommer	  successivt	  under	  processens	  fortlöpande.	  [8]	  

2.2 Peab Sverige AB 

2.2.1 Om företaget 
Inom	  den	  svenska	  byggbranschen	  finns	  tre	  företag	  som	  expanderat	  mer	  än	  sina	  
konkurrenter,	  ett	  av	  dem	  är	  Peab [9].	  	  

Framgångssagan	  startade	  år	  1959	  på	  en	  gård	  belägen	  vid	  Bjärehalvön	  i	  nordvästra	  Skåne.	  
Staten	  lade	  under	  femtiotalet	  mer	  ansvar	  på	  kommunerna,	  bland	  annat	  ansvaret	  för	  
renhållning.	  Med	  hjälp	  av	  sin	  fars	  traktor,	  som	  var	  den	  enda	  i	  bygden,	  tog	  grundarna	  Erik	  och	  
Mats	  Paulsson	  på	  sig	  ansvaret	  för	  sophämtning.	  Där	  och	  då	  lades	  grunden	  för	  vad	  som	  skulle	  
komma	  att	  bli	  ett	  välkänt	  och	  respekterat	  entreprenadföretag. [10]	  

Tiden	  gick	  och	  bröderna	  skaffade	  sig	  ett	  gott	  rykte	  som	  spred	  sig.	  Aktiebolaget	  Paulsson	  
entreprenad	  AB	  bildades	  och	  år	  1969	  räknade	  de	  hem	  den	  första	  större	  entreprenaden,	  ett	  
VA-‐arbete	  i	  byn	  Torekov.	  Från	  att	  enkom	  ägna	  sig	  åt	  sophämtning	  och	  diverse	  
jordbruksarbeten	  är	  de	  idag	  mer	  kända	  som	  ett	  de	  största	  byggföretagen	  i	  Norden.	  Företaget	  
sysselsätter	  cirka	  16000	  anställda	  och	  omsätter	  ungefär	  43	  miljarder	  kronor	  årligen.	  
Huvudkontoret	  är	  beläget	  i	  Förslöv,	  Skåne,	  men	  företaget	  har	  även	  dotterbolag	  baserade	  i	  
både	  Norge	  och	  Finland.	  Totalt	  är	  cirka	  150	  kontor	  placerade	  i	  de	  tre	  länderna. [10] [11]	  

Peab	  är	  verksamt	  inom	  fyra	  områden,	  bygg,	  anläggning,	  industri	  samt	  projektutveckling.	  
Byggområdet	  utgörs	  av	  allt	  från	  bostadsbyggande	  till	  stora	  kommersiella	  byggnadskomplex,	  
varav	  det	  största	  hittills	  är	  köpcentrumet	  Mall	  of	  Scandinavia	  i	  Arenastaden,	  Solna. [12]	  
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2.2.2 Peab – Kärnvärden 
Grunden	  i	  varumärket	  vilar	  på	  fyra	  fundament	  som	  de	  kallar	  för	  ”JUPP”	  och	  de	  genomsyrar	  
hela	  företaget. [13]	  

”JUPP”	  –	  innebörd:	  
• Jordnära	  –	  Att	  arbeta	  nära	  kunderna	  och	  med	  korta	  beslutsvägar	  

• Utvecklande	  –	  Vara	  nyskapande	  och	  driva	  utvecklingen	  framåt	  

• Personliga	  –	  Skapa	  bra	  och	  långa	  relationer	  både	  externt	  och	  internt	  
• Pålitliga	  –	  Som	  beställare	  ska	  det	  kännas	  tryggt	  att	  anlita	  Peab	  

2.2.3 Peabs historia i punktform 
• 1950-‐tal.	  Bröderna	  Paulsson	  startar	  verksamheten.	  

• 1960-‐tal.	  Verksamheten	  etableras	  och	  utvecklas.	  

• 1970-‐tal.	  Peab	  startar	  byggavdelning.	  

• 1980-‐tal.	  Peab	  börjar	  växa	  med	  förvärv.	  

• 1990-‐tal.	  Peab	  börsnoteras	  samt	  blir	  rikstäckande	  med	  ytterligare	  förvärv.	  

• 2000-‐tal.	  Kraftig	  tillväxt	  för	  koncernen	  genom	  ytterligare	  förvärv	  samt	  byggboom. [14]	  

2.3 Elementum Eco AB  
Elementum	  Eco	  AB	  grundades	  år	  2012	  av	  Bengt-‐Göran	  Carlsson,	  tidigare	  ägare	  av	  
stålprofilstillverkaren	  Europrofil	  AB.	  Företaget	  har	  både	  huvudkontor	  och	  produktion	  beläget	  
i	  Bollebygd,	  några	  mil	  öster	  om	  Göteborg.	  I	  en	  fabrik	  om	  2000	  m2	  tillverkas,	  med	  hjälp	  av	  ett	  
helautomatiskt	  vändbord,	  både	  vägg-‐	  och	  takelement. [15]	  

	  På	  Elementum	  Ecos	  hemsida	  kan	  man	  läsa	  att:	  	  

”Vår	  ambition	  är	  att	  erbjuda	  våra	  kunder	  så	  kompletta	  lösningar	  som	  möjligt.	  Vägg-‐	  och	  
takelement	  av	  ”hög	  förädlingsgrad”,	  allt	  för	  att	  underlätta	  och	  effektivisera	  arbetet	  ute	  på	  
byggplats”. [15]	  

I	  dagsläget	  verkar	  företaget	  endast	  nationellt	  och	  förser	  ett	  flertal	  byggföretag	  med	  sina	  
vägg-‐	  och	  takelement.	  Den	  hittills	  största	  ordern	  transporterades	  till	  Mall	  of	  Scandinavia [16].	  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Prefab – historia 
Historiskt	  sett	  kan	  man	  gå	  tillbaka	  flera	  tusen	  år	  i	  tiden	  och,	  detta	  till	  trots,	  hitta	  spår	  av	  
prefabricering.	  Tegelstenen	  sägs	  vara	  den	  tidigast	  prefabricerade	  komponenten	  att	  användas	  
till	  byggnationer	  av	  olika	  slag.	  Teglets	  ålder	  beror	  på	  att	  den	  huvudsakliga	  beståndsdelen	  är	  
lera,	  som	  funnits	  på	  vår	  jord	  i	  urminnes	  tider. [17]	  

Det	  dröjer	  fram	  till	  1800-‐talets	  senare	  hälft,	  då	  industrialiseringen	  tog	  vid,	  innan	  byggandet	  
blev	  en	  industri.	  Nu	  kunde	  stålkomponenter	  av	  olika	  slag	  tillverkas	  på	  fabrik	  och	  sedan	  
fraktas	  till	  byggena.	  Redan	  under	  1800-‐talet	  tillverkades	  till	  och	  med	  monteringsfärdiga	  hus,	  
bland	  annat	  i	  Sverige.	  Husen	  fortsatte	  att	  förtillverkas	  in	  på	  1900-‐talet,	  då	  främst	  av	  trä.	  Av	  
alla	  branscher	  var	  byggbranschen	  den	  mest	  expansiva	  i	  Sverige	  under	  50-‐	  och	  60-‐talet.	  Den	  
stora	  befolkningsökningen	  resulterade	  i	  bostadsbrist,	  ett	  avgörande	  motiv	  till	  varför	  man	  
klubbade	  igenom	  miljonprogrammet.	  Under	  tio	  års	  tid	  byggdes	  i	  snitt	  100000	  lägenheter	  per	  
år,	  vilket	  satte	  hård	  press	  på	  produktionstiden.	  Det	  var	  under	  denna	  period	  som	  
fabrikstillverkade	  betongelement	  fick	  ett	  rejält	  uppsving.	  Bland	  annat	  byggdes	  många	  
flerbostadshus	  av	  typen	  skivhus	  med	  prefabricerade	  element.	  [18]	  [9]	  [19] [17]	  

Miljonprogrammet	  var	  genomfört	  år	  1974,	  efter	  det	  minskade	  användandet	  av	  prefabricering	  
som	  en	  konsekvens	  av	  bland	  annat	  minskade	  subventioner.	  Programmet	  fick	  dessutom	  ta	  
emot	  kritik	  från	  exempelvis	  arkitekter	  som	  ansåg	  sig	  vara	  för	  begränsade	  i	  sitt	  arbete,	  
estetiken	  var	  det	  heller	  ingen	  som	  jublade	  över.	  Från	  att	  ha	  producerat	  närmare	  110000	  
lägenheter	  år	  1970	  sjönk	  antalet	  till	  cirka	  30000	  på	  endast	  ett	  fåtal	  år.	  Takten	  hölls	  
någorlunda	  konstant	  fram	  till	  slutet	  av	  80-‐talet	  då	  den	  återigen	  steg,	  för	  att	  sedan	  avta	  
ytterligare	  en	  gång	  i	  början	  på	  90-‐talet.	  Efter	  år	  1998	  bröts	  den	  passiva	  trenden	  och	  sedan	  
dess	  har	  kvantiteten	  ökat.	  [9] [19] [17]	  	   	  
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På	  senare	  tid	  har	  även	  prefabriceringen	  av	  olika	  element	  börjat	  få	  en	  alltmer	  betydande	  roll	  
igen.	  Några	  anledningar	  till	  framgången	  är:	  [9] [19] [17]	  

• IT-‐utvecklingen	  gör	  det	  idag	  möjligt	  att	  skapa	  komplexa	  modeller	  med	  bland	  annat	  
VVS-‐	  och	  elsystem	  integrerat.	  Noggrann	  projektering	  samt	  hög	  måttnoggrannhet	  för	  
prefabricerade	  element	  är	  möjligt,	  vilket	  spar	  tid	  i	  produktionsskedet.	  Redan	  i	  tidigt	  
processen	  fås	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  byggnationen	  kommer	  fungera	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  de	  
ingående	  systemen	  optimeras.	  	  

