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Sammanfattning
Bakgrunden till forskningsprojektet "Industrialiserad produktion av
flervåningshus med trästomme" är de forsknings- och
utvecklingsinsatser beträffande trähusbyggande som på senare år har
utförts i Sverige. De funktionsbaserade byggnads- och
konstruktionsregler som infördes 1994 innebar att det åter blev tillåtet
att bygga hus med trästomme högre än två våningar. Erfarenheter från
den svenska småhusmarknaden och den nordamerikanska marknaden
för flerfamiljshus upp till fem våningar indikerar att trästomme har
potential att vara ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt alternativ
även på den svenska marknaden för bostäder i flervåningshus. Den
industrialiserade produktionen av småhus har visat sig vara framgångsrik
i Sverige. Det finns därför ett intresse av att undersöka hur den
industrialiserade produktionen av flervåningshus med trästomme kan
utvecklas.
Forskningsprojektet har två syften. Det första syftet innebär att
undersöka och utvärdera hur alternativa konstruktionslösningar aysedda
att kundanpassa produkten påverkar den industrialiserade
tillverkningsprocessen vid industrialiserad produktion av flervåningshus
med trästomme. Det andra syftet innebär att undersöka och utvärdera
hur metoder från verkstadsindustrin för utformning, konstruktion och
produktionseffektivisering kan tillämpas vid projektering och
industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme.
För att nå forskningsprojektets syften har två fallstudier genomförts.
Fallstudierna har utförts vid Lindbäcks Bygg AB som konstruerar och
producerar hus med trästomme i form av förtillverkade volymelement.
Den första fallstudiens inriktning var att undersöka och utvärdera
effekter av kundanpassning. I den första fallstudien utvärderades även
en arbetsmetod, Concurrent engineering (CE), för parallell
produktutveckling och integrering av kundkrav, utformning,
konstruktion och produktion. I den andra fallstudien undersöktes och
utvärderades det industrialiserade trähusbyggandet ur ett material- och
pro duktio nsstymingsp ersp ektiv (MP S-p ersp ektiv) .
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Resultaten från den första fallstudien visar att det är möjligt att
integrera kundkrav och den industrialiserade byggprocessen. En
begränsad påverkan av de alternativa konstruktionslösningarna kan
identifieras i produktionsprocessen. Tillverkningskostnaden för ett
bjälklagselement ökade med 18% för extremfallet. Ökningen av
produktionstid för ett bjälklagselement uppgick till 36% i extremfallet.
Ökningen av tillverkningskostnader och produktionstider uppgick till
mellan 2 och 6% för kompletterade volymelement. Arbetsmetoden
CE visade sig vara fullt möjlig att tillämpa vid produktutveckling i den
industrialiserade byggprocessen. Resultaten från den andra fallstudien
visar att relevanta MPS-teorier från verkstadsindustrin kan tillämpas vid
utvärderingar av kritiska faktorer i produktionsprocessen för
industrialiserat trähusbyggande. Med stöd av Theory of constraints
(TOC) analyserades den industrialiserade byggprocessen och kritiska
faktorer med ayseende på genomflöde och tillverkningskostnader
identifierades. Med stöd av TOG föreslås tänkbara åtgärder för att
minska de kritiska faktorernas effekt på genomflödet i
produktionssystemet. Exempel på den typen av åtgärder är tillverkning
av bjälklag med en högre grad av förtillverkning. Genom att använda
förtillverkade komponenter i form av balkar och golvskivor kan ett
högre genomflöde i bjälklagstillverkningen uppnås vid endast
marginellt högre tillverkningskostnader.
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Abstract
The background to the research project "Industrialised production of
multi-storey timber-frame houses" presented in this licentiate thesis is
the functional based building code introduced in 1994. The new
building code meant that construction of timber-frame houses with
more than two storeys were allowed. Experiences from the one-family
house market in Sweden and from the blocks of flats market in the US
indicates that timber-frame could have a potential to be a cost effective
and competitive alternative also in the Swedish market of flats in multistorey houses. The industrialised production of one-family houses is
successful in Sweden. Therefore it is of interest to investigate how the
industrialised production of multi-storey timber-frame houses can be
developed.
The research project has two purposes. Both purposes are applied to
the industrialised production process for multi-storey timber-frame
buildings. The first purpose is to study and analyse production effects
caused by customer oriented design. The second purpose is to study
and analyse how methods for design and production efficiency can be
applied to design and production.
To reach the purposes two case studies have been performed at
Lindbäcks Bygg AB. The company uses an industrialised house volume
production in a factory. The aim of the first case study was to study
and analyse production effects caused by customer oriented design and
to analyse the use of Concurrent engineering (CE). In the second case
study the industrialised house volume production was analysed in a
manufacturing control and planning perspective.
The results of the first case study shows that it is possible to integrate
customer demands and the industrialised production process. A limited
effect caused by the customer oriented design can be identified in the
production process. The manufacturing cost of a floor structure
increased with 18% in the extreme case. The increase in production
time for a floor structure was 36% in the extreme case. The increase in
manufacturing costs and production time were between 2 and 6% for a
completed house volume. The CE approach appears to be useful for

production development in the industrialised production process. The
results of the second case study shows that manufacturing control and
planning theories can be applied to the production process of
industrialised timber-frame houses. With the support of Theory of
constraints (TOG) the industrialised production process was analysed
and critical factors regarding throughput and manufacturing costs were
identified. With the support of TOG measures to decrease the effect of
the critical factors at the throughput in the production system are
suggested. An example of this kind of measures is to manufacture floor
structures with a higher degree of prefabrication. By using
prefabricated components a higher throughput in the production
process of floor structures can be reached at only a low increase in the
manufacturing costs.
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Definitioner
Begrepp
Byggprocess

Process för att utveckla, konstruera,
producera och förvalta samt riva en
anläggning i form av till exempel en
byggnad.

Flervåningshus

Hus med mer än två våningar.

Funktionskrav

Krav som specificerar och kvantifierar
nivåer för mätbara funktioner som är
väsentliga for byggnaden. Till exempel
krav på viss miniminivå på ljudisolering.

Kund

Kan här innebära bostadsföretag och/eller
boende i bostadsrätt eller hyresrätt.

Lättbyggnadsteknik

Byggnadsteknik där konstruktionselementen består av reglar av trä eller stål
och trä- eller gipsbaserade skivor samt
eventuellt isolering.

Produktionsplanering

Identifiering av aktiviteter, val av
produktionsmetoder,
produktionskalkylering,
produktionstidsplanering,
kvalitetsstyming
och
övriga
administrativa rutiner.

Produktionsprocess

Händelseförlopp bestående av serie/kedja
av steg/moment för att tillverka en
produkt.

Produktionssystem

Ett företags totala resurser för tillverkning
av produkter.
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Skivelement (element)

Konstruktionsdel som husstommen är
uppbyggd ay. Exempel på skivelement är
bjälklag och väggar.

Torr volym

Volymelement som inte innehåller några
delar som kräver härdning
volymkompletteringspro c ess en .

Trähus

Hus med trästomme.

Verkstadsindustri

Industri som bearbetar och förädlar
metaller till produkter.

Volymelement (volym)

Skivelement sammansatta till en volym.

Volymkomplettering

Process
i
den
industrialiserade
produktionen av volymelement där ett
monterat volymelement kompletteras inoch utvändigt med exempelvis
installationer, målning och inredning.

Vätrumsvolym

Volymelement som innehåller våtrum
med delar som kräver härdning i
volymkompletteringspro c essen.

Förkortningar
CE

Concurrent engineering. Arbetsmetod
för parallell produktutveckling.

EPS

Expanded polystyrene. Polystyrencellplast.

FS C

Forest stewardship council. Oberoende
organisation som arbetar för ett
milj öanpassat,
samhällsnyttigt
och
ekonomiskt uthålligt skogsbruk.

GB

Golvblock (bjälklag).

xii

JIT

Just-in-time. Produktionsfilosofi som
syftar till minskade lager och eliminering
av förseningar i produktionsprocessen för
att sänka produktionskostnaderna.

LBAB

Lindbäcks Bygg AB.

LP

Lean production. Produktionsfilosofi som
syftar till att eliminera alla onödiga
produktionsmoment
och
produktionskostnader.

LTU

Luleå tekniska universitet.

MPS

Material- och produktionsstyrning.
Används här som samlande begrepp för
materialoch
pro duktionsstyrningsfilosofier.

MV

Mellanvägg.

NUTEK

Närings- och teknikutvecklingsverket.

OSB

Oriented strand board. Träbaserad skiva
som kan användas i bärande
konstruktionselement.

SIP

Structural
panel.
insulated
Konstruktionselement bestående av kärna
av EPS omgiven av skivor av till exempel
OSB.

SMF

Små och medelstora företag (Small and
Mediumsized Enterprises (SME)). Fyra
kategorier: mikroföretag med 0-9
10-99
anställda, småföretag med
anställda, medelstora med 100-249
anställda, stora företag med 250anställda. Enligt EUs definition. Persson
(1997).

SSF

Stiftelsen för strategisk forskning.

TB

Takblock (innertak).

TOG

Theory of constraints. Produktionsfilosofi
som syftar till att öka genomflöde samt
minska lager och tillverkningskostnader.

UE

Underentreprenör.

VINNOVA

Verket för innovationssystem.

VSV

Volymskiljande vägg.

YV

Yttervägg.
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Introduktion

1.1

Normer, funktionskrav och avreglering

I och med införandet av Boverkets byggnadsregler (BBR.94) och
konstruktionsregler (BKR94) blev det åter tillåtet att bygga
flervåningshus med trästomme i Sverige. Införandet av BBR94 och
BKR94 innebar också en avreglering av den svenska
bostadsmarknaden. De tidigare gällande reglerna, Nybyggnadsreglerna
och Svensk byggnadsnorm, var reglerande vilket innebar att vissa
tekniska lösningar inte var tillåtna. De tidigare gällande reglerna ställde
även krav på hur till exempel planlösningar och viss inredning måste
utformas.
De funktionsbaserade byggnads- och konstruktionsreglerna innebär att
de tekniska lösningarna kan utformas friare så länge uppställda
minimikrav gällande exempelvis ljudisolering och brandmotstånd
uppfylls. Detta har för flervåningshus medfört att trä numera kan
användas i den bärande konstruktionen samt även i fasaden förutsatt att
funktionskraven uppfylls. Avregleringen när det gäller lägenheternas
utformning inleddes tidigare och har inneburit en marknadsanpassning
och kundfokusering inom bostadsbyggandet. Bostadsmarknaden och
inte regleringar styr lägenhetsutformningen vilket har inneburit att
beställare, arkitekter och entreprenadföretag måste producera det som
marknaden efterfrågar, inte producera efter vad normen säger.
Anledningen till att det inte var tillåtet att bygga flervåningshus med
trästomme i Sverige var de stadsbränder som inträffade under senare
delen av 1800-talet. I och med branden i Sundsvall 1888 förbjöds
trästommarna med hänvisning till risken för brand och brandspridning.
Anledningen till tidigare bestämmelser är enligt Östman med flera
(1999) att en sammanblandning har gjorts av inverkan av träfasader och
trästommar med ayseende på brandspridning. Enligt Östman med flera
(1999) kan trästommar göras lika brandsäkra som andra
stomkonstruktioner. De tekniska lösningar för trästommar som har
tagits fram för att säkerställa att funktionskraven gällande brandskydd
uppfylls innefattar såväl aktivt som passivt brandskydd. Automatisk
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vattensprinkler är ett exempel på aktivt brandskydd. Exempel på passivt
brandskydd är brandstopp inne i konstruktionen för att förhindra
brandspridning i eventuella hålrum, ventilationsutformning som inte
bidrar till brandspridning och begränsningar när det gäller användandet
av trä i fasaden. Dessa begränsningar innebär till exempel att endast
delar av fasaden far täckas med träpanel om inte speciella åtgärder
vidtages. Ett femvåningshus med trästomme byggt i Skellefteå 1998 är
ett exempel på tillämpning av dessa speciella åtgärder. Femvåningshuset
har fasad av träpanel vilket är möjligt eftersom fönstren är
brandklassade, Östman med flera (1999). Ett trevåningshus med
trästomme byggt i Luleå 2000 är ett annat exempel på tillämpning av
dessa åtgärder. I detta fall har brandskyddsimpregnerad träpanel använts,
se kapitel 6.
Den svenska bostadsmarknaden för enfamiljshus har traditionellt
dominerats av hus med trästomme. I USA har flervåningshus med
trästomme varit tillåtna och där har bostadshus med trästomme
marknadsandelar på upp till 80-90% när det gäller hus med högst fem
våningar, Eriksson (1995). De tekniska lösningar som krävs för att
bygga hus med trästomme i upp till fem våningar är av samma typ som
de som används i en- och tvåvåningshus. Dessa faktorer tillsammans
med det faktum att de i Sverige hittills uppförda bostadshusen i flera
våningar med trästomme visat sig kunna konkurrera kostnadsmässigt
med andra alternativ, se kapitel 4.2, indikerar att flervåningshus med
trästomme skulle kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ även på
den svenska bostadsmarknaden.
Internationella trender visar på en trolig ökad efterfrågan av trä som
byggnadsmaterial enligt Sandberg (1999), där bland annat träets
betydelse i ett ekologiskt uthålligt samhälle lyfts fram. Detta indikerar
att en kostnadseffektiv och marknadsanpassad träbyggnadsteknik där
olika förtillverkade träbyggnadskoncept som lättbyggnad och massivträ
utvecklas och produceras i Sverige mycket väl kan innebära kommande
exportökningar. Den svenska exporten av monteringsfärdiga trähus
uppgick till omkring 1350 Mkr år 2000 enligt Sveriges Trähusfabrikers
Riksförbund (2001). Det forsknings- och utvecklingsarbete som utförts
i de nordiska länderna på senare år har resulterat i en ökad förståelse
och kunskap som innebär att flervåningshus med trästomme mycket väl
uppfyller gällande funktionskray. För att lyckas på marknaden krävs
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dock inte bara effektiva tekniska lösningar när det gäller till exempel
ljud- och brandkrav. Produkten måste också vara möjlig att producera
kostnadseffektivt samtidigt som kundernas önskemål uppfylls när det
gäller till exempel totalekonomi, lägenhetsutformning och
leveranstider.