• Fastighetsägare	  sätter	  press	  på	  utveckling	  eftersom	  de	  vill	  ha	  in	  pengar	  så	  tidigt	  som	  
möjligt	  och	  kunna	  utnyttja	  fastigheterna	  till	  fullo	  över	  långa	  tidsperioder.	  Det	  kräver	  
snabb	  produktion	  och	  flexibla	  planlösningar.	  

• Utveckling	  av	  nya	  produkter	  och	  metoder	  sker	  hos	  leverantörer,	  något	  som	  
byggföretagen	  tar	  till	  sig.	  

• Miljö	  och	  arbetsmiljö	  påverkas	  positivt	  av	  industriellt	  byggande.	  Materialspillet	  
minskar	  och	  arbetsplatserna	  blir	  renare,	  arbetarna	  slipper	  tunga	  lyft	  med	  mera.	  	  

• Tidsbesparing	  är	  ett	  faktum	  om	  bygget,	  i	  tidigt	  skede,	  projekterats	  för	  prefabricerade	  
komponenter.	  Tiden	  till	  ”tätt	  hus”	  är	  även	  den	  avsevärt	  mycket	  kortare,	  vilket	  är	  av	  
stor	  vikt	  för	  att	  undvika	  exempelvis	  fuktskador	  på	  ingående	  material.	  

3.2 Genom utbildning inhämtad kunskap 
Kurser	  i	  vår	  utbildning	  som	  vi	  tycker	  har	  varit	  av	  särskild	  vikt	  för	  att	  genomföra	  denna	  
rapport	  är:	  

• AF1710	  Byggteknik	  1,	  husbyggnad	  och	  design,	  Kursen	  ger	  grundläggande	  kunskaper	  
inom	  byggteknik	  och	  byggnadsmaterial	  

• AF1720	  Miljö	  och	  arbetsvetenskap,	  Kursen	  behandlar	  viktiga	  aspekter	  inom	  
arbetsmiljö.	  

• HS1006	  Byggprocessen,	  Kursen	  ger	  grundläggande	  kunskaper	  om	  byggprocessen,	  
dess	  innebörd	  och	  dess	  skeden.	  

• AF1740	  Ekonomi	  och	  organisation,	  Ger	  kunskaper	  och	  förståelse	  om	  ekonomi	  och	  
organisation.	  

• HS1001	  Konstruktion	  och	  design, Kursen	  ger	  en	  djupare	  förståelse	  för	  laster	  och	  dess	  
påverkan	  på	  byggdelar. 
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4. Faktainsamling & Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Tidigare Examensarbeten 
Det	  inledande	  momentet	  i	  litteraturstudien	  innefattade	  att	  studera	  gamla	  examensarbeten,	  
främst	  inom	  området	  prefabricering.	  Rapporterna	  gav	  en	  bra	  bild	  av	  vad	  som	  hittills	  skrivits	  
om	  ämnet	  och	  vilken	  litteratur	  som	  tidigare	  refererats	  till.	  Rapporterna	  fann	  vi	  genom	  
informationssökning	  på	  Diva-‐portalen [20].	  

Några	  examensarbeten	  som	  var	  av	  vikt	  för	  detta	  arbete:	  
• Prefabricerade	  hus	  –	  en	  fråga	  om	  kvalité,	  ekonomi	  och	  byggtid,	  från	  Växjö	  Universitet 

[17]	  
• Produktionseffektivisering	  av	  arbetsmoment	  inom	  byggbranschen,	  från	  Chalmers	  

tekniska	  högskola [21]	  
• Jämförelsestudie	  av	  tilläggsisolering,	  från	  KTH [22]	  
• Totalkostnadsanalys	  av	  gipsskivor	  av	  klick-‐typ,	  Linköpings	  Universitet [23]	  
	  

4.1.2 Litteratur 
Den	  litteratur	  som	  studerats	  under	  arbetets	  gång	  har	  framförallt	  behandlat	  ämnet	  
prefabricering	  och	  industriellt	  byggande	  men	  dessutom	  byggstyrning	  och	  byggteknik.	  
Litteraturen	  har	  vi	  kommit	  i	  kontakt	  med	  genom	  tidigare	  kurser	  men	  även	  efter	  att	  ha	  läst	  
andra	  examensarbeten.	  Dessutom	  har	  litteratur	  lånats	  från	  KTH-‐biblioteket.	  

	  
Några	  av	  de	  titlar	  som	  var	  av	  vikt	  för	  detta	  arbete:	  
• Industriellt	  byggande	  växer	  och	  tar	  marknad,	  av	  Fernström,	  G.	  och	  Kämpe,	  P. [9]	  
• Byggstyrning,	  av	  Révai,	  E. [24]	  
• Så	  byggdes	  husen [18]	  
• Byggprocessen [19]	  
	  

4.1.3 Tidslistor 
För	  att	  få	  fram	  de	  tider	  som	  använts	  i	  tids-‐	  och	  kostnadsanalyserna	  (se	  avsnitt	  6),	  har	  vi	  
använt	  oss	  av	  Nybyggnadslistan	  1999 [5].	  Listan	  är	  framtagen	  av	  Sveriges	  Byggindustrier	  och	  
Byggnads	  och	  används	  vid	  framtagning	  av	  ackordunderlag	  samt	  kalkylering.	  
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4.2 Elementum Eco AB:s väggelement 
Väggelementen	  produceras	  efter	  beställarens	  specifika	  önskemål	  och	  kan	  användas	  såväl	  ut-‐	  
som	  invändigt.	  I	  och	  med	  väggarnas	  storlek	  lämpar	  de	  sig	  bäst	  för	  byggnader	  av	  större	  
karaktär,	  då	  stora	  ytor	  underlättar	  monteringsarbetet.	  Att	  använda	  sig	  av	  väggelementen	  vid	  
bostadsbyggande	  skulle	  därför	  vara	  svårt.	  Monteringen	  skulle	  då	  behöva	  ske	  i	  samband	  med	  
att	  man	  reser	  stommen,	  vilket	  inte	  är	  att	  föredra	  menar	  Elementum	  Ecos	  säljansvarige [25].	  
Gipset	  skulle	  då	  utsättas	  för	  fukt	  och	  så	  småningom	  börja	  mögla.	  	  

För	  att	  hålla	  nere	  kostnaderna	  gäller	  det	  att	  ha	  så	  liten	  variation,	  storleksmässigt,	  på	  
elementen	  som	  möjligt [9].	  Flera	  svängar,	  detaljer	  och	  andra	  avvikelser	  kan	  komma	  att	  ge	  
komplikationer	  för	  metoden.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att,	  så	  tidigt	  som	  möjligt,	  välja	  lämpliga	  
storlekar	  och	  projektera	  efter	  dem.	  Vid	  anslutning	  till	  pelare	  eller	  korsande	  vägg	  uppstår	  
glipor	  som	  sedan	  byggs	  på	  plats,	  vilket	  är	  en	  nackdel.	  Det	  totala	  materialspillet	  minskar	  dock	  
då	  man	  använder	  sig	  av	  de	  prefabricerade	  väggarna	  [9].	  Mer	  om	  detta	  tas	  upp	  i	  avsnitt	  4.5.	  
Dessutom	  resulterar	  en	  noggrant	  genomförd	  projektering	  i	  att	  färre	  ändringar [26]	  skulle	  
behöva	  göras	  i	  efterhand,	  på	  så	  sätt	  minskas	  spillet	  ytterligare.	  

I	  dagsläget	  är	  väggarna	  endast	  självbärande	  och	  konstruktionen	  utgörs	  av	  lätta	  stålprofiler.	  
Elementum	  Eco	  menar	  dock	  att	  en	  bärande	  konstruktion	  skulle	  vara	  möjlig	  med	  grövre	  
stålprofiler. [25]	  
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4.3 Montering av väggblocken 
Det	  här	  avsnittet	  baseras	  på	  intervjuer	  med	  leverantörer,	  produktions-‐	  och	  inköpspersonal	  
samt	  egna	  observationer	  genom	  platsbesök	  på	  byggarbetsplatsen.	  Avsnittet	  behandlar	  
monteringens	  samtliga	  steg	  i	  text	  och	  bild	  samt	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  väggelementen. [4] 
[25] [26] [27]	  

4.3.1 Uppbyggnad 
Elementum	  Eco	  levererar	  väggelement	  efter	  kundens	  specifika	  önskemål.	  Väggelementen	  
man	  valt	  till	  projektet,	  Mall	  of	  Scandinavia,	  är	  uppbyggda	  enligt	  följande	  konstruktion	  [28]:	  

13	  mm	  Gipsskiva	  

12,5	  mm	  Byggplywood	  

95	  mm	  Stålreglar	  av	  U-‐profil	  

12,5	  mm	  Byggplywood	  

13	  mm	  Gipsskiva	  

På	  väggelementens	  ena	  sida	  sitter	  en	  teleskopregel	  som	  justeras	  till	  önskad	  längd	  och	  bultas	  
därefter	  fast	  i	  ovanpåliggande	  bjälklag.	  	  

4.3.2 Leverans 
Väggblocken	  levereras	  kontinuerligt,	  veckovis,	  med	  lastbil.	  Efter	  att	  ha	  anlänt	  
byggarbetsplatsen	  lyfts	  elementen	  av	  med	  en	  kran	  och	  vidare	  upp	  till	  önskat	  våningsplan.	  För	  
vidare	  transport	  till	  monteringsplatsen	  används	  en	  vagn	  (se	  bild	  4.3.2-‐1),	  vilken	  dras	  med	  
hjälp	  av	  truck.	  Vagnen	  klarar	  av	  fyra	  element	  åt	  gången.	  Väl	  på	  plats	  förvaras	  elementen	  
liggandes,	  på	  varandra,	  med	  ett	  skyddande	  skikt	  av	  skumgummi	  i	  botten	  och	  träreglar	  mellan	  
varje	  element	  (se	  bild	  4.3.2-‐2).	  Vid	  leverans	  är	  god	  planering	  och	  kommunikation	  av	  stor	  
betydelse.	  På	  grund	  av	  elementens	  storlek	  och	  vikt	  kan	  en	  fel	  placering	  innebära	  onödiga	  
tidsförluster.	  	  
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Bild 4.3.2-1 Vagn som används till att dra elementen. 

 
Bild 4.3.2-2 Stapling av element vid monteringsplatsen. 
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4.3.3 Montering – steg för steg 
Väggelementen,	  som	  endast	  är	  självbärande,	  hålls	  på	  plats	  av	  en	  u-‐profilerad	  stålskena	  
(enligt	  bild	  4.3.3-‐1)	  i	  underkant	  och	  teleskopreglar	  i	  överkant.	  De	  fästs	  både	  med	  bultar	  och	  
skruvar.	  Då	  första	  elementet	  monterats	  fästs	  nästkommande	  likt	  en	  träpanel	  med	  spont	  och	  
not.	  Skruvar	  fästs	  i	  anslutningen	  mellan	  sponten	  och	  noten.	  	  

För	  att	  lyfta	  elementen	  används	  en	  vanlig	  gaffeltruck	  som	  försetts	  med	  ett	  specialbyggt	  
lyftdon	  (enligt	  bild	  4.3.3-‐2).	  Donet	  gör	  det	  möjligt	  att	  lyfta	  och	  vrida	  elementet	  360°.	  Innan	  
väggelementet	  är	  redo	  att	  lyftas	  fästs	  ett	  lyftok	  (enligt	  bild	  4.3.3-‐3)	  med	  åtta	  skruvar	  på	  
vardera	  sida.	  Okets	  bredd	  är,	  som	  två	  centrumavstånd,	  900	  mm.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skruvarna	  
gängas	  fast	  i	  varsin	  underliggande	  stålregel,	  detta	  för	  att	  undvika	  att	  tappa	  samt	  skada	  
elementet.	  

Medan	  trucken	  hämtar	  ett	  väggelement	  fästs	  den	  u-‐profilerade	  stålskenan	  I	  underliggande	  
betongbjälklag	  med	  en	  bultpistol.	  Vid	  en	  så	  kallad	  T-‐korsning	  mellan	  två	  element	  fästs	  även	  
en	  skena	  i	  det	  korsande	  väggelement	  (enligt	  bild	  4.3.3-‐4).	  	  

Väggelementet	  är	  lättmanövrerat	  då	  det	  hänger	  I	  lyftoket.	  Med	  hjälp	  av	  handkraft	  ser	  man	  
till	  att	  elementets	  underkant	  hamnar	  rätt	  över	  stålskenan.	  Därefter	  justeras	  det	  till	  rätt	  
position	  och	  skruvas	  samt	  bultas	  fast.	  Upptill	  är	  väggelementet	  försett	  med	  en	  teleskopregel,	  
den	  dras	  ut	  och	  fästs	  med	  bultpistol	  i	  överliggande	  bjälklag.	  Dess	  funktion	  är	  att	  ta	  upp	  
vertikala	  rörelser	  från	  ovanpåliggande	  bjälklag	  samt	  att	  hålla	  fast	  väggen	  horisontellt.	  	  

Bredden	  på	  elementen	  är,	  för	  detta	  projekt,	  2,5	  m.	  Eftersom	  avstånd	  mellan	  pelare	  och	  
korsande	  väggar	  varierar	  måste	  sista	  biten	  ofta	  byggas	  på	  plats	  (enligt	  bild	  4.3.3-‐5).	  Dessutom	  
uppstår	  en	  glipa,	  cirka	  30cm	  hög,	  mellan	  överkant	  vägg	  och	  ovanpåliggande	  bjälklag,	  även	  
den	  byggs	  på	  plats.	  De	  platsbyggda	  remsorna	  byggs	  med	  en	  konstruktion	  likvärdig	  
väggelementens.	  	  
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Elementen	  är	  4,60	  -‐	  6,25	  m	  höga,	  vilket	  medför	  att	  en	  ställning1	  av	  något	  slag	  krävs	  vid	  
montering.	  På	  Mall	  of	  Scandinavia	  har	  man	  valt	  att	  använda	  två	  stycken	  saxliftar	  (enligt	  bild	  
4.3.3-‐6)	  vid	  infästningen,	  vars	  mobila	  förmåga	  bidrar	  till	  tidseffektivitet	  gentemot	  en	  vanlig	  
ställning	  på	  hjul.	  Totalt	  kräver	  monteringen	  tre	  arbetare,	  en	  truckförare	  och	  två	  som	  sköter	  
infästningen.	  	  

 

Bild 4.3.3-1 Stålskena av U-profil som håller väggelementen på plats. 

 

Bild 4.3.3-2 Det specialtillverkade lyftdonet som används vid montering. 

                                                   
1 Definition	  av	  ställning	  enligt	  arbetsmiljöverket,	  AFS1990:12	  
”	  Tillfälligt	  uppställd	  eller	  upphängd	  anordning	  avsedd	  som	  arbetsplats	  eller	  tillträdesled	  och	  
där	  höjden,	  från	  marken	  eller	  annat	  underliggande	  plan,	  till	  arbetsplanet	  eller	  motsvarande	  
är	  minst	  1,25	  meter.”	  
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Bild 4.3.3-3 Lyftoket som skruvas fast i väggelementet innan lyft. 

 

Bild 4.3.3-4 Infästning vid korsande vägg. 
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Bild 4.3.3-5 Platsbyggd remsa vid väggslut. 

 

Bild 4.3.3-6 Saxlift som används vid montering. 



 17 

4.4 För- och nackdelar med väggelementen 
I	  detta	  avsnitt	  tas	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  elementen	  upp,	  både	  vad	  gäller	  montering	  och	  
arbetsmiljö	  men	  även	  själva	  elementen	  som	  komponent.	  Vidare	  jämförs	  elementen	  med	  
platsbyggda	  väggar.	  

4.4.1 Montering  
Väggelementen	  monteras	  kort	  efter	  de	  anlänt	  till	  monteringsplatsen.	  Till	  skillnad	  från	  
platsbyggda	  innerväggar	  är	  arbetet	  nästan	  helt	  dammfritt,	  vilket	  arbetarna	  ser	  som	  en	  stor	  
fördel.	  Då	  man	  bygger	  på	  plats	  uppkommer	  damm	  då	  material	  behöver	  kapas.	  Det	  dammar	  
endast	  då	  elementen	  måste	  kapas	  eller	  jackas	  ur.	  I	  och	  med	  att	  väggarna	  levereras	  hela	  och	  
monteras	  med	  hjälp	  av	  truck	  undviks	  tunga	  och	  ofta	  icke-‐ergonomiska	  lyft	  för	  arbetarna.	  
Elementens	  fysiska	  egenskaper	  och	  monteringsmetod	  medför	  vält-‐	  och	  klämrisk,	  något	  som	  
inte	  är	  lika	  vanligt	  vid	  platsbyggning.	  Storleken	  kräver	  dessutom	  stora	  ytor	  vid	  montering	  (se	  
Bilaga	  3	  –	  Manövreringsyta),	  vilket	  är	  en	  avgörande	  faktor	  vid	  valet	  mellan	  platsbyggda	  och	  
prefabricerade	  väggar.	  Valet	  av	  metod	  styrs	  även	  av	  vikten	  på	  trucken	  och	  saxliftarna,	  
eftersom	  bjälklagen	  då	  dimensioneras	  för	  större	  laster.	  Nedan	  sammanfattas	  
väggelementens	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  sett	  ur	  monterings-‐	  och	  arbetsmiljöperspektiv. 
[27]	  

Följande	  för-‐	  och	  nackdelar	  har	  tagits	  fram	  genom	  okulär	  inspektion	  och	  intervju	  med	  
produktionspersonal	  [27].	  