1.2

Motiv till forskning om flervåningshus med
trästomme

Forskningen som beskrivs i denna licentiatuppsats har direkt
anknytning till byggnadsindustrin och nära anknytning till skogs- och
träindustrin i Sverige. Forskningen är utförd inom området produktion
av flervåningshus med trästomme för bostäder. Det är ett område som i
Sverige och övriga Norden har varit föremål för ökade
forskningsinsatser på senare år. Bland annat inom Nordic Woodprogrammet som pågick 1994-1997 där syftet var att stärka det
nordiska träets konkurrenskraft mot konkurrerande material. Inom
forskningsprogrammen SkeWood och Wood Technology and Design
(finansierade av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)) samt
Trämekanikprogrammet (finansierat av Stiftelsen för strategisk
forskning (SSF)) pågår också forskning om flervåningshus med
trästomme. Utvecklingsprojektet "Industriellt byggande i trä" som
beskrivs i kapitel 1.3 och 6 var ett projekt med syftet att utveckla det
industriella byggandet av flervåningshus med trästomme. "Industriellt
byggande i trä" ingick i NUTEKs utvecklings- och
teknikspridningsprogram för svenska skogsnäringar och var inriktat
direkt på industriella tillämpningar.
Det finns flera motiv till forskning och utveckling inom området
flervåningshus med trästomme.
•

En anledning är behovet av ekonomiskt konkurrenskraftiga, sunda
och miljövänliga bostäder med högt boendevärde.

•

En andra anledning är den för Sverige ekonomiskt viktiga skogsoch träindustrins behov av aysättning av sina produkter, inklusive
ökad export av mera förädlade produkter.
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•

En tredje anledning är att det finns möjligheter till utveckling av
effektivare produktionsformer för den svenska byggindustrin. Som
en positiv effekt av detta arbete kan små och medelstora foretag
(SMF) inom bygg- och träindustrin få möjlighet att hitta nya
marknader.

Forskning inom området flervåningshus med trästomme är viktig för
att belysa och besvara många frågeställningar ur olika perspektiv. Kan
en ökad konkurrens mellan olika material bidra till en effektivare
byggprocess och billigare bostäder i flervåningshus. Vilka
konstruktionstekniska och
produktionstekniska möjligheter finns.
Vilka möjligheter och hinder finns med hänsyn till företagens
kompetens och attityd till olika material och produktionsformer.
Genom att undersöka och söka svar på dessa och andra frågeställningar
kan därmed forskningen bidra till en utveckling av såväl
produktionsformer som bostäder. För att nå målen skall forskningen
också medverka till kunskapsuppbyggnad hos problemägare och
intressenter.
I och med avregleringen av den svenska bostadsmarknaden blev det
åter tillåtet att använda trästomme i byggnader med mer än två
våningar. Tack vare detta förändrades också den sedan tidigare rådande
konkurrenssituationen på marknaden för bostadshus i flera våningar.
Sedan länge är hus med betongstomme marknadsdominerande. På
senare år har dock hus med trästomme och även hus med stomme av
lättreglar i stål tagit upp konkurrensen, hittills i liten skala. För skogsoch träindustrin har det inneburit att ytterligare en marknad har
öppnats för aysättning av träprodukter.
Många branscher och marknadsaktörer har påverkats. För
materialleverantörerna och byggföretagen har det uppstått en ny
konkurrenssituation. Byggföretagen kan nu använda ytterligare ett
stommaterial (och fasadmaterial) vid produktion av flervåningshus.
Genom att använda trästomme i flervåningshus kan också ett flertal
olika konstruktions- och produktionsmetoder användas. Konkurrensen
och valmöjligheterna på den svenska marknaden för flervåningshus har
således ökat i och med att flervåningshus med trästomme åter får
byggas. Detta innebär att hela kedjan från slutkund till
materialleverantör via entreprenör och underentreprenör påverkas. Nya
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krav på till exempel leverantörssamverkan, samverkan mellan
entreprenör och underentreprenör (partnering), produktionsteknik och
kundfokusering ställs på företagen för att vara framgångsrika aktörer på
marknaden.
Två av de viktigaste faktorerna när det gäller tillväxt och utveckling av
medelstora industriföretag har enligt Gandemo och Lundström (1991)
visat sig vara kundernas krav kopplat till företagens möjlighet till
förändringar i produktionstekniken. I detta forskningsprojekt behandlas
kopplingen mellan konstruktions- och produktionsteknik vid
kundanpassning samt utveckling av produktionsprocesser vid
industrialiserad produktion av trähus.

1.3

Bakgrund till forskningsprojektet

Starten för forskningsprojektet, "Industrialiserad produktion av
flervåningshus med trästomme", kan härledas till 1997 då
utvecklingsprojektet "Industriellt byggande i trä" inleddes. Detta var
ett samverkansprojekt inom NUTEKs utvecklings- och
teknikspridningsprogram för svenska skogsnäringar som startade 1997
och ayslutades i juni 2000. I "Industriellt byggande i trä" har fyra småoch medelstora företag tillsammans med ett stort industriföretag och ett
stort bostadsföretag samt Luleå tekniska universitet (LTU) deltagit. De
deltagande företagen var ett sågverk (materialleverantör), en
arkitektfirma, två installationsföretag (VVS samt el), ett bostadsföretag
och ett entreprenadföretag. NUTEK, har finansierat projektet till 50%
och de deltagande företagen har finansierat resterande 50%. Syftet med
projektet var att utveckla det industriella byggandet i trä genom
samverkan mellan byggbranschens aktörer. De medverkande företagen
hade för aysikt att utveckla ett träbyggnadskoncept med fokus på
industrialisering och kundanpassning för att kunna erbjuda
bostadsmarknaden kundanpassade, milj övänliga, estetiska, funktionella
och kostnadseffektiva flervåningshus med trästomme.
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"Industriellt byggande i trä" bestod av sju delprojekt, a-g, se figur 1.1:
USA-marknad

Avreglering

Kundfokusering

Industriellt byggande i trä

0000000
Figur 1.1. Projektet "Industriellt byggande i trä".

a) "Marknadsföring och försäljning". Syftet med delprojektet var
bland annat att utveckla en affärside och vision för industriellt
producerade trähus. Resultat från detta delprojekt finns bland annat
redovisade i Bernmark och Löfstedt (1999) samt Forslund och
Olsson (1999).
b) "Vad är viktigt för en tänkbar kund". Syftet med delprojektet var
att undersöka hur bostäder kan marknadsanpassas efter olika
kundgrupper. Resultat från detta delprojekt finns bland annat
redovisade i Weidemanis (1998) och Bergling (1999).
c) "Anpassad arkitektonisk utformning". Syftet med delprojektet var
bland annat att utforma planlösningar med hänsyn till
kundanpassning och det industrialiserade byggkonceptet och övriga
aktörers krav och önskemål.
d) "Anpassade installationer". Syftet med delprojektet var att utforma
installationssystem med hänsyn till kundanpassning och det
industrialiserade byggkonceptet. Resultat från detta delprojekt finns
bland annat redovisade i Johansson och Lundqvist (1998).
e) "Miljöanpassat byggande i trä och materialkrav". Syftet med
delprojektet var att undersöka och ge förslag på hur trähus skall
miljöanpassas. Resultat från detta delprojekt finns bland annat
redovisade i Kädergård (1998) samt Hedberg och Löfstedt (1999).
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f) "IT-projektet". Syftet med delprojektet var att bestämma
funktionskrav för ett 3D-baserat IT-system med inriktning mot
visualisering, utvärdera befintliga IT-system och testa ett IT-system
tillsammans med en mjukvaruleverantör. Resultat från detta
delprojekt finns bland annat redovisade i Johansson (1998).
g) "Integrerad konstruktions- och produktionsteknik". Syftet med
delprojektet var att utreda möjligheter och begränsningar med det
industrialiserade träbyggnadskonceptet. Resultat från detta
delprojekt finns bland annat redovisade i Lindberg (1999), Thiger
(1999) samt Stehn och Bergström (2000).
Delprojekt g utvecklades till det här redovisade licentiatprojektet
"Industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme",
fortsättningsvis benämnt forskningsprojektet, som startade i januari
1999. Avsikten med forskningsprojektet var att med en bred ansats
undersöka möjligheter till utveckling och effektivisering av en
industrialiserad trähusproduktion genom att integrera kunskap på ett
mångvetenskapligt sätt från både konstruktions- och
produktionstekniskt perspektiv. Forskningsprojektet genomförs i
samverkan mellan Avdelningen för produktionsledning och
Avdelningen för träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

1.4

Syften med forskningsprojektet

Det finns två syften med forskningsprojektet "Industrialiserad
produktion av flervåningshus med trästomme".
•

Att undersöka och utvärdera hur alternativa konstruktionslösningar,
som innebär en avvikelse från en etablerad konstruktionsplattform
aysedda att kundanpassa produkten, påverkar tillverkningsprocessen
vid industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme.

•

Att undersöka och utvärdera hur metoder från verkstadsindustrin
för utformning, konstruktion och produktionseffektivisering kan
tillämpas vid projektering och industrialiserad produktion av
flervåningshus med trästomme.
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För att nå dessa två syften har två fallstudier utförts vid det i
"Industriellt byggande i trä" deltagande entreprenadföretaget,
Lindbäcks Bygg AB (LBAB). Den första fallstudien utfördes delvis vid
LBABs konstruktion och produktion i "Industriellt byggande i trä".
Resterande del av fallstudie 1 samt fallstudie 2 utfördes vid produktion
av ytterligare totalt tre bostadsprojekt. Företaget har under ett flertal år
förtillverkat såväl en- som flerfamiljshus med trästomme i form av
volymelement.

1.5

Problemområde

Problemområdet är industrialiserad produktion av flervåningshus med
trästomme för bostäder. Indikationer finns att trästomme är ett
kostnadseffektivt alternativ vid produktion av flerfamiljshus. Det finns
därför ett intresse av att ytterligare utveckla till exempel
produktionsmetoder som en del av en effektivare byggprocess.
Bakgrundsbeskrivningen ovan redovisar ett scenario där
kundfokusering och en effektivare produktionsprocess blir allt viktigare
för de svenska byggföretagen.
Med utgångspunkt från Byggkostnadsdelegationens slutbetänkande
(2000) kan man utläsa att tillverkningsindustrin har varit effektivare när
det gäller produktivitetsförbättringar jämfört med byggnadsindustrin.
En av anledningarna kan vara en systematisk effektivisering av materialoch produktionsstyrningsfrågor (MPS-frågor), logistik och
produktionsprocesser samt utveckling av metoder för denna
effektivisering. Syftet med dessa metoder är att öka produktivitet och
lönsamhet genom att effektivisera produktionen. För att integrera
kundkrav med tillverkningsprocessen och sänka kostnaderna i
produktionsprocessen har metoder utvecklats för att integrera design —
konstruktion — produktion.
Inom byggnadsindustrin talas det ofta om att varje objekt är unikt och
att det därför är svårt att arbeta på samma processorienterade sätt som
verkstadsindustrin gör. Forskningsprojektets syften har därför varit att
undersöka på vilket sätt det är möjligt att tillämpa och utveckla
metoder från verkstadsindustrin och anpassa dem för den
industrialiserade produktionsprocessen för flervåningshus med
trästomme.
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1.5.1

Problemägare och intressenter

Forskningsfrågornas problemägare är de personer och instanser som
utövar inflytande över forskningsfrågans utformning, Andersson och
Borgbrant (1998). Problemägare för detta forskningsprojekt är
avdelningarna för produktionsledning och träbyggnad, LTU samt
LBAB. Problemägarna har gemensamt och kontinuerligt under arbetets
gång utformat forskningsdesignen.
Forskningsfrågornas intressenter är de som har ett direkt eller indirekt
intresse av att bidraga med empiri till projektet eller att utnyttja
projektets slutliga resultat, Andersson och Borgbrant (1998). Detta
forskningsprojekts intressenter är främst de som har ett intresse av
utveckling av norrbottniska små- och medelstora företag med
anknytning till byggindustrin samt skogs- och träbranschen.
Forskningsprojektets intressenter är även de som har ett liknande
intresse angående motsvarande företag i övriga Sverige samt forskare
som har intresse av och/eller koppling till dessa branscher.

1.6

Forskningsfrägor

Bakgrundsbeskrivningen och beskrivningarna av syften och
problemområde mynnar ut i två forskningsfrågor som skall besvaras i
denna lic entiatuppsats.
•

Hur påverkar en kundanpassning som innebär en avvikelse från
etablerade konstruktionslösningar tillverkningsprocessen vid
industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme.

•

Hur kan den nuvarande tillverkningsprocessen vid industrialiserad
produktion av flervåningshus med trästomme förändras och
förbättras.