Fördelar	  
• Snabb	  montering	  
• Anpassningsbara	  efter	  behov	  
• Inga	  tunga	  lyft	  för	  arbetarna	  
• Nästintill	  dammfritt	  arbete	  
• Få	  arbetsmoment	  
• Kräver	  endast	  3	  arbetare,	  en	  truckförare	  och	  två	  som	  sköter	  infästningen	  
• Minskat	  materialspill	  jämfört	  med	  platsbyggda	  väggar	  
	  
Nackdelar	  
• Storlek	  och	  vikt	  
• Kläm-‐	  och	  vältrisk	  
• Kräver	  truck	  
• Remsor	  i	  överkant	  och	  glipor	  som	  uppstår	  mellan	  element-‐element/element-‐pelare	  

måste	  platsbyggas	  
• Kräver	  stora	  ytor	  
• Finns	  idag	  ingen	  lösning	  för	  montage	  med	  kran	  p.g.a.	  fuktrisk	  vid	  sådan	  metod.	  
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4.4.2 Logistik	  
Väggelementen	  transporteras	  med	  lastbil	  från	  fabriken	  i	  Borås	  och	  lyfts,	  vid	  ankomst,	  av	  med	  
kran	  upp	  till	  rätt	  våningsplan.	  Leveransen	  sker	  direkt	  till	  bygget,	  det	  finns	  alltså	  ingen	  
mellanliggande	  lagerterminal.	  Väl	  på	  plats	  staplas	  väggarna	  på	  varandra	  intill	  respektive	  
monteringsplats	  inför	  montering.	  	  Till	  Mall	  of	  Scandinavia	  levereras	  väggarna	  veckovis.	  Detta	  
för	  att	  mängden	  då	  blir	  mer	  hanterbar.	  Likt	  många	  andra	  byggarbetsplatser	  är	  det,	  på	  Mall	  of	  
Scandinavia,	  ont	  om	  förvaringsmöjligheter [24].	  	  

Den	  primära	  fördelen,	  jämfört	  med	  konventionella	  platsbyggda	  väggar,	  är	  den	  att	  väggarna	  
är	  prefabricerade.	  Väggarna	  levereras	  färdiga	  med	  allt	  ingående	  material	  och	  kan	  levereras	  
”just-‐in-‐time”	  om	  så	  önskas [25].	  För	  platsbyggda	  väggar	  måste	  alla	  ingående	  komponenter	  
mängdas,	  beställas	  och	  levereras	  var	  för	  sig,	  något	  som	  kan	  kräva	  mer	  tid	  och	  planering.	  Vad	  
gäller	  förvaring	  på	  plats	  har	  väggelementen	  fördelen	  att	  de	  endast	  tar	  upp	  ytan	  för	  ett	  
element,	  detta	  eftersom	  de	  staplas	  ovanpå	  varandra.	  I	  och	  med	  den	  snabba	  monteringstiden	  
minimeras	  även	  förvaringstiden.	  Väggarna	  kräver	  dock	  noggrann	  projektering	  i	  tidigt	  skede. 
[25]Nedan	  sammanfattas	  väggelementens	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  sett	  ur	  logistiskt	  
perspektiv.	  

	  
Följande	  för-‐	  och	  nackdelar	  har	  tagits	  fram	  genom	  okulära	  inspektioner	  och	  intervjuer	  med	  
personal	  på	  Peab	  och	  Elementum	  Eco	  [27] [25].	  
Fördelar	  
• Tar	  relativt	  liten	  plats	  
• Kan	  levereras	  ”just-‐in-‐time”	  
• Kort	  förvaringstid	  
• Levereras	  helt	  färdiga	  för	  montering	  
	  
Nackdelar	  
• Kräver	  noggrann	  projektering	  
• Kräver	  god	  kommunikation	  mellan	  olika	  arbetsgrupper	  samt	  inom	  monteringsteamet.	   	  
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4.5 Materialspill och svinn	  

4.5.1 Svinn	  
Definitionen	  av	  svinn	  enligt	  Nationalencyklopedin	  lyder	  ”sådan	  brist	  i	  fråga	  om	  antal,	  vikt	  
eller	  volym	  avseende	  innehåll	  i	  bulklast	  eller	  kolli,	  som	  normalt	  uppkommer	  under	  transport	  
eller	  förvaring	  på	  grund	  av	  skadat	  emballage,	  avdunstning	  e.d” [29].	  Svinnet	  beror	  på	  många	  
faktorer	  och	  delas	  därför	  upp	  i	  fyra	  underkategorier,	  tillverknings-‐,	  administrativt-‐,	  fysiskt-‐	  
och	  avsiktligt	  svinn [30].	  Nedan	  förklaras,	  i	  korta	  drag,	  vad	  varje	  typ	  av	  svinn	  beror	  på.	  

• Tillverkningssvinn	  uppkommer	  då,	  i	  en	  produkt	  ingående,	  material	  inte	  utnyttjas	  
maximalt	  vid	  tillverkning.	  	  

• Administrativt	  svinn	  påverkas	  bland	  annat	  av	  hur	  rutiner,	  information,	  kunskap	  sköts	  
och	  utnyttjas	  internt	  i	  företaget.	  

• Fysiskt	  svinn	  uppkommer	  då	  material	  går	  sönder	  på	  grund	  av	  olycka,	  felaktig	  
hantering,	  överflödig	  förbrukning	  osv.	  	  

• Avsiktligt	  svinn	  kan	  också	  benämnas	  som	  brottsligt	  svinn	  i	  och	  med	  att	  det	  
uppkommer	  på	  grund	  av	  stöld,	  bedrägeri	  osv.	  

 

4.5.2 Materialspill 
Inom	  materialhanteringen	  på	  byggarbetsplatsen	  talar	  man	  även	  om	  spill.	  Precis	  som	  för	  svinn	  
finns	  olika	  typer	  av	  spill,	  varav	  materialspill	  är	  en	  av	  underkategorierna.	  Med	  spill	  menas	  det	  
material	  som	  blir	  över	  efter	  eventuell	  kapning,	  tillskärning	  etc.	  Efter	  ett	  flertal	  studier	  har	  
man	  kommit	  fram	  till	  att	  platsbyggning	  genererar	  cirka	  10-‐15%	  spill.	  För	  prefabricerade	  
element	  minskar	  både	  svinn	  och	  spill	  i	  och	  med	  att	  tillverkningen	  är	  systematiserad	  och	  sker	  i	  
skyddad	  miljö.	  Dessutom	  är	  prefabricerade	  element,	  i	  allmänhet,	  lättare	  att	  demontera	  och	  
återanvända,	  vilket	  kommer	  bli	  en	  allt	  viktigare	  aspekt	  i	  framtidens	  byggande.	  [23] [9]
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6. Analys 

6.1 Tidsanalys 
I	  detta	  kapitel	  visas	  en	  översikt	  på	  de	  erhållna	  och	  beräknade	  tider	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
vårt	  slutresultat.	  Samtliga	  tider	  för	  väggmontering	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  är	  baserade	  på	  
egenhändig	  tidtagning	  samt,	  från	  produktionspersonal [27],	  givna	  uppgifter.	  För	  beräkningar	  
till	  följande	  avsnitt	  (se	  bilaga	  1).	  

Vi	  har	  använt	  oss	  av	  Nybyggnadslistan	  1999 [5]	  för	  att	  ta	  fram	  generella	  tider	  över	  att	  
manuellt	  bygga	  en	  regelvägg.	  Då	  de	  väggelement	  som	  använts	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  alla	  är	  
mellan	  4,60	  -‐	  6,00	  m	  höga	  så	  har	  vi	  valt	  att	  göra	  analyserna	  på	  en	  referensvägg	  med	  höjden	  
5,25	  m.	  Detta	  för	  att	  erhålla	  jämn	  siffra	  för	  tilläggsmeter	  över	  3,25	  m	  enligt	  Nybyggnadslistan	  
1999.	  

6.1.1 Nybyggnadslistan 1999, tider för platsbyggd vägg 
För	  ett	  stolpverk	  med	  stålreglar,	  beklätt	  med	  plywood	  och	  gipsskiva	  på	  varje	  sida,	  kan	  
följande	  tider	  utläsas	  från	  Nybyggnadslistan	  1999	  för	  stålregelvägg	  0,45	  -‐	  0,60	  m	  c-‐avstånd:	  

Stålregelmontering	  med	  cc-‐mått	  =	  0,45	  m	  

0,15	  h/m2,	  med	  ett	  tillägg	  på	  0,03	  h/m2	  per	  påbörjad	  meter	  över	  höjden	  3,25	  m.	  	  

Plywood	  x	  2	  

0,16	  h/m2,	  med	  ett	  tillägg	  på	  0,03	  h/m2	  per	  påbörjad	  meter	  över	  höjden	  3,25	  m.	  

Gips	  x	  2	  

0,13	  h/m2,	  med	  ett	  tillägg	  på	  0,03	  h/m2	  per	  påbörjad	  meter	  över	  höjden	  3,25	  m.	  

Dessa	  adderas	  sedan	  för	  att	  erhålla	  total	  tidsåtgång	  för	  given	  längdmeter	  vägg	  med	  höjden	  
5,25	  meter.	  
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6.1.2 Applicering av Nybyggnadslistan enhetstider 
I	  Bilaga	  1	  visas	  hur	  enhetstider	  appliceras	  för	  att	  få	  fram	  monteringstiden	  av	  en	  platsbyggd	  
vägg	  med	  samma	  beståndsdelar	  (se	  avsnitt	  4.3.1)	  som	  i	  typen	  som	  använts	  på	  Mall	  of	  
Scandinavia.	  Vi	  applicerar	  de	  enhetstider,	  som	  nämnts	  i	  ovan	  avsnitt	  (se	  avsnitt	  6.1.1),	  på	  en	  
godtyckligt	  utvald	  referensvägg	  med	  höjden	  5,25	  m.	  	  

För	  att	  ni	  ska	  få	  en	  tydlig	  bild	  av	  hur	  tiden	  ökar	  med	  längden	  vägg	  så	  appliceras	  samma	  
metod	  för	  vägg	  med	  längderna	  5,	  15,	  25	  och	  100	  m	  (Se	  tabell	  6.1.2).	  I	  tiderna	  ingår,	  om	  ej	  
annat	  angivs,	  tid	  för	  samtlig	  kapning	  samt	  montering	  av	  tak-‐	  och	  golvreglar [5].	  

Tabell 6.1.2 Enhetstider för platsbyggd vägg utifrån Nybyggnadslistan 1999 
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6.1.3 Enhetstider för Elementum Eco AB:s väggelement på Mall of Scandinavia	  	  
Genom	  egenhändig	  tidtagning	  vid	  montering	  och	  uppgifter	  från	  monteringspersonal [27]	  
kunde	  följande	  monteringstider,	  för	  tre	  snickare,	  fastställas:	  

Väggelement	  från	  Elementum	  Eco:	  
0,13	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  
	  
Golv-‐	  och	  takregelsättning:	  
0,15	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  	  
	  
Platsbyggd	  vägg	  0,6	  m	  vid	  vägg:	  
1,40	  h/st	  
	  
Gipsremsa	  vid	  tak,	  0,3	  m	  hög:	  
0,10	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  
	  
Dessa	  adderas	  sedan	  för	  att	  erhålla	  total	  tidsåtgång	  för	  given	  längdmeter	  vägg	  med	  höjden	  
5,25	  meter.	  
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6.1.4	  Applicering av erhållna monteringstider på Mall of Scandinavia	  
För	  en	  teoretisk	  referens	  till	  Nybyggnadslistans	  enhets	  tider,	  appliceras	  detta	  på	  samma	  sätt	  
som	  i	  avsnitt	  6.1.2	  på	  referensväggar	  med	  höjden	  5,25	  m	  och	  längderna	  5,	  15,	  25	  och	  100	  m.	  
Det	  multipliceras	  sedan	  med	  tre	  för	  att	  erhålla	  totala	  monteringstider	  för	  en	  person	  (För	  
beräkningar	  se	  Bilaga	  1,	  Applicering	  av	  erhållna	  monteringstider	  på	  Mall	  of	  Scandinavia).	  
Detta	  ger	  följande	  enhetstider	  (se	  tabell	  6.1.4):	  	  

	  
Tabell 6.1.4 – Enhetstider för montering av Elementum Eco AB:s väggelement på Mall of 
Scandinavia 
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6.1.5 Enhetstider för Elementum Eco AB:s väggelement mellan pelare på Mall of 
Scandinavia	  	  
Genom	  tidtagning	  vid	  montering	  och	  uppgifter	  från	  monteringspersonal [27]	  kunde	  följande	  
monteringstider,	  för	  tre	  snickare,	  fastställas	  för	  vägg	  där	  pelare	  bryter	  av	  var	  8:e	  meter:	  

Väggelement	  från	  Elementum	  Eco:	  
0,13	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  
	  
Golv-‐	  och	  takregelsättning:	  
0,15	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  	  
	  
Platsbyggd	  vägg	  0,6	  m	  vid	  vägg:	  

1,40	  h	  x	  
!
!
	  	  

	  
Gipsremsa	  vid	  tak,	  0,3	  m	  hög:	  
0,10	  h/2,5	  m	  långt	  väggelement	  
	  

Dessa	  adderas	  sedan	  för	  att	  erhålla	  total	  tidsåtgång	  för	  given	  längdmeter	  vägg	  med	  höjden	  
5,25	  meter.	  

	   	  



 25 

6.1.6	  Applicering av erhållna monteringstider på Mall of Scandinavia mellan 
pelare 
I	  detta	  avsnitt	  utförs	  samma	  steg	  som	  i	  avsnitt	  6.1.4	  med	  skillnaden	  att	  tider	  avses	  för	  vägg	  
där	  pelare	  bryter	  av	  var	  8:e	  meter.	  De	  appliceras	  även	  här	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  avsnitt	  6.1.2	  
på	  referensväggar	  med	  höjden	  5,25	  m	  och	  längderna	  5,	  15,	  25	  och	  100	  m.	  Det	  multipliceras	  
sedan	  med	  tre	  för	  att	  erhålla	  totala	  monteringstider	  för	  en	  person	  (För	  beräkningar	  se	  Bilaga	  
1,	  Applicering	  av	  erhållna	  monteringstider	  mellan	  pelare	  på	  Mall	  of	  Scandinavia).	  Detta	  ger	  
följande	  enhetstider	  (se	  tabell	  6.1.6):	  

Tabell 6.1.6 - Enhetstider för montering av Elementum Eco:s väggelement mellan pelare på Mall of 
Scandinavia. 
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6.1.7 Sammanställning av tidsanalys 
I	  detta	  avsnitt	  visas	  en	  sammanställning	  av	  de	  resultat	  som	  erhållits	  i	  avsnitt	  6.1.1-‐6	  

Diagram 6.1.7-1 – Sammanställning av antal timmar/längdmeter vägg. 

	  

Diagram 6.1.7-2 – Sammanställning av antal timmar/längdmeter vägg. 
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6.2 Kostnadsanalys 
I	  detta	  avsnitt	  analyseras,	  sammanställs	  och	  jämförs	  samtliga	  kostnader	  för	  metoderna	  
platsbyggning	  enligt	  Nybyggnadslistan	  1999 [5]	  och	  montering	  av	  prefabricerade	  
väggelement	  från	  Elementum	  Eco	  AB.	  	  

6.2.1 Verktygskostnader för platsbyggning som metod 
Genom	  intervju	  med	  produktionspersonal [27]	  på	  Peab,	  fastställdes	  uppgifter	  om	  de	  
hjälpmedel	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  montering	  vid	  såväl	  platsbyggningsmetod	  som	  vid	  
prefabriceringsmetod.	  Intervju	  med	  säljpersonal	  på	  Lambertsson [31]	  samt	  erhållna	  uppgifter	  
ur	  prisbroschyr	  från	  Kranpunkten	  AB [32],	  gav	  oss	  prisuppgifter	  på	  samtliga	  av	  de	  hjälpmedel	  
som	  krävdes	  (se	  tabell	  6.2.1).	  

Tabell 6.2.1 – Verktyg och hjälpmedelskostnad för platsbyggd vägg/arbetsdag. 
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6.2.2 Verktygskostnader för prefabricerade väggelement som metod 
Genom	  intervju	  med	  produktionspersonal [27]	  på	  Peab,	  fastställdes	  uppgifter	  om	  de	  
hjälpmedel	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  montering	  vid	  såväl	  platsbyggningsmetod	  som	  vid	  
prefabriceringsmetod.	  Intervju	  med	  säljpersonal	  på	  Lambertsson [31]	  samt	  erhållna	  uppgifter	  
ur	  prisbroschyr	  från	  Kranpunkten	  AB [32],	  gav	  oss	  prisuppgifter	  på	  samtliga	  av	  de	  hjälpmedel	  
som	  krävdes	  (se	  tabell	  6.2.2).	  

Tabell 6.2.2 – Verktyg- och hjälpmedelskostnad för väggelement som metod/arbetsdag. 

	  

6.2.3 Personalkostnad 
Genom	  information	  från	  Kostnadsguiden [33]	  kunde	  kostnaden	  för	  en	  hantverkare	  fastställas	  
och	  tre	  alternativ	  med	  samma	  teoretiska	  förutsättningar	  jämfördes	  utifrån	  resultat	  i	  
föregående	  avsnitt	  (se	  avsnitt	  6.1).	  Personalkostnaden	  för	  upprättandet	  av	  100	  m	  vägg	  med	  
höjden	  5,25	  m	  beräknades	  för	  följande	  tre	  fall	  (se	  tabell	  6.2.3).	  