1.7

Avgränsningar iforskningsprojektet

Ett flertal olika branscher och marknader har påverkats i och med att
bostadshus med trästomme åter får byggas i flera våningar. Det finns
många intressanta frågor att studera längs den händelsekedjan. Alltifrån
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hur svenska materialleverantörer har påverkats till hur arbetssituationen
för en enskild arbetare har förändrats. I detta forskningsprojekt har ett
tillverkande entreprenadföretag studerats. Det som har undersökts,
analyserats och utvärderats inom problemområdet enligt kapitel 1.5 är
alternativa konstruktionslösningar och deras påverkan på
produktionsprocessen samt processutveckling hos det studerade
foretaget.
Frågor på analysnivåer som rör interaktion mellan olika branscher och
marknadsaktörer har inte behandlats. Analysen och studierna av det
undersökta foretaget har avgränsats till det volymelementbaserade
konstruktions- och produktionssystem som rör flervåningshus med
trästomme. Avgränsningarna begränsar därmed forskningsprojektet till
fabriksproduktionen och de konstruktionslösningar som påverkar
denna. De moment i byggprocessen som föregår konstruktion och
produktion i fabriken så som anbudsförfarande och försäljning samt de
moment som vidtar då fabriksproduktionen är ayslutad har inte
behandlats. Produktionsprocessen på byggarbetsplatsen har enbart
studerats för att bidra till forskarens egen kunskapsuppbyggnad och ge
viss bakgrundsinformation. Inte heller övriga efterkommande moment
som exempelvis besiktning och förvaltning har behandlats. Frågor som
rör till exempel arbetsmiljö och kvalitet inom det studerade företaget
har inte heller behandlats.
Avgränsningarna har gjorts i enlighet med forskningsprojektets
bakgrund, syften och problemområde. Fallstudierna är avgränsade till
industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme. Med
trästomme menas här regelstomme, inga värderingar av andra
stomaltemativ eller stommaterial har gjorts. Industrialiserad produktion
innebär i detta fall förtillverkning av volymelement i fabrik. Inga
värderingar av andra produktionsmetoder har gjorts. Även om teorier
och metoder från andra industrier än byggindustrin används och
tillämpas så ingår inte i forskningsprojektets syften att jämföra
byggindustrin och annan industri annat än genom det som finns
redovisat i befintlig litteratur.
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2

Licentiatuppsatsens disposition

Licentiatuppsatsen är disponerad enligt följande:
1) Introduktion, licentiatuppsatsens disposition samt beskrivning av
forskningsprojektets forskningsmetod.
2) Fallstudie 1: Alternativa konstruktionslösningar och
produktionsstudie.
3) Fallstudie 2: En industrialiserad byggprocess ur ett MPS-perspektiv.
4) Slutsatser inklusive förslag till fortsatt forskningsarbete.
kapitel 1 beskrivs forskningsprojektets bakgrund, syften,
problemområde, forskningsfrågor samt avgränsningar. I kapitel 2
beskrivs licentiatuppsatsens disposition. I kapitel 3 beskrivs
forskningsprojektets forskningsuppläggning inklusive forskningsdesign
och tillvägagångssätt vid datainsamlingar. I kapitel 4 ges en överblick av
kunskapsläget för flervåningshus med trästomme. I kapitel 5 beskrivs
det studerade företaget ur ett konstruktions- och
produktionsperspektiv. I anslutning till respektive fallstudie beskrivs
den teori som tillämpats vid arbetet med fallstudierna. För att hämta in
kunskap om dessa områden har litteraturstudier genomförts. Det gäller
dock inte för beskrivningen av fallstudieföretaget. För
kunskapsuppbyggnad om detta har observationer vid besök på företaget
använts. Den beskrivning av fallstudieföretaget som redovisas i kapitel 5
är till för att ge en redogörelse av företaget och dess
tillverkningsprocess. Ingen analys är gjord av det materialet utan det
skall ge en bakgrundsbeskrivning till fallstudie 1 och 2. Den empiri som
analyseras är insamlad vid arbetet med respektive fallstudie och beskrivs
i anslutning till dessa. I kapitel 6 beskrivs projektet "Industriellt
byggande i trä" och begreppen kundanpassning och Concurrent
engineering. Produktionsfilosofierna Just-in-time, Lean production och
Theory of constraints beskrivs i kapitel 8.1.3.
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2.1

Fallstudie 1, alternativa
konstruktionslösningar och
produktionsstudie

Fallstudie 1 är utförd inom ramen för utvecklingsprojektet "Industriellt
byggande i trä". Fallstudie 1 genomfördes i två moment:
1) Utvärdering av alternativa konstruktionslösningar.
2) Produktionsstudie av industrialiserad tillverkning av flervåningshus
med trästomme.
Resultaten från fallstudie 1 finns redovisade i kapitel 7.3.
Moment 1 omfattar upprättande av konstruktionsberäkningar och
konstruktionsritningar, inklusive utvärderande analyser av dessa, för ett
kundanpassat trevåningshus med trästomme producerat i LBABs fabrik
i december 1999 och uppfört i januari 2000 i Luleå. Beräkningar och
ritningar är baserade på den standardplattform för flervåningshus med
trästomme som utvecklats och används av LBAB. Detta trevåningshus
är ett av resultaten från utvecklingsprojektet "Industriellt byggande i
trä", beskrivet i kapitel 1.3 och 6. Den kundanpassning som har
påverkat utvecklingsprojektets delprojekt g är de flexibla
planlösningarna. Med flexibla planlösningar menas här planlösningar
där rumsbredden kan varieras mellan 3.6 och 7.2 meter.
Arbetet med konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar har
genomförts för att analysera och utvärdera olika konstruktionsalternativ
när det gäller flexibla planlösningar. Arbetet har också genomförts för
att erhålla nödvändig kunskap om konstruktionssystemet. Med den
kunskap en som grund var det sedan möjligt att utföra en
produktionsstudie där kostnads-- och störningseffekter i
produktionssystemet orsakade av kundanpassningen studerades och
analyserades. De effekter som undersöktes i produktionsstudien är de
som är en direkt följd av att konstruktionssystemet ändrades för att
möjliggöra flexibla planlösningar. Moment 1 är beskrivet i kapitel
7.2.1.
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Moment 2 utfördes i syfte att undersöka hur elementproduktionen
påverkades av de flexibla planlösningarna jämfört med
elementproduktion enligt den standardplattform som utvecklats av
företaget. För att undersöka detta gjordes observationer vid tillverkning
enligt LBABs produktionsprocess. Dels gjordes observationer vid
produktion enligt företagets standardplattform för flervåningshus med
trästomme dels gjordes observationer vid produktion av
trevåningshuset med flexibla planlösningar. Moment 2 är beskrivet i
kapitel 7.2.2.

2.2

Fallstudie 2, en industrialiserad byggprocess
ur ett MPS-perspektiv

Fallstudie 2 är genomförd inom ramen för LBABs
produktionsplanering och produktion av objekten Kullön och Skålen.
Fallstudie 2 genomfördes i tre moment:
1) Förstudie ur ett MPS-perspektiv med fokus på volymkomplettering
(volymkomplettering är tredje delen i den industrialiserade
produktionsprocessen, kapitel 5.3), objekt Kullön.
2) Analys av produktionsplanering, objekt Skålen.
3) Produktionsstudie
med
fokus
på
elementtillverkning
(elementtillverkning är den första delen i den industrialiserade
produktionsprocessen, kapitel 5.3), objekt Skålen.
Resultaten från fallstudie 2 finns redovisade i kapitel 8.1.4 och 8.2.4.
Som ett första led i fallstudie 2 genomfördes en förstudie. I förstudien
analyserades LBABs produktionsprocess med hjälp av den
produktionsfilosofi som senare användes vid de övriga momenten i
fallstudie 2. Förstudien gjordes under LBABs produktion av objekt
Kullön. Objekt Kullön består av enfamiljshus producerade och
uppförda under våren och sommaren 2000 i Vaxholm. Kvarteret
Skålen är ett objekt som uppfördes under hösten 2000. Objektet består
av studentbostäder monterade på ett befintligt flervåningshus med
betongstomme i Stockholm.
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Enligt använda definitioner behandlar fallstudie 2 inte flervåningshus.
Vid tillverkning av dessa objekt har dock produktionsprocessen i
LBABs fabrik samma principiella utformning som vid tillverkning av
flervåningshus. Denna industrialiserade produktionsprocess beskrivs i
kapitel 5.3.
Moment 1 genomfördes för att undersöka och analysera LBABs
industrialiserade produktionsprocess ur ett MPS-perspektiv.
Undersökningens fokus är volymkompletteringen. Moment 1 är
beskrivet i kapitel 8.1.
Moment 2 genomfördes för att tillsammans med LBAB upprätta och
analysera produktionsplaner för volymkomplettering. Moment 2 är
beskrivet i kapitel 8.2.
Moment 3 bestod av att ur ett MPS-perspektiv systematiskt undersöka
och studera produktionsprocessen vid objekt Skälen genom en
produktionsstudie. Produktionsstudien gjordes med hjälp av
observationer
vid
elementtillverkning
enligt
LBABs
produktionsprocess. Moment 3 är beskrivet i kapitel 8.2.

2.3

Slutsatser

Slutsatserna finns redovisade i kapitel 9. Dessa är med stöd av metodoch teoriavsnitten i kapitel 3,4, 6 och 7 baserade på de resultat som
finns redovisade i kapitel 7 och 8. I kapitel 9.3 redovisas förslag pä
fortsatt forskningsarbete.
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3

Forskningsprojektets
forskningsuppläggning

3.1

Forskningsdesign

Forskningsprojektets forskningsdesign visas i figur 3.1och 3.2. I figur
3.1 visas forskningsprojektets övergripande design och utformning i
kronologisk ordning.
Industrials-

byggkoncept

Materialegenskaper
trä

Beräkning
och

Teorier om
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Industriali5,.
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Figur 3.1. Forskningsdesign.

Figur 3.1 visar hur forskningsprocessen består av ett flertal faser. I fas 1
genomförs utvärderingar av alternativa konstruktionslösningar. Med
alternativa konstruktionslösningar ayses avvikelser från en existerande
standardplattform för konstruktion av flervåningshus med trästomme. I
utvärderingen av de alternativa konstruktionslösningarna är de
avgörande parametrarna för utformningen de begränsningar som
standardplattformen sätter i form av materialegenskaper, transporter
och en industrialiserad produktion. I fas 2 genomförs en
produktionsstudie och en analys av studien. Produktionsstudiens syfte
är att undersöka och analysera hur de alternativa
industrialiserade
det
påverkade
konstruktionslösningarna
produktionssystemet. Vid arbetet med fas 2 används kunskaperna från
fas 1 som grund för produktionsstudien. Fas 1 och fas 2 utgör fallstudie
1 och resultatet från fallstudie 1 utgörs av kunskap om kundanpassning.
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Dessa kunskaper tillsammans med teoretisk kunskap om
produktionsfilosofier ger indata till fas 3. Fas 3 består av en studie av en
industrialiserad
byggprocess
ur
ett
materialoch
produktionsstymingsperspektiv. Syftet är att undersöka hur den
industrialiserade byggprocessen kan analyseras med hjälp av vald
produktionsfilosofi. Detta syfte kvarstår sedan i fas 4 och 5. Indata i fas
4 och 5 är de kunskaper och insikter som de tidigare faserna ger.
Faserna 3, 4 och 5 utgör fallstudie 2. Fallstudie 1 och 2 tillsammans
med den teoretiska referensramen ligger till grund för slutsatserna som
utgör forskningsdesignens sjätte fas. I figur 3.2 visas den principiella
utformningen av respektive fallstudie.

B e skriv an d e

Problem-

process

formulering

Lösning

—11> Utvärdering

Figur 3.2. Forskningens utformning vid fallstudierna.

Under forskningsprojektets gång har ett företag, LBAB, studerats och
analyserats med ayseende på de frågeställningar som finns beskrivna i
kapitel 1.2-1.5. Eftersom bara ett foretag har studerats så har möjlighet
till fördjupade studier funnits. Under arbetet med fallstudie 1 uppkom
frågeställningar som tillsammans med indikationer från pågående
förändringsarbete vid LBAB gav upphov till förstudien i fallstudie 2.
Fallstudie 1 tillsammans med förstudien gav sedan upphov till det
fortsatta arbetet med fallstudie 2. Arbetet med fallstudie 1 och 2 har
inletts med en beskrivande process. Resultatet av den beskrivande
processen är en kartläggning av nulägessituationen för aktuell
frågeställning samt redovisning av relevanta bakgrundsfakta. Därefter
uttrycks en forskningsfråga i form av en målbild. Med hjälp av relevant
befintlig teoribildning föreslås sedan lösningar på forskningsfrågan.
Utvärderingar har också gjorts av respektive lösning.
I Andersson och Borgbrant (1998) definieras fyra forskningstyper:
•

Förändringsinriktad forskning. Har som huvudsyfte att medverka
till förändringar i en daglig verksamhet samt att analysera
förändringsprocessen.
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•

Utvärderande forskning. Har som huvudsyfte att utvärdera till
exempel processer eller produkter. Utvärderingen kan gälla såväl
helheter som delar.

•

Teori- och modellutvecklande forskning. Har teoribildning, ofta
inom väl avgränsade kunskapsområden, som huvudsyfte.

•

Utprövande forskning. Har som huvudsyfte att studera och
analysera till exempel materialegenskaper.

Forskningen i detta forskningsprojekt kan anses höra till kategorin
utvärderande forskning. Projektet "Industriellt byggande i trä" innebar
att kundkrav som till exempel möjlighet till flexibla planlösningar
infördes i LBABs konstruktions- och produktionsprocess. Ändrade
konstruktionslösningar innebar en tillfällig påverkan på
produktionsprocessen. Vad detta innebar för den industrialiserade
produktionsprocessen utvärderades genom att en produktionsstudie
genomfördes. Dessutom har det studerade företagets
konstruktionsplattform och produktionsprocesser utvärderats vid
studier med fokus på dels volymkomplettering dels
resulterade
Utvärderingarna
bjälklagstillverkning.
nulägesbeskrivningar. Analysen av dessa skall ge underlag för potentiella
produktionsförändringar. Inslaget av tillämpad forskning är härigenom
påtagligt. Forskningens inriktning skall enligt Andersson och Borgbrant
(1998) vara sådan att den är praktiskt tillämpbar samtidigt som den är
vetenskapligt relevant. Produktionsförändringarna är en del av
företagets utvecklingsarbete. Detta ligger i linje med Andersson och
Borgbrant (1998) som anser att utvärderande forskning skall leda till en
objektiv beskrivning av det som studeras. Vidare skall den utvärderande
forskningens analys leda till möjliga förbättringar som därmed kan leda
till en förändringsinriktad forskningsinsats.
Fallstudie 1 och 2 har genomförts för att studera produktionsprocesser
hos det undersökta företaget vid olika tillfällen. Enligt Yin (1994) är
fallstudien som metod att föredra när den som skall studera något har
liten kontroll över de studerade händelserna och händelsen som skall
studeras är samtida i ett verkligt sammanhang. Detta kan anses gälla för
de moment där produktionsprocesser studeras.
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I det arbete som har föregått produktionsstudierna har också vissa
arbetsmoment utförts av forskaren i samarbete med LBAB. Syftet med
dessa arbetsmoment var att inhämta nödvändig kunskap för kunna
studera en produktionsprocess utifrån en referensram som är baserad på
ämneskunskap och därefter analysera resultatet på ett så tillförlitligt sätt
som möjligt. Genom att via fallstudier studera en organisation eller ett
foretag under en längre tid ges möjlighet till djupare analyser, Yin
(1994). Forskningsdesignen har i detta forskningsprojekt utformats
gemensamt av problemägarna. Det har inneburit att resultaten från de
olika faserna har givit indata och en kunskapsbas till nästa steg i
forskningsprocessen. Denna forskningsdesign har tillsammans med
forskningstypen motiverat val av fallstudier och metoder för
datainsamling. Det innebär dock en viss svårighet att i detta
forskningsprojekt fullständigt beskriva arbetets händelseförlopp som via
samverkan med problemägarna har lett fram till resultat och slutsatser.