Tabell 6.2.3 – Personalkostnad för 100 m vägg med höjden 5,25 m 
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6.2.4 Material och avfallskostnader 
I	  detta	  avsnitt	  visas	  kostnaden	  för	  de	  material	  som	  krävs	  för	  att	  upprätta	  en	  platsbyggd	  vägg 
[34]	  med	  de	  beståndsdelar	  som	  nämns	  i	  avsnitt	  4.3.1.	  Genom	  uppgifter	  från	  SITA [35]	  kunde	  
även	  kostnaden	  för	  avfall	  fastställas.	  Dessa	  två	  sammanställdes	  för	  att	  erhålla	  ett	  pris/m2.	  (se	  
tabell	  6.2.4-‐1	  och	  tabell	  6.2.4-‐2)	  

Tabell 6.2.4-1 – Materialkostnad för platsbyggd vägg 

	  

Tabell 6.2.5-2 – Avfallskostnader hos SITA 

Avfallskostnad,	  Sita	  
Material	   Densitet	  

[kg/m3]	  
Pris/kg	  
avfall	  [kr]	  

Pris/m2	  
vägg	  [kr]	  

Pris/m2	  vid	  
15	  %	  spill	  
[kr]	  

Gipsskiva	   720,00	   0,85	   15,91	   2,39	  
Plyfa	   500,00	   0,04	   0,50	   0,08	  
Regelstomme	   7	  800,00	   -‐1,25	   -‐4,97	   -‐0,75	  
golv-‐/takskena	   7	  800,00	   -‐1,25	   -‐0,48	   -‐0,07	  
Totalt	   	  	   	  	   	  	   1,64	  
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6.2.5 Sammanställning av resultat från avsnitt 6.2 
Här	  visas	  en	  sammanställning	  av	  de	  erhållna	  resultaten	  från	  avsnitt	  6.2.	  För	  beräkningar	  (se	  
Bilaga	  2,	  Kostnadsberäkningar).	  Genom	  att	  applicera	  kostnader	  på	  tre	  stycken	  lika	  långa	  
väggar	  av	  samma	  typ,	  inklusive	  givet	  cirkapris	  på	  material	  från	  Elementum	  Eco [25],	  kunde	  
följande	  differenser	  bevisas	  (se	  tabell	  6.2.5-‐1	  och	  diagram	  6.2.5-‐2).	  

Tabell 6.2.5-1 – Sammanställning av kostnadsresultat från avsnitt 6.2 

	  

Diagram 6.2.5-2 – Totala kostnaden/m2 vägg för resp.metod. 
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7. Diskussion 

7.1 Dilemmat i en snabb monteringsprocess 
Som	  påvisas	  i	  diagrammet	  (se	  diagram	  6.1.7-‐1),	  är	  byggtiden	  för	  den	  prefabricerade	  väggen	  
betydligt	  kortare	  än	  för	  den	  platsbyggda.	  Detta	  kan	  tyckas	  vara	  endast	  positivt	  vid	  en	  första	  
anblick	  men	  det	  finns	  ett	  dilemma	  här.	  Utan	  vissa	  faktorer	  kan	  det	  ge	  konsekvenser	  som,	  
tvärtemot	  ovan	  nämnda,	  medför	  en	  försening.	  	  

Ett	  byggkontrakt	  som	  tillåter	  att	  hyresgästerna	  kan	  göra	  ändringar	  långt	  in	  i	  byggskedet	  
medför	  sena	  ändringar	  i	  produktionen.	  Ändringarna	  kan	  medföra	  att	  väggelement	  måste	  
placeras	  om	  eller	  modifieras,	  vilket	  är	  ett	  tidskrävande	  arbete.	  Som	  nämnts	  i	  avsnitt	  4.2.3	  
fäster	  väggelementen	  i	  varandra	  likt	  en	  träpanel	  med	  spont	  och	  not.	  Det	  går	  alltså	  inte	  att	  ta	  
bort	  ett	  element	  i	  mitten	  utan	  att	  först	  montera	  bort	  de	  senast	  monterade.	  	  

Genom	  att	  tillåta	  ändringar	  tillkommer	  inte	  bara	  extra	  kostnader	  för	  beställaren	  utan	  även	  
tiden	  för	  färdigställd	  byggnad	  kan	  komma	  att	  senareläggas.	  	  

	  

7.2 Stora projekt, många viljor 
I	  ett	  stort	  projekt,	  som	  Mall	  of	  Scandinavia,	  beläggs	  beställaren	  med	  ett	  högt	  tryck	  från	  
intressenter	  och	  hyresgäster.	  Många	  kan	  kräva	  skräddarsydda	  lösningar	  när	  det	  kommer	  till	  
hyresyta,	  installationer	  m.m.	  Detta	  för	  att	  de	  i	  sin	  tur	  ska	  kunna	  bedriva	  sin	  verksamhet	  på	  
bästa	  sätt.	  Trycket	  förskjuts,	  via	  beställare,	  och	  hamnar	  till	  slut	  på	  entreprenören.	  Antalet	  
hyresgäster	  och	  intressenter	  ökar	  under	  tiden	  byggprocessen	  fortgår.	  	  

I	  en	  artikel	  i	  Fastighetsvärlden [36]	  kan	  man	  läsa	  att	  vid	  åtta	  månader	  kvar	  till	  invigning,	  är	  85	  
%	  av	  ytorna	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  uthyrda,	  vilket	  påvisar	  att	  hyresgäster	  kommer	  att	  komma	  
in	  efterhand	  som	  byggprocessen	  fortgår.	  En	  konsekvens	  av	  det	  är	  att	  fler	  ÄTA-‐arbeten,	  
(Ändringsarbete,	  tilläggsarbete	  och	  avgående	  arbete)	  uppstår.	  I	  samtal	  med	  inköpsansvarig	  
på	  Peab [26],	  nämns	  att	  den	  snabba	  monteringen	  av	  väggar	  ställer	  höga	  krav	  på	  projektering	  
och	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  revideringar	  inkommer	  tidigt	  i	  byggprocessen.	  Flera	  revideringar	  
som	  inkommer	  sent	  i	  byggprocessen	  medför	  fler	  ändringar	  i	  produktion,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
resulterar	  i	  en	  längre	  byggtid.	  Detta	  är	  ett	  fenomen	  som	  inte	  uppkommer	  lika	  lätt	  där	  
platsbyggning	  används	  som	  metod,	  eftersom	  man	  då	  inte	  hunnit	  lika	  långt	  fram	  med	  
produktionen.	  	  
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7.3 Faktorer för val av upprättningsmetod 
Något	  som	  efterfrågats	  av	  Peab [4]	  är	  om	  det	  finns	  någon	  brytpunkt	  för	  väggens	  höjd,	  då	  en	  
metod	  är	  att	  rekommendera	  över	  den	  andra.	  Vi	  kunde	  då	  se	  att	  byggtiden	  för	  ett	  
väggelement	  inte	  påverkas	  nämnvärt	  av	  att	  höjden	  ökar	  eller	  minskar,	  då	  det	  kommer	  
färdigbyggt	  till	  byggarbetsplatsen.	  Den	  enda	  tiden	  som	  då	  skiljer	  blir	  de	  extra	  sekunder	  som	  
det	  tar	  att	  förflytta	  sig	  lite	  högre	  med	  saxliften,	  vilket	  i	  sammanhanget	  blir	  försumbart.	  

Alltså	  kommer	  andra	  faktorer	  bli	  avgörande	  vid	  valet	  av	  byggmetod.	  Faktorer	  som	  kan	  
komma	  att	  påverka	  är [26]:	  

• Yta	  att	  förvara	  och	  förflytta	  väggelementen	  på	  byggarbetsplatsen	  
• Tillgång	  på	  utrymme	  för	  nödvändiga	  hjälpmedelsmaskiner,	  så	  som	  motviktstruck	  och	  

saxlift.	  (Se	  Bilaga	  3	  –	  Manövreringsyta)	  
• Golvytan	  på	  varje	  våning	  blir	  av	  väsentlighet	  då	  truck	  och	  material	  då	  vistas	  kort	  tid	  på	  

varje	  våning	  jämfört	  med	  vid	  en	  stor	  golvarea.	  Flytten	  av	  truck	  och	  övriga	  hjälpmedel	  
till	  nästa	  bjälklag	  kan	  då	  bli	  tidskrävande.	  

• Konstruktionsbärighet	  i	  bjälklaget	  för	  att	  klara	  vikten	  från	  hjälpmedelsmaskiner.	  
• Där	  mycket	  svängar,	  detaljer	  och	  andra	  avvikelser	  är	  av	  intresse,	  kan	  platsbyggning	  

som	  metod	  vara	  bättre	  då	  detta	  kan	  komma	  att	  ge	  komplikationer	  för	  prefabricering	  
som	  metod.	  

	  
Ovan	  nämnda	  faktorer	  bidrar	  till	  att	  metoden	  lämpar	  sig	  bättre	  för	  byggnationer	  av	  det	  
större	  slaget,	  där	  ytorna	  inte	  utgör	  några	  begränsningar.	  Byggnader	  såsom	  kommersiella	  
lokaler	  och	  industrilokaler	  är	  exempel	  på	  lämpliga	  objekt.	  	  	  
	  
Som	  nämnts	  tidigare	  finns,	  för	  den	  studerade	  metoden,	  i	  dagsläget	  ingen	  lösning	  för	  
bostäder.	  Det	  finns	  dock	  en	  konkurrerande	  marknad	  som	  genererat	  alternativa	  metoder.	  
Exempelvis	  finns	  systemväggar	  som	  tillverkas	  i	  smalare	  element	  med	  en	  höjd	  på	  upp	  till	  3100	  
mm [37].	  Då	  mängden	  väggyta	  blir	  stor,	  likt	  på	  Mall	  of	  Scandinavia,	  antas	  dock	  metoden	  vi	  
undersökt	  vara	  att	  föredra.	  Speciellt	  då	  höjden	  på	  elementen	  blir	  över	  gränsen	  för	  
tilläggstider [5].	  Att	  lyfta	  väggelementen	  för	  hand	  hade	  då	  blivit	  både	  komplicerat	  och	  tungt.	  
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8. Slutsatser 

Resultatet	  av	  detta	  arbete	  visar	  att,	  man	  vid	  användning	  av	  prefabricerade	  innerväggar	  av	  
typen	  som	  vi	  har	  studerat,	  ökar	  både	  tids-‐	  och	  kostnadseffektivitet	  avsevärt	  gentemot	  där	  
platsbyggning	  valts	  som	  metod.	  Vi	  ser	  att	  tidseffektiviteten	  vid	  upprättandet	  av	  två	  väggar	  
med	  de	  två	  metoderna	  uppgår	  till	  en	  faktor	  på	  upp	  till	  närmare	  nio	  gånger	  fortare	  när	  
prefabricering	  valts	  som	  metod.	  Det	  resulterade	  även	  i	  en	  lägre	  total	  
upprättningskostnad/m2	  på	  upp	  till	  närmare	  45	  %	  än	  för	  den	  vid	  konventionell	  platsbyggning	  
som	  metod.	  

Intervjuer,	  egenhändigt	  utförda	  tidtagningar	  och	  okulära	  inspektioner	  påvisar	  även	  fler	  
väsentliga	  fördelar	  vid	  val	  av	  prefabricering	  som	  metod.	  Fördelar	  inom	  såväl	  arbetsmiljö	  som	  
miljö	  påvisas.	  Mindre	  spill,	  mindre	  damm,	  färre	  tunga	  lyft	  för	  monteringspersonal	  är	  bara	  ett	  
axplock	  inom	  ovan	  nämnda	  områden.	  

Beräkningar	  och	  intervjuer	  visar	  att	  faktorer	  som	  styr	  valet	  av	  metod	  kommer	  att	  bli	  tillgång	  
av	  utrymme	  och	  monteringsmöjligheter.	  Prefabricering	  som	  metod	  blir	  lönsam	  där	  utrymme	  
och	  konstruktionsbärighet	  finns	  för	  nödvändiga	  hjälpmedel,	  så	  som	  motviktstruck	  och	  saxlift,	  
samt	  där	  väggelementen	  kan	  undanhållas	  fukt.	  

En	  nackdel	  som	  kommer	  med	  användning	  utav	  prefabricerade	  innerväggar	  är	  att	  svårigheter	  
uppstår	  där	  traditionell	  kranmontering	  som	  metod	  är	  av	  intresse.	  Kranmontering	  skulle	  
resultera	  i	  att	  produkten	  utsätts	  för	  fukt	  som	  skadar	  materialet.	  Det	  finns	  idag	  heller	  ingen	  
beprövad	  metod	  för	  upprättning	  av	  dessa	  väggar	  för	  bostadsbyggande	  där	  takhöjden	  är	  
betydligt	  lägre	  än	  vid	  det	  studerade	  projektet.	  

Den	  generella	  åsikten	  om	  användandet	  av	  Elementum	  Eco:s	  väggelement	  är,	  trots	  ovan	  
nämnda	  nackdelar,	  enhälligt	  positiv.	  Samtliga	  användare	  av	  produkten,	  som	  vi	  varit	  i	  kontakt	  
med,	  rekommenderar	  metoden	  och	  tror	  på	  ett	  fortsatt	  användande	  inom	  sin	  koncern.	  

Vår	  fallstudie	  talar	  alltså	  för	  att	  både	  en	  kostnads-‐	  och	  en	  tidsvinst,	  genom	  valet	  av	  
prefabricerade	  väggelement	  från	  Elemntum	  Eco,	  kommer	  att	  göras	  på	  projektet	  Mall	  of	  
Scandinavia.	  
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9. Rekommendationer 

Våra	  rekommendationer	  till	  Peab	  och	  andra	  entreprenörer	  i	  byggsektorn,	  som	  vill	  använda	  
sig	  av	  väggupprättningsmetoden	  av	  typen	  i	  denna	  fallstudie,	  är	  att	  först	  se	  till	  
verksamhetsområde	  och	  storlek	  för	  blivande	  byggnad.	  Detta	  då	  metoden	  lämpar	  sig	  bäst	  för	  
större	  ytor	  och	  att	  det	  i	  dagsläget	  finns	  faktorer,	  som	  takhöjd	  och	  fria	  manövreringsytor	  (se	  
Bilaga	  3	  –	  Manövreringsyta)	  för	  hjälpmedel,	  som	  styr	  möjligheter	  att	  tillämpa	  metoden.	  

Att	  metodvalet	  kommer	  in	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  i	  planeringsskedet	  tror	  vi	  kan	  leda	  till	  
ytterligare	  tidsvinster.	  Tidig	  planering	  ger	  en	  högre	  precision	  för	  utsättning	  och	  minimerar	  
tidskrävande	  platsbyggda	  ytor.	  Det	  ger	  även	  en	  bättre	  arbetsmiljö	  för	  samtliga	  inblandade	  i	  
processen.	  

Genom	  att	  utveckla	  metoden	  vidare	  mot	  en	  högre	  måttnoggrannhet,	  tror	  vi	  att	  lönsamhet	  
och	  tidseffektivitet	  kan	  fortsätta	  öka.	  Det	  skulle	  även	  leda	  till	  färre,	  eller	  inga,	  platsbyggda	  
ytor	  vilket	  resulterar	  i	  mindre	  damm	  och	  en	  bättre	  arbetsmiljö	  för	  monteringspersonalen.	  

Som	  nämnts	  tidigare	  i	  rapporten	  har	  tillverkningstiden	  på	  fabrik	  inte	  beaktats	  vid	  utförda	  
beräkningar.	  	  Faktorn	  har	  diskuterats	  men	  uteslutits	  eftersom	  jämförelsen	  grundas	  på	  
tidsspannet	  från	  levererad	  vara	  till	  färdig	  vägg.	  I	  och	  med	  väggelementens	  tillverkningstid	  
måste	  de,	  gentemot	  separat	  beställning	  av	  material	  vid	  platsbyggning,	  beställas	  tidigare	  för	  
att	  uppnå	  samma	  leveransdatum.	  Det	  kan	  därför	  vara	  av	  intresse	  att	  undersöka	  hur	  stor	  den	  
tidsskillnaden	  är	  och	  hur	  mycket	  mer	  tid	  som	  måste	  läggas	  på	  planering.	  En	  sådan	  
undersökning	  skulle	  kunna	  ge	  en	  mer	  omfattande	  och	  eventuellt	  en	  mer	  rättvis	  pris-‐	  och	  
tidsbild	  av	  de	  båda	  metoderna.	  	  

Kontraktet	  med	  beställaren	  spelar	  en	  viktig	  roll	  i	  processen.	  Genom	  att	  minimera	  möjlighet	  
för	  sent	  inkomna	  och	  omfattande	  ändringar,	  tror	  vi	  chanserna	  att	  uppnå	  utsatta	  tidsplaner	  
ökar.	  Detta	  är	  något	  som	  bör	  ligga	  i	  samtliga	  parters	  intresse.	  

Vi	  tror	  att	  byggbranschen,	  likt	  andra	  branscher	  i	  samhället,	  går	  mot	  nya	  tider	  vad	  gäller	  teknik	  
och	  kommunikation.	  Ny	  teknik	  och	  nya	  kommunikationsverktyg	  tror	  vi	  kommer	  hjälpa	  till	  att	  
leda	  byggprocessen	  mot	  en	  vidare	  positiv	  utveckling.	  Väggupprättningsmetoden	  vi	  just	  har	  
studerat	  är	  bara	  ett	  av	  resultaten	  i	  den	  utvecklingen	  och	  med	  tiden	  tror	  vi	  metoden	  kommer	  
bidra	  till	  en	  mera	  säker	  arbetsplats,	  en	  bättre	  arbetsmiljö	  och	  ett	  mer	  miljövänligt	  byggande.
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Bilaga 1 – Beräkning av monteringstider 

Applicering	  av	  Nybyggnadslistan	  enhetstider	  på	  vägg	  med	  höjden	  5,25	  m	  

5	  m	  lång	  vägg:	  

Stolpverk:	  	   5,25	  x	  5	  x	  0,15	  +	  5,25	  x	  5	  x	  0,03	  x	  2	  	   =	  5,51	  h	  =5	  h	  och	  31	  min	  

Plywood:	  	   2	  x	  (5,25	  x	  5	  x	  0,16	  +	  5,25	  x	  5	  x	  0,03	  x	  2)	  	  =	  9,45	  h	  =9	  h	  och	  27	  min	  

Gips:	   2	  x	  (5,25	  x	  5	  x	  0,13	  +	  5,25	  x	  5	  x	  0,03	  x	  2)	  =	  7,88	  h	  =7	  h	  och	  53	  min	  

Totalt	  för	  en	  person	  =22,84	  h	  	   	   	   =22	  h	  och	  50	  min
	   	  

15	  m	  lång	  vägg:	  

Stolpverk:	   5,25	  x	  15	  x	  0,15	  +	  5,25	  x	  15	  x	  0,03	  x	  2	   	  	  =	  16,54	  h	  =	  16	  h	  och	  32	  min	  