3.1.1

Datainsamling vid fallstudierna

Yin (1994) beskriver sex sätt för insamling av empiri under fallstudier:
•

Studier av dokument som exempelvis brev, tidningar och
protokoll.

•

Studier av arkivmaterial som exempelvis tidigare utförda enkäter,
dagböcker och kartor.

•

Intervjuer i form av exempelvis öppna intervjuer eller intervjuer
med liknande struktur som en enkät.

•

Direkta eller passiva observationer. Med passiva observationer ayses
observationer där forskaren endast observerar ett sammanhang utan
att själv vara aktiv deltagare i detta sammanhang.

•

Deltagande eller aktiva observationer. Med aktiva observationer
ayses observationer där forskaren inte enbart observerar ett
sammanhang utan själv deltager i det sammanhang som skall
studeras.
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•

Studier av fysiska föremål som exempelvis kulturella föremål eller
teknisk utrustning.

I de två fallstudiema som utförts har passiva observationer använts för
datainsamling under de produktionsstudier som har genomförts. Valet
av denna källa för datainsamling har gjorts med utgångspunkt från det
som skall studeras och analyseras, vilket i detta fall är
produktionsprocesser. Valet har också gjorts med hänsyn till aktuell
forskningstyp enligt ovan. Dessutom har dokument gällande kostnader
studerats. Detta i syfte att uppskatta materialkostnadsrelationer för
konstruktionselement.
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4

Flervåningshus med trästomme

4.1

Marknadssituation

Den nordamerikanska marknaden för flerfamiljshus domineras av hus
med trästomme. Enligt Eriksson (1995) byggs 80-90% av
flerbostadshusen med upp till fem våningars höjd i USA och Kanada
med en lätt träregelstomrne. De främsta orsakerna till detta är enligt
Eriksson (1995) ekonomin, byggtiden, lättbyggnadstekniken som
innebär enkel grundläggning, det tona byggandet och miljöaspekter.
Antalet lägenheter i flervåningshus med trästomme som har byggts i
Norden sedan 1994 är ungefär 1200. Andelen lägenheter i
flervåningshus med trästomme är därmed ungefär 1% av den nordiska
bostadsproduktionen av flervåningshus, Stone och Stone (2000).

4.2

Ekonomi

Nedan redovisas kortfattat fyra svenska studier där kostnader för olika
stomalternativ vid produktion av flervåningshus har jämförts.
Studie I
Öhult (1991) redovisar ekonomiska jämförelser mellan fyra olika
stomalternativ för ett tvåvåningshus med en total inre yta av 756 m2.
Stomalternativ 1 är en platsgjuten pelardäckstomme. Stomalternativ 2
är en prefabricerad betongstomme med bjälklag av TT-kassetter.
Stomalternativ 3 är en stålstomme med bjälklag av håldäckselement.
Stomalternativ 4 är en trästomme med träbjälklag.
Investeringskostnaden har för respektive alternativ beräknats för
produktion under två olika utförandetider, sommar- och vintertid. I
investeringskostnaden ingår tvåvåningshusets totalkostnad inklusive
projekterings-, ränte- och indexkostnader. Oberoende av
stomalternativ skall det färdiga huset ha likvärdig funktion och samma
utseende. Planlösningarna är oberoende av stomalternativ. Resultaten
av studien visas i tabell 4.1 där kostnadsrelationerna mellan de olika
stomalternativen framgår. I tabell 4.1 visas resultat dels för produktion
sommartid dels för produktion vintertid.
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Tabell 4.1. Resultat av studie I, efter Öhult (1991).

Utförandetid

Stomalternativ Sommartid Vintertid
1.00
1.00
1
0.95
0.99
2
0.91
0.96
3
0.90
0.94
4
Studie II
I Eriksson (1995) redovisas en kostnadsjämförelse för
byggentreprenadkostnaden (totalentreprenad) för ett objekt bestående
av två fyravåningshus med totalt 72 lägenheter. Jämförelsen ayser två
stomalternativ, trästomme och platsgjuten betongstomme. Vid tillfället
för studien var objektet förprojekterat men ännu inte byggt. Resultatet
av kalkylerna visar i detta fallet att entreprenadkostnaden blir 5.6%
lägre för alternativet med trästomme. Stomkostnaden blir 24% lägre för
träalternativet. Den totala projektkostnaden, då byggherrekostnaden
räknas in, blir 5.9% lägre för träalternativet baserat på en produktionstid
om 18 månader för betongalternativet respektive 16.5 månader för
träalternativet. Byggherrekostnaden domineras av mervärdesskatt och
kostnader för kreditiv under byggtiden. Byggherrekostnaderna blir
lägre för träalternativet. Det beror på att mervärdesskatten minskar
ungefär proportionellt mot entreprenadkostnaden. Även
kreditivkostnaden minskar tack vare kortare byggtid och lägre
byggkostnader.
Studie III
I Persson (1998) redovisas kostnader för ett uppfört trähus i fyra
våningar, Wälludden, och kostnadsberäkningar av hur mycket
motsvarande betonghus med samma boendearea hade kostat att
uppföra. Antalet lägenheter är 16 och bostadsarean 928 m2. Enligt
denna jämförelse blir trähuset drygt 3% billigare per kvadratmeter
bostadsarea än betonghuset när hänsyn tas till den totala
produktionskostnaden. I den totala produktionskostnaden ingår
markinköp/fastighetsbildning, anslutningsavgifter, entreprenadkostnad,
projektering och utredningar samt övriga byggherrekostnader.
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Studie IV
Resultaten frän studie IV är redovisade i Stone och Stone (2000). I
studien har kostnadsjämförelser, baserade på beräkningar, mellan träoch betonghus gjorts. I kostnadsjämförelsen ingår stomme,
stomkomplettering, inredning och allmänna kostnader för byggplatsen
(kranar, arbetsledning med mera). För objekten A, B och C har
kostnader för fyra olika stomaltemativ beräknats, tre betong- och ett
träalternativ. Husen ligger i Stockholm och är inte anpassade speciellt
för trähusbyggande. Objekt A består av två lamellhus i tre våningar
med totalt 26 lägenheter. Objekt B är ett lamellhus i tre våningar med
14 lägenheter. Objekt C är ett punkthus i fyra våningar med 12
lägenheter.

Stomaltemativ 1 har bjälklag av betonghåldäck, stabiliserande
prefabricerade betongväggar och ytterväggar av träelement.
Stomaltemativ 2 har prefabricerad betongstomme med
betongsandwichfasad. Stomaltemativ 3 är samma som alternativ 2 men
med fasad av halvsandwichelement som putsas på plats för att fasaden
skall bli fogfri. Stomalternativ 4 är en platsbyggd trästomme med fasad
som putsas på plats. Resultaten av studien visas i tabell 4.2 där
kostnadsrelationema mellan de olika stomaltemativen visas för de tre
objekten.
Tabell 4.2. Resultat av studie 11/, efter Stone och Stone (2000).

Objekt
A

Stomalternativ

1
9

3
4

4.3

0.95
0.93
1.00
0.82

Objekt
B
1.00
0.98
>0.98
0.90

Objekt
C
0.97
1.00
>1.00
0.91

Boendeuppfattningar

Enligt Stone (1999) är de boendes uppfattningar om boendemiljön till
övervägande del positiva hos dem som är bosatta i de flervåningshus
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med trästomme som hittills är uppförda i Sverige. Enligt Persson (1998)
visar de undersökningar som är gjorda för objekt Wälludden att
hyresgästerna ett och ett halvt år efter inflyttning är mycket nöjda med
boendekvaliteten. Liknande positiva attityder till trä angående
boendeuppfattningar i Japan och Tyskland redovisas av Hagstedt
(1998).

4.4

Produktionsmetoder

Vid produktion av flervåningshus med trästomme kan två huvudtyper
av produktionsmetoder förekomma, dels platsbyggnad dels
förtillverkning. Gränserna mellan de olika metoderna kan vara svåra att
definiera. Till exempel kan förtillverkade väggelement användas medan
bjälklagen tillverkas på plats. I USA räknas det som förtillverkning om
åtminstone förtillverkade väggelement används, Eriksson (1993). I USA
kan 40% av hela bostadsbyggnadssektorn räknas som baserad på
förtillverkade element. Även inom resterande del förekommer dock
olika former av förtillverkning.
Platsbyggnadsteknik innebär att husen tillverkas och sätts ihop på
byggplatsen, figur 4.1. Endast takstolar förtillverkas. Färdigkapat virke
levereras och lyfts till rätt våning med en kranbil. Väggar tillverkas på
respektive våningsplan och reses på plats med handkraft. Trästommen
är väderexponerad under stomresningen men i USA anses detta vara en
fördel då virket i stommen kan torka ut och eventuellt krympa färdigt
innan den byggs in. Denna produktionsmetod är baserad på den
amerikanska 2-tum-4-metoden (platform framing), Eriksson (1993). 2tum-4 syftar på att samtliga bärande vertikala väggreglar vanligen har
denna dimension.

Figur 4.1. Platsbyggnadsteknik.
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Vid förtillverkning kan de förtillverkade elementen vara antingen
skivelement eller volymelement, figur 4.2. Skivelement är av typen
väggelement och bjälklagselement. Volymelement är skivelement
sammansatta till ett volymelement. De förtillverkade elementen kan
tillverkas antingen i stationära fabriker eller i fältfabriker. Efter
fabrikstillverkning transporteras elementen till byggplatsen och
monteras med hjälp av kran. Efter monteringen vidtar färdigställandet i
form av installationsarbeten samt in- och utvändig komplettering.
Behovet av kompletteringar på byggplatsen är mindre vid
förtillverkning med volymelementet än med skivelement.
Volymelementen kompletteras i fabrik.

Figur 4.2. Montage av förtillverkat volymelement.

4.5

Konstruktionsutformningar

Trästommen kan utformas på ett flertal olika sätt. Nedan beskrivs
kortfattat ur ett konstruktionsperspektiv de två huvudtyper av
trästomme som förekommer samt en mindre vanlig stomtyp.
Regelstommen är en lättbyggnadsteknik där den bärande stommen är
uppbyggd av träreglar och skivor. Ur konstruktionssynpunkt är de
bärande väggarnas uppgift att bära vertikal last samt att stabilisera
byggnaden mot horisontalkrafter som orsakas av vind och snedställning.
Vertikala laster i form av snölast, takets egentyngd, nyttig last samt
bjälklagens egentyngd upptas av de bärande väggreglarna. De
horisontella krafterna förs till väggarna via bjälklagen genom skivverkan
och upptas genom skivverkan i väggarnas ytskikt som består av
exempelvis gips eller plywood. Utförligare beskrivningar av
träkonstruktioner från ett konstruktionsperspektiv finns till exempel i
Carling (1992) och Andreasson (2000).
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Massivträstommens väggar och bjälklag består av sammanfogade reglar.
Reglarna spikas eller limmas samman alternativt spänns tvärs
bärriktningen. I en stomme av massivträ kan trämaterial av lägre
kvalitet användas och fri bjälklagsspännvidd upp till 14 m erhållas,
Samuelsson (2000). Ytterligare beskrivningar av massivträstommens
egenskaper är redovisade i Trätek (2000).
Sandwichelement eller Structural insulated panels (SIPs), figur 4.3,
tillverkas i form av ytterväggar, yttertak, bjälklag och innertak vid en
industriell process. SIPs består av två lager av skivmaterial som omger
en kärna av EPS (Expanded polystyrene), van der Weide (1999).
Skivmaterialet är vanligtvis Oriented strand board (OSB) men även
plywood och tunnplåt kan förekomma. Vertikala laster tas i bärande
väggpaneler upp av skivorna och kärnan förhindrar buckling, van der
Weide (1999). Element dimensionerade med hänsyn till böjning består
förutom skivmaterial och kärna även av en ram av träreglar eller
lättbalkar.

Figur 4.3 Sandwichelement bestäende av OSB, EPS och träregel.

4.6

Industrialiserat byggande

Fernström och Kämpe (1998) anser att den stora framtidsmöjligheten
för byggbranschen är ett mer industrialiserat byggande. Ett
industrialiserat byggande innefattar inte enbart förtillverkning av
stommen. Enligt Fernström och Kämpe (1998) utgör den förtillverkade
stommen 15-25% av byggkostnaden fram till färdig fastighet. Även
övriga delar i byggprocessen måste också industrialiseras för att utnyttja
den fulla potentialen i ett industrialiserat byggande. Det kan till
exempel innebära att installationsprojektörer och installatörer
medverkar och samverkar från tidiga skeden i byggprocessen.
Fernström och Kämpe (1998) pekar också på det faktum att några
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byggsektorer där marknad, ekonomi och kundkrav länge varit styrande
har en hög grad av industrialiserat byggande:
•

Småhus och egna hem har genom den välutvecklade
småhusindustrin en förtillverkningsgrad på 85%.