Plywood:	  	   2	  x(5,25	  x	  15	  x	  0,16	  +	  5,25	  x	  15	  x	  0,03	  x	  2)=	  28,35	  h	  =28	  h	  och	  21	  min	  

Gips:	   2	  x(5,25	  x	  15	  x	  0,13	  +	  5,25	  x	  15	  x	  0,03	  x	  2)=	  23,63	  h	  =23	  h	  och	  38	  min	  

Totalt	  för	  en	  person	  =	  68,51	  h	  	   	   	   =68	  h	  och	  31	  min	  

25	  m	  lång	  vägg:	  

Stolpverk:	   5,25	  x	  25	  x	  0,15	  +	  5,25	  x	  25	  x	  0,03	  x	  2	   =	  27,56	  h	  =	  27	  h	  och	  34	  min	  

Plywood:	  	   2	  x(5,25	  x	  25	  x	  0,16	  +	  5,25	  x	  25	  x	  0,03	  x	  2)=	  47,25	  h	  =47	  h	  och	  15	  min	  

Gips:	   2	  x(5,25	  x	  25	  x	  0,13	  +	  5,25	  x	  25	  x	  0,03	  x	  2)=	  39,38	  h	  =39	  h	  och	  23	  min	  

Totalt	  för	  en	  person	  =	  114,19	  h	  	   	   	   =114	  h	  och	  11	  min	  

100	  m	  lång	  vägg:	  

Stolpverk:	  	   5,25	  x	  100	  x	  0,15	  +	  5,25	  x	  100	  x	  0,03	  x	  2	  =	  110,3	  h	  =	  110	  h	  och	  15	  min	  

Plywood:	  	   2	  x(5,25	  x	  25	  x	  0,16	  +	  5,25	  x	  25	  x	  0,03	  x	  2)=	  47,25	  h	  =47	  h	  och	  15	  min	  

Gips:	   2	  x(5,25	  x	  25	  x	  0,13	  +	  5,25	  x	  25	  x	  0,03	  x	  2)=	  39,38	  h	  =39	  h	  och	  23	  min	  

Totalt	  för	  en	  person	  =	  435,75	  h	  	   	   	   =435	  h	  och	  45	  min	  
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Applicering	  av	  erhållna	  monteringstider	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  

5	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	   !
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =0,26	  h	  

Regelsättning:	   !
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =0,30	  h	  

Platsbyggning:1,40  ℎ	   	   	   	   	   =1,40	  h	  

Gipsremsa:	   !
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =0,20	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟐,𝟏𝟔  𝒉	   	   	   =6,47	  h
	   	   	   	  

15	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !"
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =0,77	  h	  

Regelsättning:	  !"
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =0,90	  h	  

Platsbyggning:1,40  ℎ	   	   	   	   	   =1,40	  h	  

Gipsremsa:	   !"
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =0,60	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟑,𝟔𝟕  𝒉	   	   	   =11,00	  h
	   	   	   	  

25	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !"
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =1,28	  h	  

Regelsättning:	  !"
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =1,50	  h	  

Platsbyggning:1,40  ℎ	   	   	   	   	   =1,40	  h	  

Gipsremsa:	   !"
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =1,00	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟓,𝟏𝟖  𝒉	   	   	   =15,54	  h	  
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100	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !""
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =5,12	  h	  

Regelsättning:	  !""
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =6,00	  h	  

Platsbyggning:1,40  ℎ	   	   	   	   	   =1,40	  h	  

Gipsremsa:	   !""
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =4,00	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟏𝟔,𝟓𝟐  𝒉	   	   	   =49,56	  h	  
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Applicering	  av	  erhållna	  monteringstider	  mellan	  pelare	  på	  Mall	  of	  Scandinavia	  

5	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	   !
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =0,26	  h	  

Regelsättning:	   !
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =0,30	  h	  

Platsbyggning:1,40  ℎ	   	   	   	   	   =1,40	  h	  

Gipsremsa:	   !
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =0,20	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟐,𝟏𝟔  𝒉	   	   	   =6,47	  h
	   	   	   	  

15	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !"
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =0,77	  h	  

Regelsättning:	  !"
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =0,90	  h	  

Platsbyggning:!"
!
(≈ 2)  𝑥  1,40  ℎ	   	   	   	   =2,80	  h	  

Gipsremsa:	   !"
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =0,60	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟓,𝟔𝟕  𝒉	   	   	   =15,20	  h
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25	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !"
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =1,28	  h	  

Regelsättning:	  !"
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =1,50	  h	  

Platsbyggning:!"
!
(≈ 3)  𝑥  1,40  ℎ	   	   	   	   =4,20	  h	  

Gipsremsa:	   !"
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =1,00	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟕,𝟗𝟖  𝒉	   	   	   =23,94	  h	  

	  

100	  m	  lång	  vägg:	  

Väggelement:	  !""
!,!
  ×  0,13  ℎ	  	   	   	   	   =5,12	  h	  

Regelsättning:	  !""
!,!
  ×  0,15  ℎ	  	   	   	   	   =6,00	  h	  

Platsbyggning:!""
!
(≈ 13)  𝑥  1,40  ℎ	   	   	   	   =18,20	  h	  

Gipsremsa:	   !""
!,!
×  0,10  ℎ	   	   	   	   	   =4,00	  h	  

Totalt	  för	  en	  person:	  𝟑  ×  𝚺 = 𝟑  ×  𝟑𝟑,𝟓𝟐  𝒉	   	   	   =99,96	  h	  
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Bilaga 2 – Kostnadsberäkningar 

Erhållna	  tider	  för	  upprättande	  av	  100	  m	  vägg	  med	  höjden	  5,25	  m:	  

Platsbyggd vägg:	  	   	   	   	   	   18,16	  dagar	  
Prefabricerad	  rak	  vägg	  utan	  hinder:	  	   	   	   	   2,065	  dagar	  
Prefabricerad	  vägg	  mellan	  pelare	  var	  8:e	  m:	   	   	   4,165	  dagar	  
 
Personalkostnad	  

Snickare:      500 kr/h 
En arbetsdag:     8 h 
Antal snickare:      3 st 
 
Platsbyggd	  vägg:	  	  

18,16	  dagar	  x	  500 kr/h x 8 h x 3st snickare=   217872	  kr	  
	  
Prefabricerad	  rak	  vägg	  utan	  hinder:	  	  

2,065	  dagar	  x	  500 kr/h x 8 h x 3st snickare=   24780	  kr	  
 
Prefabricerad	  vägg	  mellan	  pelare	  var	  8:e	  m:	  

4,165	  dagar	  x	  500 kr/h x 8 h x 3st snickare=   49980	  kr	  
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Verktyg-‐	  och	  hjälpmedelskostnad	  

Erhållna	  vertyg-‐	  och	  hjälpmedelskostnader/arbetsdag	  

Plastbyggd vägg:	  	   	   	   	   	   836,76	  kr	  
Prefabricerad vägg:     1	  366,76	  kr	  
 
Kostnad	  för	  upprättning	  av	  100	  m	  vägg	  med	  höjden	  5,25	  m	  

Platsbyggd	  vägg:	  	  

18,16 dagar x 836,76 =     15192 kr 
	  
Prefabricerad	  rak	  vägg	  utan	  hinder:	  	  

2,065	  dagar	  x	  1	  366,76	  kr	  =	   	   	   	   2822	  kr	  
 
Prefabricerad	  vägg	  mellan	  pelare	  var	  8:e	  m:	  

4,165	  dagar	  x	  1	  366,76	  kr	  =	   	   	   	   5693	  kr	  
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Avfallskostnad  
Erhållna kostnader för avfall till SITA 
Gips:     0,85 kr/kg 
Plywood:     0,04 kr/kg 
Stålregel:     -1,25 kr/kg 
Golv- och takregel:    -1,25 kr/kg 
 
15 % spill ger följande beräkning: 
Gips:	  0,013	  m	  x	  1	  m	  x	  1	  m	  x	  2	  st	  x	  720	  kg/m3	  x	  0,15	  =	  	  	   2,39	  kr/m2	  vägg	  
Plywood:	  0,0125	  m	  x	  1	  m	  x	  1	  m	  x	  2	  st	  x	  500	  kg/m3	  x	  0,15	  =	   0,08	  kr/m2	  vägg	  
Stålregel:	  (1/0,45)	  st	  x	  1	  m	  x	  1,79kr/m	  x	  (-‐1,25	  kr)	  x	  0,15	  =	   -‐0,75	  kr/m2	  vägg	  
	   	   	  
Detta	  läggs	  på	  den	  totala	  kostnaden/m2	  för	  platsbyggd	  vägg.
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Bilaga 3 - Manövreringsyta 

Nedan visas en översikt, sett uppifrån, över den manövreringsyta som krävs för 
montering av väggelement med en motviktstruck. Där x, y och z styrs av storlek på 
valt väggelement. Mått på truck är ett cirka-mått på en truck av typen som använts i 
denna fallstudie. Måttenhet: Millimeter 
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Nedan visas en översikt, sett från sidan, över den manövreringsyta som krävs för 
montering av väggelement med en motviktstruck. Där x, y, z och Θ styrs av storlek på 
valt väggelement och höjden, h, av höjden på truck i fråga. För längdmått på truck av 
typen i fråga (se sida 1 i denna bilaga). 
 
 
 

 