•

Industribyggnader och kommersiella fastigheter har tack vare
kundkrav som korta byggtider förtillverkningsgrader på upp till
80%. Välutvecklade byggsystem i både betong och stål möjliggör
detta.

Även platsbyggande kan utföras i en industrialiserad och
väderoberoende byggprocess, Moström och Asplund (1996).
Väderoberoendet kan uppnås genom att produktionen skyddas av
omgivande skal. Skalets funktioner är enligt Moström och Asplund
(1996) att skapa en klimatskyddad produktionsmiljö genom att vädret
"hålls ute" samtidigt som materialflöden in och ut ur
produktionsmiljön kan upprätthållas utan störningar. I den
klimatskyddade produktionsmiljön skapas en miljö med belysning,
ventilation och värme anpassad efter produktionsprocessens behov.
Väderoberoendet underlättar för en industrialiserad byggprocess enligt
Moström och Asplund (1996). Planering, materialhantering och
produktion kan utföras enligt en industrialiserad produktionsprocess.
Genom att platsbygga väderoberoende kan enligt Moström och
Asplund (1996) byggtiderna i de flesta fall minskas med 25%, i vissa fall
upp till 50%, samtidigt som kostnadssänkningarna uppgår till 5%.
Tervoort (1999) beskriver ett industrialiserat trähusbyggande där
elementen till ett enfamiljshus lämnar fabriken på morgonen och är
monterat till ett vind- och vattentätt hus på eftermiddagen. Huset är
inflyttningsklart inom fem eller sex veckor till ett fast pris och
garanterad leveranstid.
Sigrist och R enggli (1999) beskriver ett industrialiserat träbyggsystem
där kunderna från ett begränsat antal basutformningar har möjlighet att
skapa individuella lösningar. Macfarlane (1999) pekar också på
fördelarna med ett industrialiserat trähusbyggande där fördelarna till
exempel är den klimatkontrollerade produktionen, kvaliteten,
•produktionstiden, den lägre andelen materialspill och den torra
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byggmetoden. Enligt Macfarlane (1999) är en väl organiserad
och
kostnadseffektiv
trähusproduktion
industrialiserad
konkurrenskraftig.
Enligt Stone och Stone (2000) saknas i nuläget träbyggkomponenter
som kan köpas på den öppna marknaden. Däremot finns det ett flertal
betongtillverkare på den svenska marknaden som tillverkar, säljer och
levererar betongbyggkomponenter till husbyggen. Det saknas också
enligt Stone och Stone (2000) projekteringsunderlag angående
flervåningshus med trästomme för arkitekter och ingenjörer i Sverige.
Det svenska Stålbyggnadsinstitutet arbetar däremot aktivt med att skapa
denna typ av projekteringsunderlag för stålbyggande. I Finland arbetar
industrin på motsvarande sätt när det gäller standardisering av metoder
och komponenter för öppna träbyggsystem, Stone och Stone (2000).
Enligt Fernström och Kämpe (1998) har både Danmark och Finland en
hög förtillverkningsgrad, >70%, av bostäder. I båda dessa länder är
utvecklingen av öppna byggsystem långt kommen. I VINNOVA
(2000) redovisas förslag på standardiserade knutpunktslösningar för
öppna träbyggsystem på den svenska marknaden. Enligt VINNOVA
(2000) är visionen ett öppet träbyggsystem med en gemensam
plattform för olika konstruktionsutformningar och byggnader med
olika användningsområden. Detta är ett system som i nuläget saknas på
marknaden men som i VINNOVA (2000) bedöms som fullt möjligt att
införa. Avsaknaden av ett öppet träbyggnadssystem innebär enligt
VINNOVA (2000) att stål och betong väljs framför trä. Ett öppet
träbyggsystem skulle enligt VINNOVA (2000) kunna leda till
minskade kostnader för flervåningshus med trästomme samtidigt som
det finns möjligheter till rationaliseringsvinster för småhustillverkare.

4.7

Analys av nulägesbeskrivning

Noteras kan att flervåningshusen med trästomme beskrivna i kapitel 4.2
har karaktären av pilotprojekt. Byggföretagen har vid respektive
pro duktionstillfälle inte haft någon större erfarenhet av att bygga
flervåningshus med trästomme. Enligt Eriksson (1993) uppskattas det
vanligtvis i USA, där byggföretagen har stor erfarenhet av att bygga i
trä, att flerbostadshus blir omkring 20-30% billigare om trästomme
används i stället för betongstomme. Med en större erfarenhet och vana
hos de svenska byggentreprenörerna finns därför en möjlighet till en
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kostnadseffektivare produktion av flervåningshus genom byggande med
trästomme.
De
nordamerikanska
av
erfarenheterna
flervåningshusproduktion tyder på detta och även de svenska
erfarenheterna av småhusproduktion där trästommen sedan länge är
marknadsdominerande.
Den industrialiserade byggprocessen har enligt redovisade
undersökningar visat sig konkurrenskraftig på den svenska marknaden
för småhus. Orsakerna kan, när det gäller fabriksproduktion, härledas
till den klimatkontrollerade produktionen och det torra byggandet som
leder till goda möjligheter att kontrollera kvalitet, produktionstider och
kostnader.

Trähusbyggande har visat sig konkurrenskraftigt när det gäller såväl
småhus som flervåningshus. När det gäller den svenska marknaden för
bostäder i flervåningshus är dock marknadsandelen för hus med
trästomme ännu liten. På den nordamerikanska marknaden är dock
motsvarande marknadsandel väsentligt högre. I USA har bostadsföretag
under en lång tid arbetat med marknadsanpassning av bostädernas
utformning, Miller och Stone (1994). Enligt Miller och Stone (1994)
arbetar amerikanska bostadsföretag sedan länge med frågor som
brukarmedverkan samt bostadsutformning med hänsyn till
marknadsanalyser och marknadsföring. Detta gör den nordamerikanska
marknaden till en intressant referens. En industrialiserad byggprocess
visar på många fördelar. En kombination av de båda, trähusbyggande
och en industrialiserad byggprocess, borde därför ha hög potential på
en öppen marknad. Samtliga stomtyper beskrivna i kapitel 4.4 är
möjliga att tillverka i en industrialiserad produktionsprocess. Ytterligare
utvecklingar av det industrialiserade trähusbyggandet kan därför anses
ha potential att effektivisera den nuvarande byggprocessen.
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5

Fallstudieföretaget

5.1

Företaget

Lindbäcks Bygg AB (LBAB) är ett entreprenadföretag som konstruerar
och producerar en- och flerfamiljshus med trästomme. Produktionen
sker i en fabrik i Öjebyn. I fabriken produceras skivelement (element) i
form av väggar, bjälklag och innertak. Elementen monteras därefter till
ett volymelement (volym). Ett volymelement består av en hel eller
delar av en hel lägenhet. Efter monteringen vidtar in- och utvändiga
kompletteringar. När ett volymelement lämnar fabriken är det
kompletterat såväl utvändigt som invändigt. Efter färdigställandet i
fabriken transporteras volymerna till byggarbetsplatsen för montering
och sammankoppling av installationer mellan volymelementen.
LBAB startades i Piteå 1924 som ett litet familjeägt sågverks- och
byggföretag. Företaget är i dag fortfarande familj eägt och har
expanderat till en storlek av omkring 60 anställda. Det innebär enligt
gällande EU-definition att företaget tillhör kategorin små- och
medelstora företag (SMF). LBAB var 1999 Sveriges 48:e största
byggföretag enligt Sveriges Byggindustrier (2001). LBAB har inriktat
och specialiserat sig mot konstruktion och produktion av
studentbostäder, hotell, grupphus, seniorboende samt flerfamiljshus
med två till fyra våningar. Under de senaste fem åren har företaget med
en ökande takt sålt, producerat och monterat/byggt mer än 600
lägenheter i flervåningshus med trästomme. Det kan nämnas att det
första flervåningshuset byggt med trästomme i Sverige sedan slutet av
1800-talet uppfördes av LBAB som ett studenthus på Porsön i Luleå.
LBAB producerar även enfamiljshus. Företaget har egen
konstruktionsavdelning, inköpsavdelning, försäljningsavdelning och
egen produktion i form av fabriksproduktion och produktion på
byggarbetsplatsen. Arkitektarbetet utförs av utomstående
arkitektfirmor. Konsulter anlitas vid arbetstoppar för att utföra
beräknings-, konstruktions- och ritningsarbete. Projektering och
utförande av el-, vatten- och VVS-installationer samt markarbeten görs
till stor del av underentreprenörer.
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All produktion är kundorderstyrd. Det innebär att produktion mot
färdiglager inte förekommer. I fabriken tillverkas element, elementen
monteras till ett volymelement och volymelementen kompletteras
vilket omfattar de in- och utvändiga arbeten som behöver utföras för
att få en färdig lägenhet. Produktionsprocessen beskrivs i kapitel 5.3.
Slutprodukten är alltså sammansatt av olika komponenter, vilket också
gäller vid elementtillverkningen där elementen är sammansatta av flera
olika komponenter. Det innebär att produktionen är konvergent, se
figur 5.1.
Artikel A
Artikel B

Produkt

Artikel C

Figur 5.1. Konvergent produktion, efter Segerstedt (1999).

Även balkonger och elementblock, till exempelvis garage och
carportar, tillverkas i fabrik. Detta görs för att minimera
arbetsmomenten
på
byggarbetsplatsen.
Elementoch
volymproduktionen sker i ett inomhusklimat vilket innebär att någon
hänsyn till det yttre klimatet inte behöver tas fore montaget på
byggarbetsplatsen.
I fabriken finns en delvis automatiserad tillverkningslinje för ytterväggar
samt fönster- och dörrkassetter. Vidare finns det fasta arbetsstationer för
tillverkning av lägenhetsskiljande väggar, mellanväggar, innertak och
golvbjälklag. Det finns även en station för övrig tillverkning som till
exempel balkonger, storblock till carportar och yttertakselement i
förekommande fall. Se figur 5.8 där fabrikslayouten visas.

5.2

En konstruktionsplattform för
volymelement

Ett volymelement består i normalfallet av fyra bärande väggar
(ytterväggar, YV, och volymskiljande väggar, VSV), ett bjälklag (GB),
ett innertak (TB) samt ett varierande antal icke bärande innerväggar
(mellanväggar, MV). I figur 5.2a visas de olika väggtyperna i en
planritning med endast stommen utritad. De bärande väggarnas uppgift
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är att bära vertikal last i form av egentyngd, nyttig last och snölast samt
att stabilisera för horisontalkrafter som orsakas av vindkrafter och
snedställningskrafter. Vertikala laster i form av snölast och takets
egentyngd förs via takstolarna till väggar av typen A i figur 5.2a. Nyttig
last samt bjälklagens och innertakens egentyngd fors till väggar av typen
B i figur 5.2a. De horisontella krafterna fors till väggarna via innertaket
genom skivverkan. Vertikala laster bärs av väggreglarna och
horisontella krafter upptas genom skivverkan i väggarnas ytskikt som
består av gips eller plywood. I figur 5.2b visas knutpunkter mellan
bjälklag/innertak och väggar.

a)

YV

VSV

itttt

b)

Figur 5.2. Exempel pa typiska konstruktionselement: a) i planritning och b) i tvärsnitt.
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5.3

En industrialiserad byggprocess

Beskrivningen av produktionssystemet och produktionsprocessen
nedan är begränsad till det industriella produktionssystem som finns
inom LBABs fabrik. Fabrikens utformning visas i figur 5.8.
Elementtillverkningen sker vid de olika produktionslinjerna och
arbetsstationerna som är markerade med respektive elementtyp i figur
5.8. Vid respektive plats för volymmontering, se figur 5.8, monteras de
olika elementen samman till en volym. Längs de tre volymbanoma
utförs volymkompletteringen. Figur 5.3 visar en översiktlig
processbeskrivning över produktionsprocessen.
Material in

Elementillverkning

Volymmontering

Volymkomplettering

Färdig volym ut

Figur 5.3. Översiktlig processbeskrivning av en industrialiserad byggprocess.

Elementtillverkningen utförs schematiskt enligt den processbeskrivning
som visas i figur 5.4. Variationer förekommer naturligtvis. Till exempel
är en yttervägg mer komplext uppbyggd än en mellanvägg och
tillverkningsprocessen för en yttervägg fordrar därmed både fler
arbetsmoment och komponenter än tillverkningsprocessen för en
mellanvägg.
Material in

Montering
av stomme

Montering av
installationer
och isolering

Montering av Färdigt
skivmaterial

element ut

Figur 5.4. Processbeskrivning av elementtillverkning.

Vid stommonteringen används färdigkapade reglar. Vanligtvis används
två längder, en längd för de vertikala reglarna och en längd för
syll/hammarband. Bearbetningar som häl- och urtagningar samt
kapningar görs vid tillverkning av elementen vid eller i anslutning till
respektive plats för elementtillverkningen. Isoleringsmaterialet är
anpassat för de vertikala reglarnas centrumavstånd, vanligen 600 mm.
Skivmaterialets längd är anpassad till de olika väggtypernas höjd.
Eventuell bearbetning av isolering och skivor görs vid respektive
arbetsstation. Ett elements schematiska produktstruktur visas i figur 5.5.
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Element

Reglar

G

stallationep

Figur 5.5. Produktstruktur

E Isolering

kivmateria)

.ästmateria

för element.

När elementen är färdiga lyfts de med travers till ett växelflak för att
sedan transporteras till volymmonteringen. Bild 5.1 visar en
elementstomme på ytterväggslinjen.

Bild 5.1. Ytteninggslinjen.

När de element som behövs för en komplett volym är klara dras
växelflaket med truck till någon av stationerna för volymmontering, se
figur 5.8. Vid monteringen sätts först golvbjälklaget ihop med en
yttervägg eller en volymskiljande vägg längs bjälklagets långsida, bild
5.2.
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Bild 5.2. Volymmontering.

I nästa steg lyfts mellanväggarna på plats och fästs i bjälklaget. När
mellanväggarna är på plats monteras väggarna längs bjälklagets kortsida
och därefter monteras den andra väggen längs bjälklagets långsida.
Slutligen infästes innertaket i väggarna. Produktstrukturen för en
monterad volym visas i figur 5.6.
(Monterad)
volr

( GB

)

TB

DC

YV

VSV

MV

Gstmaterial)

Figur 5.6. Produktstruktur för monterad volym.

Volymkompletteringen görs längs de tre volymbanorna i figur 5.8.
Volymbanorna I och II används främst för lägenhetsvolymer, se bild
5.3.
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Bild 5.3. Volymkomplettering.

Den något kortare volymbana III används for volymer som inte
innehåller så mycket installationer, exempelvis trapphusvolymer. När
en volym är fardigkompletterad täcks den med presenning och
transporteras därefter till byggarbetsplatsen. Produktstrukturen för en
kompletterad volym visas i figur 5.7.
ompletterad
volrm

entilations)
C
\ material

Tapeter/
malarearg

Golvmateria

Figur 5.7. Produktstruktur för kompletterad volym.

37

Inredning

l- och VVS
Cstallationer

DIV

MV

TB

MATER IL

YV ( 4)

KALLAGER FOR MATERIAL DEH VOL YMELEMENT

rg

SIT IVSÅG

YV ( 3)

VOL YMBANA I FÖR Vt

VOL1113ANA I I FÖR

VSV ( 2)

orfLE f TER ING

ER ING

VSV ( 1)

MATER IAL

MATER IAL

dO

A

5.4 Montage på byggarbetsplatsen
Efter transport till byggarbetsplatsen återstår montage av
volymelementen och sammankoppling av installationer mellan
volymerna. Bilderna 5.4-5.7 visar hur ett montage kan gå till. Bild 5.4
visar ett volymelement som lossas från lastbilen. Bild 5.5 visar ett delvis
monterat trevåningshus. Bild 5.6 visar hur ett volymelement lyfts på
plats av en byggkran och bild 5.7 visar det slutliga resultatet som är
trevåningshuset beskrivet i kapitel 6.

Bild 5.4. Lossning av volymelement vid byggarbetsplatsen.

Bild 5.5. Delvis monterat trevåningshus.
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Bild 5.6. Lift av volymelement.

Bild 5.7. Fardigmonterat och kompletterat trevåningshus med trästomme.

Ett montage av ett tvåvåningshus med ett trapphus tar med hjälp av en
kran och fyra hantverkare vanligtvis en produktionsdag. Ett
fyravåningshus monteras på den dubbla tiden.
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6

Projektet "Industriellt byggande i
trä"

I kapitel 1.3 ges en inledande beskrivning av projektet "Industriellt
byggande i trä" och dess delprojekt. I kapitel 6 redovisas en
fullständigare beskrivning av "Industriellt byggande i trä",
fortsättningsvis benämnt utvecklingsprojektet. Beskrivningen i kapitel 6
syftar till att beskriva utvecklingsprojektets resultat och arbetsmetod för
produktutveckling. Utvecklingsprojektet bestod av sju delprojekt.
Syftet med delprojekt g, enligt kapitel 1.3, var att utreda möjligheter
och begränsningar med det industrialiserade träbyggnadskonceptet.
Inom ramen för delprojekt g utvärderades konstruktions- och
produktionstekniska effekter av kundanpassning. Detta sammanfaller
med forskningsprojektets första syfte. I forskningsprojektets andra syfte
ingår att utvärdera hur metoder för utformning, konstruktion och
produktionseffektivisering från verkstadsindustrin kan tillämpas vid
projektering och industrialiserad produktion av flervåningshus med
trästomme. Utvecklingsprojektets arbetsmetod för produktutveckling,
Concurrent engineering (CE), är ett exempel på en sådan metod. Hur
CE tillämpades i utvecklingsprojektet redovisas i kapitel 6.3.
Utvärderingen redovisas i kapitel 6.4.
I forskningsprojektets fallstudie 1 som utförs vid det i
utvecklingsprojektet deltagande entreprenadföretaget utvärderas
alternativa konstruktionslösningar ur ett konstruktions- och
produktionsmässigt perspektiv. Vidare utvärderas arbetsmetoden CE.
Utvärderingen av alternativa konstruktionslösningar utförs delvis inom
ramen för fallstudieföretagets konstruktion och produktion i
utvecklingsprojektet. Som jämförande referens används produktion av
bostäder vid fallstudieföretaget enligt kapitel 5.

6.1

Projektbeskrivning

Utvecklingsprojektet var som tidigare beskrivits i kapitel 1.3 ett
samverkansprojekt mellan fyra små- och medelstora företag tillsammans
med ett stort industriföretag och ett stort bostadsföretag samt LTU.
Representanter från de deltagande företagen bildade inom ramen för
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projektet en integrerad projektgrupp. Projektgruppen bestod av totalt
sju personer. LTUs roll i projektet var projektkoordinator, länk till
forskningskompetens inom LTU och observatör av projektets
genomförande. Syftet med utvecklingsprojektet var att utveckla det
industriella byggandet i trä. Utvecklingen av byggkomponenter och
nya samverkansmetoder har i detta projekt skett genom samverkan
mellan byggbranschens aktörer, från beställare till förvaltare via arkitekt,
entreprenör, underentreprenör och materialleverantörer. I figur 1.1
visas ingående delprojekt.
Exempel på utvecklingsprojektets resultat, efter Stehn (2000).
•

Uppfört trevåningshus med trästomme med stort utnyttjande av
synligt trä invändigt och utvändigt. Fasaden består av
brandskyddsimpregnerad träpanel, bild 6.1. Av det trä som ingår i
trevåningshuset är andelen trä som är miljöcertifierat enligt Forest
Stewardship Council-(FSC)-systemet 63%.
Integrerat installationssystem. In- och utgående installationer är
koncentrerade till ett installationsschakt i trapphuset. En ny typ av
ventilationsaggregat är framtaget med möjlighet till individuell
förbrukningsmätning, bild 6.2. Aggregatet är också anpassningsbart
beroende på krav angående till exempel eftervärmning av luft.

•

Möjlighet till alternativa lägenhetsutformningar (flexibla
planlösningar). Kunden har möjlighet att välja på ett flertal olika
planlösningar för en och samma lägenhet. Trevåningshuset
innehåller planlösningar för olika kundgrupper på respektive
våning. Våning ett har öppna planlösningar, våning två har
"vanliga" planlösningar och våning tre har planlösningar för
studentbostäder, figur 6.1.

•

Utanpåliggande och flexibla installationer. El-, tele- och
datainstallationer är placerade bakom lister av trä, bild 6.3 och 6.4.
Listerna är monterade på väggen och demonterbara vilket medför
ett enkelt system för ändringar i installationsdragningarna.
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•

Produktutveckling enligt arbetssättet Concurrent engineering efter
undersökning av kundönskemål. Arbetssättet har präglat både
helhetsutformningen av trevåningshuset och utformning av
produkter som utanpåliggande lister och installationssystem, kapitel
6.3.

Bild 6.1. Trevåningshusets fasad.

Bild 6.2. Trevåningshusets ventilationsaggregat.
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Open Layout

Normal Layout

Student flats

Figur 6.1. Trevaningshusets planlösningar.
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Bild 6.3. Utanpåeande installationer dolda bakom en trälist.

Bild 6.4. Trälisten.

Utgångspunkten för projektet "Industriellt byggande i trä" var LBABs
system med förtillverkade volymelement och de krav som de framtida
kunderna kan komma att ställa på produkten (huset/lägenheten).
Kundkraven formulerades av den integrerade projektgruppen förstärkt
med två fastighetsmäklare från bostadsföretaget enligt metoden Quality
Function Deployment (QFD-studie). QFD-metoden beskrivs i kapitel
6.2.1. QFD-studien är beskriven och redovisad i Stehn och Bergström
(2001). Resultaten av studien redovisas i tabell 6.1.
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Tabell 6.1. Resultat av QFD-studie, dier Stehn och Bergstrom (2001).
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QFD-studien visar att de två viktigaste kundkraven är
investeringskostnad och invändig utformning. Viktiga kundkrav är
också kvalitet, förvaltning och underhåll samt en varierbar
lägenhetsutformning. QFD-studien visar också att de system- och
processegenskaper som totalt sett bäst uppfyller kundkraven är en
integrerad konstruktion och produktion.
Kundkraven och LBABs konstruktions- och produktionssystem
sammankopplades sedan via den integrerade projektgruppens arbete
med produktutvecklingen. Genom samverkan mellan delprojekten
utvecklades de lösningar som krävs för att den nya produkten skall
uppfylla kundönskemålen enligt QFD-studien.

6.2

Teori

6.2.1

Kundanpassning

En definition på kundanpassade produkter är "smärre variationer av
standardkonfigurationer utvecklade som gensvar till en speciell
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kundorder", Ulrich och Eppinger (1995). En kundanpassad produkt
kan ses som en allmän produkt som är utformad i enlighet med
kundkrav som till exempel en bil med tillvalsmöjligheter. En
kundanpassad produkt kan också ses som en specialprodukt tillverkad
av standardkomponenter kombinerade enligt kundens önskemål. "En
unik produkt, ett konstverk eller en prototyp är inte en kundanpassad
produkt även om den är tillverkad i enlighet med kundorder", Ulrich
och Eppinger (1995).
Lampel och Mintzberg (1996) har utvecklat en klassificering av
strategier för kundanpassning. Lampel och Mintzberg (1996) utgår från
en värdekedja i fyra steg: design/konstruktion, tillverkning, montering
och distribution. Beroende på var i värdekedjan som kundanpassningen
utförs identifierar Lampel och Mintzberg (1996) fem strategier:
Total standardisering. Ingen kundanpassning görs av tillverkare eller
distributör. T-Ford är ett exempel på en sådan produkt.
Segmenterad standardisering. Kunderna ses som olika samlingar av
köpare men varje samling ses som en helhet. Med denna strategi
ökar valmöjligheten för kunden men kunden har inget inflytande
över vare sig produktutformning eller produktion. Möjligen
k-undanpassas distributionen.
•

Kundanpassad standardisering. Montering och distribution är
kundanpassad. Kunden kan välja av ett urval av
standardkomponenter för att sätta samman sin egen slutprodukt.
Denna strategi kan användas för att kundanpassa en standardiserad
produkt som en bilstomme.

•

Skräddarsydd kundanpassning. En allmän prototyp visas för en
kund och skräddarsys sedan i enlighet med kundens individuella
behov. Kundanpassningen görs i distributions-, monterings- och
tillverkningsledet.

•

Total kundanpassning. Kunden påverkar hela produktionsprocessen
inklusive design och konstruktion. Storskaliga projekt som
exempelvis NASAs Apolloprojekt är ofta totalt kundanpassade.
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För att kunna kundanpassa en produkt mäste tillverkaren ha kunskap
om vilka krav eller önskemål som kunden har på produkten. Genom
att använda metoder som Quality Function Deployment (QFD) är det
möjligt att införliva kundkrav i önskat steg i värdekedjan enligt ovan.
QFD-metoden har använts i till exempel fordonsindustrin och sedan
nyligen även i byggnadsprojekt, Haapasalo (1999).

6.2.2

Concurrent engineering

Concurrent engineering (CE) är en arbetsmetod för parallell
produktutveckling och integrering av kundkrav, design, konstruktion
och produktion, Backhouse och Brookes (1996). CE innebär till
skillnad
från
sekventiell
produktutveckling
att
produktutvecklingsprocessen sker parallellt och att ett steg inte behöver
vara färdigt innan nästa steg i processen inleds. CE innebär också att
olika kompetenser inom till exempel utvecklings-, konstruktions-,
produktions- och marknadsavdelningar samverkar i integrerade
produktgrupper genom hela produktutvecklingsprocessen. Syftet med
detta integrerade och tvärfunktionella arbetssätt är ofta att korta
ledtiden i produktutvecklingen samt att sänka tillverkningskostnader,
minska störningar i produktionen och höja kvaliteten. Ett
tvärfunktionellt arbetssätt skapar också ett större tidsutrymme i
produktutvecklingsprocessen enligt Eneström, Ritzen och Norell
(1999). Utförligare beskrivningar av CE finns redovisade av Backhouse
och Brookes (1996) och Salomone (1995).
I Fernström och Kämpe (1998) beskrivs partneringentreprenad.
Partneringentreprenad innebär enligt Fernström och Kämpe (1998) att
byggprocessens aktörer samverkar från tidiga skeden i byggprocessen.
Tidigare har installationsprojektörer och installatörer inte deltagit i
byggprocessens tidiga skeden. Genom denna samverkan kan till
exempel olika tekniska lösningar utprovas för att optimera projektet
med ayseende på kostnadseffektivitet och byggtid. Enligt Fernström
och Kämpe (1998) innebär denna nya arbetsmetod att framtidens
projektering delas upp i systemprojektering och detaljprojektering.
Vidare innebär partneringentreprenad att mer tid och resurser satsas i
byggprocessens tidiga skeden för att korta byggtiden med en totalt sett
kortare projekttid.
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6.3

Produkt utvecklingsexempel

Kundönskemålen
från
QFD-studien
via
integrerades
utvecklingsprojektet i LBABs konstruktions- och produktionssystem.
Som ett illustrerande exempel, efter Stehn och Bergström (2001),
redovisas nedan produktutvecklingsprocessen för trälisten som i det
flexibla systemet monteras utanpå el-, tele och datainstallationer som är
monterade direkt på väggen. I standardsystemet är dessa installationer
placerade inne i väggen. Trälisten utformades av den integrerade
projektgruppen. Genom systemet med utanpåliggande installationer
kan kundönskemålet varierbar lägenhetsutfoimning uppfyllas.

Figur 6.2 Schema över produktutvecklingsprocess som leder till trälistens slutliga utformning,
dier Stehn och Bergström (2001).
=2mm
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E E E
18 'TIM
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Detaljutformning
Produktionsutformning

14 mM
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I figur 6.2 redovisas den integrerade projektgruppens
produktutvecklingsprocess. Processen följer CE-metodologin beskriven
i kapitel 6.2.2. I figur 6.2 visas även den slutliga utformningen av
trälisten, tidigare visad i bilderna 6.3 och 6.4. Det första steget, K1 i
figur 6.2, är den konceptuella utformningsfasen som inkluderar QFDstudien. De följande stegen är nödvändiga för att integrera
produktutformning och produktionssystem. Dessa kopplade steg är
principiellt lika för utvecklingsprojektets samtliga produktutformningar.
I processen ingår två kopplade delar som utförs parallellt. Den första
delen är uppfyllande av den konceptuella lösningen. Den andra delen
är uppfyllande av detaljlösningar som harmoniserar med den
konceptuella lösningen.
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D1

En undergrupp bestående av representanter från
arkitektfirman, installationsföretaget (el) och sågverket bildas
inom den integrerade projektgruppen. En preliminär
utformning görs med hänsyn till 1) materialleverantörens
produktionsmöjligheter, 2) arkitektoniska aspekter samt 3)
installationernas utrymmeskrav.

K2-K4

Föreslagna lösningar på utformningar diskuteras och itereras
vid möten, som äger rum varje månad, med hela den
integrerade projektgruppen. Förändringar och förbättringar
baserade på den konceptuella utformningen återförs till
undergruppen.

D2

Föreslagna utformningar förfinas och optimeras med
ayseende på utrymmeskrav för installationerna som varierar
beroende på typ av installationsmaterial. Installationsmaterial
som är miljömässigt godtagbara leder till restriktioner med
ayseende på kabelböjningsradier vilket i sin tur påverkar
utformningen av trälisten och anslutningar.

P1

Ytterligare en undergrupp bildas. Den består av
entreprenadföretaget,
från
representanter
installationsföretaget och materialleverantören. Syftet med
undergruppen är att utvärdera produktionsmöjligheter och
produktionsrestriktioner för de företag som är engagerade i
produktionsfasen för trälisten. Prototyper tillverkas där
hänsyn är tagen till 1) materialleverantörens
produktionsutrustning, 2) produktionsförändringar för
entreprenadföretaget (installationer på och inte i väggarna)
samt 3) montering av installationer och förändringar vid
installationsarbetet.

P2

materialleverantören.
tillverkas
av
Prototyp
Installationssystemet provas i en testvolym.

C5

Systemverifiering av bade produktutformningen och
tillverkningsprocessen. Resultatet är en specificerad
utformning med hänsyn tagen till kundönskemål och den
integrerade projektgruppen.
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6.4

Analys av projektet "Industriellt byggande
i trä"

Syftet med utvecklingsprojektet var att utveckla det industrialiserade
byggandet i trä. Ett led i utvecklingen innebar att integrera
kundönskemål med det industrialiserade produktionssystemet. Detta
gjordes via en QFD-studie där de system- och processegenskaper som
bäst uppfyller kundönskemålen kan identifieras. Att uppfylla
kundönskemål är något som kommer att bli mer och mer viktigt allt
eftersom den svenska bostadsmarknadens marknadsanpassning fortsätter.
Trevåningshuset uppfyller Ulrichs och Eppingers (1995), kapitel 6.2.1,
definition på en kundanpassad produkt. Kundanpassningsstrategin,
enligt Lampel och Mintzberg (1996), kapitel 6.2.1, för trevåningshuset
var en kundanpassad standardisering. Resultaten från
utvecklingsprojektet visar att det är fullt möjligt att kundanpassa ett
trevåningshus med trästomme genom att integrera kundönskemål och
ett industrialiserat träbyggnadskoncept.
I utvecklingsprojektet tillämpades arbetsmetoden Concurrent
engineering (CE), beskriven i kapitel 6.2.2. Som ett exempel på
produktutvecklingsprocessen i utvecklingsprojektet redovisades i
kapitel 6.3 hur trälisten som monteras på de utanpåliggande
installationerna utformades i samverkan mellan olika aktörer i
byggprocessen. Systemegenskapen utanpåliggande installationer
innebar, tillsammans med processegenskapen integrerad konstruktion
och produktion, att kundönskemålet varierbar lägenhetsutformning
kunde uppfyllas. Även utvecklingsprojektets övriga resultat är
utvecklade via arbetsmetoden CE.
CE-konceptet är inte välkänt inom den svenska byggnadsindustrin
enligt Johansson (2001). Fernström och Kämpe (1998) beskriver
partneringentreprenad som en ny arbetsmetod i byggindustrin.
Fernström och Kämpe (1998) anser vidare att förtillverkning gynnas
vid partneringentreprenad. Enligt beskrivningarna av CE och
partneringentreprenad i kapitel 6.2.2 finns det stora likheter mellan de
båda arbetsmetoderna. Utvecklingsprojektet visar att CE-konceptet kan
tillämpas vid industrialiserad produktion av trähus. I projektet har
förutom arkitekt, entreprenadföretag och installationsföretag även
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beställare och en materialleverantör samverkat vid utvecklingsarbetet.
Att arbeta enligt principerna för CE och/eller partneringentreprenad är
effektivare
på
vägen
mot
en
steg
produktutvecklingsprocess/byggprocess inom byggindustrin. Att ett
behov av detta finns i byggbranschen påpekar Borgbrant (1993) som
anser att "den kraftiga sekventieringen av hela byggprocessen med
vattentäta skott mellan olika aktörer försvårar förnyelsen och
utvecklingen".
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7

Fallstudie 1

7.1

Introduktion, problembeskrivning och syfte

Inom ramen för utvecklingsprojektet "Industriellt byggande i trä"
delprojekt g undersöktes möjligheten till flexibla planlösningar, dels
med hänsyn till begränsningar i träets materialegenskaper dels med
hänsyn till volymbyggandets begränsningar, främst transport men även
materialhanteringen i fabriken. Detta utvärderingsarbete ingick även i
forskningsprojektet som en analys av olika konstruktionsalternativ.
Inom forskningsprojektet utfördes dessutom en produktionsstudie och
analys av studien för att undersöka hur ovanstående
konstruktionslösning påverkade produktionsprocessen. Som jämförande
referens användes produktion av studentbostäder enligt LBABs
standardplattform.
I kapitel 7 redovisas ingen använd teori. Detta beror på att den
teoretiska referensramen för fallstudie 1 är beskriven i kapitel 6.
De randvillkor som styr utformningen av de alternativa
konstruktionslösningarna är:
1) De planlösningar som är utarbetade i delprojektet "Anpassad
arkitektonisk utformning".
2) LBABs produktionsmetod med förtillverkade volymelement,
inklusive de konstruktionsmässiga begränsningar som materialet trä
sätter.
3) Övriga delprojekt som påverkas av konstruktionssystemets
utformning.
Randvillkor 1
Planlösningarna är utarbetade i syfte att uppfylla kundkravet om små
och ekonomiska lägenheter med möjlighet till flexibilitet, figur 6.1.
Dessutom är planlösningarna anpassade efter LBABs
produktionsmetod, transportmöjlighet samt efter tanken att placera kök
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och badrum i ett gemensamt volymelement i anslutning till trapphuset
där samtliga installationer monteras i ett installationsschakt. Genom att
placera installationsintensiva delar av en lägenhet, kök och badrum, i
ett gemensamt volymelement koncentrerades merparten av
installationerna till detta volymelement. I övriga volymelement utförs,
förutom el- och teleinstallationer, endast värmeinstallationer till
radiatorerna. I och med att kök- och badrumsvolymerna placeras i
trapphuset
minimeras
antalet
anslutning
till
också
installationsdragningar i husets plan. Sovrum och vardagsrum placeras
längst bort från trapphuset vilket innebär att ljudstörningar från
trapphuset minimeras. Kundkravet små och ekonomiska lägenheter
innebär i detta fall att rumsbredden, vilket är lika med ett
volymelements inre bredd, bjälklagets spännvidd, begränsas till 3.6
meter. Flexibilitet innebär i detta fall att kunden för en och samma
lägenhet kan välja på ett antal alternativa planlösningar där
utformningen inte skall vara begränsad av rumsbredden 3.6m. Det
innebär att kunden kan välja på olika planlösningar där såväl bärande
innerväggar som icke bärande innerväggar skall vara möjliga att välja
bort för att erhålla önskad utformning. Konstruktionssystemet skall
därför vara utformat så att bärförmågan är oberoende av dessa väggar.
På så vis undviks förstärkningsarbeten i efterhand i de fall som väggar ej
önskas. Flexibilitet innebär därmed att möjlighet ges till rumsbredder
som motsvarar två gånger volymelementets inre bredd.
Randvillkor 2
LBABs produktionsmetod innebär att den totala bredden av ett
volymelement i praktiken begränsas till 4.5 meter beroende på reglerna
för vägtransporter. I och med detta så är också den inre bredden av ett
volymelement begränsad till ungefär 4 meter. För ett volymelement
enligt ovan med en inre bredd om 3.6 meter innebär detta dock ingen
begränsning. För ett volymelement med den dubbla inre bredden är
dock transporterna en begränsande faktor. En begränsande faktor enligt
randvillkor två är också träets materialegenskaper. Enligt bilaga B är
dynamisk respons, svikt och nedböjning redan vid spännvidden 4.2
meter på gränsen till det acceptabla. LBABs produktionsmetod med
förtillverkade volymelement innebär att de volymskiljande väggarna,
typ B figur 5.2, bär bjälklag och bjälklagslast. Systemet med flexibilitet
innebär att såväl bärande volymskiljande väggar som icke bärande

54

mellanväggar skall vara möjliga att välja bort vid
lägenhetsutformningen. I och med att de volymskiljande väggarna av
typen B är lastbärande i LBABs standardplattform innebär det att
standardplattformens konstruktionsutformning måste modifieras så att
bjälklagslasterna kan föras ner till grunden utan att de volymskilj ande
väggarna används till detta. Vidare är en alternativ
konstruktionsutformning som orsakar LBABs produktionssystem
minsta möjliga störningar i form av ökad produktionstid att föredra.
Ökade produktionskostnader till följd av de alternativa
konstruktionslösningarna är också en negativ effekt som bör minimeras.
Minsta möjliga störningar och kostnadsökningar är således målet för
produktutvecklingen i syfte att få en kostnadseffektiv produktion. Detta
kan naturligtvis vara svårt att bedöma på förhand. LBAB har dock
sedan tidigare projekt erfarenhet av att förändra volymelement så att
större rumsbredder än den inre volymbredden erhålls.
Randvillkor 3
Hänsyn måste också tas till övriga delprojekt som påverkas av
konstruktionsutformningar. Resultaten och kraven från delprojekten
"Anpassade installationssystem" och "Anpassad arkitektonisk
utformning"
får
inte
av
störas
den
alternativa
konstruktionsutformningen.
Syftet med utvecklingsprojektets delprojektet g är att utvärdera
konstruktionsalternativ för att möjliggöra en fördubblad
bjälklagsspännvidd jämfört med de planlösningar som tagits fram av
projektgruppen. Denna utvärdering ingår även i forskningsprojektet. I
forskningsprojektet ingår dessutom att utvärdera hur dessa
konstruktionsalternativ påverkar det industriella byggandets
produktionsprocess, kapitel 1.6.
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7.2

Metod vid datainsamlingar

7.2.1

Utvärdering av alternativa
konstruktionslösningar

För planlösningarna i figur 6.1 kan två principiellt olika alternativa
konstruktionslösningar användas för att uppnå dubbel rumsbredd:
•

I det första fallet är planlösningarna med ayseende på de bärande
volymskiljande väggarna i förväg låsta till de tre alternativen som
visas i figur 6.1. Planlösningen på bottenvåningen är då öppen och
planlösningarna på våning två och tre som med ayseende på fri
bjälklagsspännvidd är begränsade till den inre bredden av ett
volymelement. Detta kan åstadkommas genom att LBABs
standardplattform med bärande volymskiljande väggar används på
plan två och tre. För att erhålla en öppen planlösning på
bottenvåningen krävs dä att en balk överför de vertikalkrafter som
den volymskiljande väggen på våning ett normalt belastas med.
Dessutom måste pelare överföra balkens upplagsreaktioner till
grunden.

•

I det andra fallet överförs de vertikala krafterna av en balk placerad
på varje våning. Pelare på varje våningsplan överför respektive balks
upplagsreaktioner. Den vertikala bärförmågan på varje våningsplan
är i detta fall är tillräcklig utan bärande volymskiljande väggar.
Härigenom möjliggör detta system planlösningar inte bara enligt
figur 6.1 utan öppna planlösningar motsvarande bottenvåningen
kan även användas även på våning två och tre.

Om konstruktionsalternativet enligt det andra fallet används kan
flexibilitet i planlösningarna uppnås genom att val av planlösning görs
innan huset är uppfört men även genom att ändra planlösningarna
under husets livslängd. Eftersom flexibilitet enligt randvillkor två i detta
fall innebär att möjlighet till förändringar i planlösningarna skall vara
möjliga i efterhand redovisas i kapitel 7.4.1 endast
konstruktionslösningar som möjliggör detta. Beräkningarna i bilaga C
visar dock att konstruktionslösningar enligt det första fallet innebär
antingen en limträbalk vars stora dimensioner leder till att randvillkor

56

tre inte kan uppfyllas eller en stålbalk som leder till "förmodade
störningar" enligt randvillkor två.
Två olika alternativ som uppfyller villkoren enligt det andra fallet enligt
ovan diskuterades inom den integrerade projektgruppen, se bilaga C
för en utförligare beskrivning av utförda beräkningar. Det första
alternativet innebär att en limträbalk ersätter den volymskiljande
väggen med ayseende på vertikala laster. Det andra alternativet är en
stålbalk.
Det beskrivna balk- och pelarsystemet bär de vertikala lasterna som de
volymskiljande väggarna enligt standardplattformen bär. LBABs
standardplattform innebär att de volymskiljande väggarna förutom att
bära vertikal last även upptar horisontalkrafter genom skivverkan. För
att uppnå tillräcklig stabilisering behövs en viss minimilängd av
stabiliserande väggar, Carling (1992), Andreasson (2000). Denna
minimilängd ökar med våningsantalet. Minimilängden kan minskas
genom att istället för gips använda plywood som inre ytskikt hos
väggen. I och med flexibiliteten måste ur stabiliseringssynpunkt hänsyn
tas till de öppningar som uppstår i och med att vissa volymskiljande
väggar inte längre är bärande vare sig med ayseende på vertikala eller
horisontella laster. De permanenta väggarna måste därför dimensioneras
för att klara stabiliseringen utan att hänsyn kan tas till de volymskiljande
väggar som tar horisontalkrafter i standardfallet. Plywood används ofta
av LBAB vid produktion enligt deras standardplattform. Dels för att
klara stabiliseringen av högre hus men även i envåningshus i till
exempel våtutrymmen. Att använda plywood istället för gips innebär
därför ingen avvikelse jämfört med LBABs standardsystem. Det innebär
heller ingen störning i och med att hantering och montering av gips
och plywood är identisk i deras industrialiserade process,
monteringstiden kan dock sannolikt vara längre för en plywoodskiva
jämfört med en gipsskiva. Detta utreds inte vidare här utan det antas att
den påverkan som ett ökat inslag av plywood innebär enbart påverkar
materialkostnaderna.

7.2.2

Produktionsstudie

För att utvärdera vald alternativ konstruktionslösning genomförs en
produktionsstudie. Studien genomförs i syfte att jämföra produktionen
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enligt LBABs standardplattform (standardsystem) respektive flexibelt
system samt att göra en översiktlig flödeskartläggning av
produktionsprocessen. Det som jämförs är produktionstider och
materialkostnader. Utvärderingen utförs genom att jämföra
produktionstider och materialkostnader för de elementtyper som
påverkas av kundanpassningen flexibla planlösningar. Aktuella
elementtyper är bjälklag, volymskiljande väggar och innertak.
Datainsamlingen görs genom öppna passiva observationer under
produktionen samt genom studier av dokument gällande
materialkostnader. Datainsamlingen i fabriken görs för att studera
eventuella störningar i form av avvikelser i pro duktionstiden mellan
standardsystemet och det flexibla systemet. Faktiska produktionstider
för respektive elementtyp mäts på plats i fabriken.
Produktionstiderna mäts från och med att tillverkningen av ett element
har inletts och till och med att elementet är färdigtillverkat. Ingen
hänsyn tas till den tid som åtgår för den materialhantering som krävs
före och efter tillverkningen. Detta beror på komplexiteten i
undersökningen. Svårigheten ligger bland annat i överskådligheten och
att kunna bedöma olika orsaker till tillfälliga produktionsstopp. Med
hänsyn till detta avrundas varje uppmätt produktionstid till närmaste
femminuterstal. För standardsystemet mäts produktionstider för sex
bjälklag och sju volymskiljande väggar. För det flexibla systemet mäts
produktionstider för fem bjälklag och sex volymskiljande väggar.
Produktionsstudien genomförs under en tidsperiod när
standardsystemet har varit i produktion under en längre tidsperiod,
ungefär en månad. Produktion enligt det flexibla systemet sker endast
under en begränsad tidsperiod och antalet element som skall tillverkas
är därmed starkt begränsat. Genom att studera kostnadsdata erhålls
också en bedömning av den eventuella kostnadsmässiga påverkan som
erhålls beroende på de strukturella ändringarna orsakade av
kundanpassningen
flexibla
planlösningar.
En
översiktlig
flödeskartläggning av respektive produktionsprocess genomförs också
under produktionsstudien för att översiktligt undersöka materialflöden
och produktionsprocessens utformning.
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7.3

Resultat av fallstudie 1

7.3.1

Utvärdering av alternativa
konstruktionslösningar

Som resultat av utvärderingar av alternativa konstruktionslösningar
redovisas i tabell 7.1 bärförmåga och nedböjningar för tänkbara limträoch stålbalkar som placerade på varje våning ersätter en volymskiljande
vägg för att bära vertikala laster. För utförligare beräkningar se bilaga C.
I tabell 7.2 redovisas ekonomiska effektivitetsmått med hänsyn till
statisk nedböjning av utbredd last samt statisk nedböjning orsakad av en
punktlast på 1.0 kN i fältmitt (="svikt"). Resultaten i tabell 7.2 har
beräknats utifrån tabell 7.1 och aktuella materialkostnader som är
redovisade i bilaga D. Nedböjning för UPE-240 har normerats till 1.00
med ayseende på u1 och up i tabell 7.1. Därefter har balkarnas relativa
nedböjning beräknats i förhållande till UPE-240. Sedan har balkarnas
prisrelation, p, beräknats även här med UPE-240 normerad till 1.00.
För att jämföra balkarnas nedböjning också med hänsyn till kostnad
multipliceras därför uRi och uRF med p. Dessa beräknade mått u,E och
un visar hur "ekonomiskt effektiva", relativt sett, de i tabell 7.1
redovisade balkarna är med hänsyn till statisk nedböjning av utbredd
last och kostnad, u1E, samt med hänsyn till statisk nedböjning av
punktlast i fältmitt,
Tabell 7.1. Nedböjningar för utvärderade balkar enligt bilaga. Beteckningar: u1= nedböjning
av utbredd last, fritt upplagd balk, u,-= nedböjning av utbredd last, kontinuerlig trestödsbalk,
u,= nedböjning av punktlast ifältmitt,fritt upplagd balk.

Balk
90x225, L40
90 x270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120
VKR-220

u, (mm) u2 (mm) uF (mm)
18.9
9.6
0.9
11.0
0.5
5.6
14.9
7.5
0.7
8.6
4.4
0.4
1.8
0.9
0.1
12.6
6.6
0.9
2.7
1.4
0.2
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Tabell 7.2. Relativ nedböjning och "svikt" samt relativ nedböjning och "svikt" med hänsyn
tagen till kostnad för respektive balk.

Balk
90 x 225, L40
90x270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120
VKR-220

U1R

UFR

10.50
6.11
8.28
4.78
1.00
7.00
1.50

9.00
5.00
7.00
4.00
1.00
9.00
2.00

p
0.27
0.32
0.35
0.42
1.00
0.84
1.28

UlF,

UFF

2.84
1.96
2.90
2.01
1.00
5.88
1.92

2.43
1.60
2.45
1.68
1.00
7.56
2.56

Noteras kan att spännvidderna vid planlösningar enligt figur 6.1 inte är
3.6 m. För fritt upplagda balkar varierar spännvidden mellan 2.40 m
och 3.25 m. För kontinuerliga balkar varierar fältvidden mellan 3.15 m
och 3.3 m. I beräkningarna har spännvidden genomgående satts till 3.6
m för att fa ett enhetligt jämförande värde beräkningsmässigt.
Med stöd av ovanstående beräkningar och beskrivna randvillkor enligt
kapitel 7.1 valde därefter den integrerade projektgruppen en
konstruktionslösning som har möjlighet att effektivt uppfylla
kundönskemålet flexibla planlösningar även ur ett ekonomiskt och
produktionstekniskt perspektiv.

Den integrerade projektgruppen valde lösningen med en bärande
limträbalk per våning. Vald tvärsnittsdimension är 115x270. Vald
lösning placerar sig som nummer fyra enligt tabell 7.2, kolumnerna u1E
samt uFE. Anledningen till att 115x270 valdes fore 90x270 är lägre
absoluta tal med ayseende på u1 och u,. Dessutom bedömdes skillnaden
med ayseende på de ekonomiska effektivitetsmåtten vara försumbar.
Limträalternativet valdes före stålalternativen trots sämre mått enligt
tabell 7.2. Alternativet med en UPE-balk hade i ett tidigare projekt
använts av LBAB. Detta alternativ ansågs dock kräva för mycket
bearbetning vid infästningen till bjälklagsbalkarna för att anses som
aktuell i detta fall. UPE-balken måste förses med plåtar för att
infästning till limträbalkarna skall vara möjlig dessutom måste varje
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limträbalk anpassas i höjdled för att passa in mot livet på UPE-balken.
Limträalternativet 115x270 bedömdes ha de bästa sammantagna
system- och processegenskaperna för att uppfylla kundönskemålet
flexibla planlösningar. För att överföra balkens upplagsreaktioner
används spiklimmade pelare bestående av reglar med samma dimension
och kvalitet som används i volymskiljande väggar. Pelarna integreras i
de volymskiljande väggarna.

7.3.2

Produktionsstudie

Den preliminära flödeskartläggningen redovisas i figur 7.2 i form av
processbeskrivningar för tillverkning av bjälklag respektive
volymskiljande väggar.
Material in

Delprocess

Delprocess

Delprocess

Färdigt bjälklag ut

Ill

a)
Material in

Delprocess

Delprocess

Delprocess

Delprocess

Il

Ill

IV

Färdig ragg ut

b)
Figur 7.2. Processbeskrivningar av: a) bjälklagstillverkning och b) tillverkning av
volymskiljande väggar.

Den i figur 7.2a redovisade processbeskrivningen består av tre steg:
•

Steg I består av montering av bjälklagsstomme och blindbotten.
Samtliga balkar är fardigkapade.

•

Steg II består av montering av installationer. Bearbetning av
balkarna i form av hål- och urtagningar i balkarna görs vid
arbetsstationen.
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Steg III består av montering av golvskiva (spånskiva) och eventuellt
golvgips. Eventuell bearbetning i form av håltagningar i skivorna
görs vid arbetsstationerna.
Antal hantverkare är två vid processteg I och III. Vid processteg II är
antalet ett.
Den i figur 7.2b redovisade processbeskrivningen består av fyra steg:
•

Steg I består av montering av regelstommen. De vertikala reglarna
är färdigkapade. För de horisontella reglarna används virke i
fallande längder. Eventuell bearbetning som håltagning och
kapning/skarvning av horisontella reglar görs vid arbetsstationen.

•

Steg II består av montering av dubbla lager gips.

•

Steg III består av montering av elkabelrör och —dosor.

•

Steg IV består av isolering om väggen är lägenhetsskiljande.

Antalet hantverkare är ett vid samtliga processteg.
Resultat av produktionsstudien på elementnivå visas i tabell 7.2 - 7.4,
jämförelsen gäller materialkostnader och produktionstid för de element
som påverkas av kundanpassningen flexibla planlösningar.
Innertakselement påverkas i väldigt liten grad vilket inte redovisas i
tabellform i detta kapitel. I bilaga E och F finns dock påverkan
redovisad. Tabell 7.2 - 7.4 är baserade på de utförligare redovisningar
som finns i bilaga E och F. I tabell 7.2 redovisas jämförelsen för bjälklag
som hör till en torr volym. I tabell 7.3 redovisas jämförelsen för
bjälklag som hör till en våtrumsvolym. I tabell 7.4 redovisas jämförelsen
för volymskiljande väggar.
Tabell 7.2. Påverkan av alternativa konstruktionslösningar på elementnivå för bjälklag, torr
volym.

GB materialkostnad
GB produktionstid

Standardsystem Flexibelt system
1.18
1.00
1.36
1.00
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Tabell 7.3. Påverkan av alternativa konstruktionslösningar på elementnivå för bjälklag,
våtrumsvolym.

GB materialkostnad
GB produktionstid

Standardsystem Flexibelt system
1.14
1.00
1.00
1.31

Tabell 7.4. Påverkan av alternativa konstruktionslösningar på elementnivå för volymskiljande
väggar.

Våning

VSV
materialkostnad
VSV
produktionstid

1
2
3
1
9

3

Standardsystem Flexibelt system
0.69
1.00
1.00
1.26
1.00
1.00
1.00
0.87
1.29
1.00
1.00
1.00

Resultat av produktionsstudien på volymnivå visas i tabell 7.5 till och
med 7.12, jämförelsen gäller produktionstimmar och materialkostnader
för volymer som innehåller element som påverkades av
kundanpassningen flexibla planlösningar.
Tabell 7.5. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende på
materialkostnader för monterad torr volym.

Relativ kostnad

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 2
Våning 1
1.08
1.04

Tabell 7 6. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende på
produktionstider för monterad torr volym.

Relativ
produktionstid

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00
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Flexibelt system
Våning 1
Våning 2
1.09
1.12

Tabell 7.7. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende på
materialkostnader för monterad vätrumsvolytn.

Relativ kostnad

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 2
Våning 1
1.07
1.03

Tabell 7.8. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende pa
produktionstider för monterad vätrumsvolym.

Relativ
produktionstid

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 2
Våning 1
1.09
1.12

Tabell 7.9. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende pit
materialkostnader för kompletterad torr volym.

Relativ kostnad

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 2
Våning 1
1.06
1.03

Tabell 7.10. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende på
produktionstider för kompletterad torr volym.

Relativ
produktionstid

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00
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Flexibelt system
Våning 2
Våning 1
1.04
1.03

Tabell 7.11. Jänförelse mellan standardsystem och _flexibelt system med ayseende på
materialkostnader för kompletterad viitmmsvolym.

Relativ kostnad

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 1
1.02

Våning 2
1.05

Tabell 7.12. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med ayseende på
produktionstider för kompletterad våtrumsvolym.

Relativ
produktionstid

Standardsystem
Våning 1 och 2
1.00

Flexibelt system
Våning 1
Våning 2
1.02
1.02

Ett annat resultat av produktionsstudien är att observationerna visar att
hanteringen av material upptar produktionstid vid de olika
arbetsstationerna. Förutom materialhanteringen som är direkt kopplad
till tillverkningen åtgår produktionstid för att söka efter material som
för tillfället saknas. Observationerna visar att källorna till de
förekommande materialbristerna är dels den externa logistiken dels den
interna logistiken. Med extern logistik ayses i detta fall leveranser från
materialleverantörer. Med intern logistik ayses här leveranser från
fabrikens lager till respektive arbetsstation. Materialbristerna leder i vissa
fall till tillfälliga produktionsstopp vid de olika arbetsstationerna.

7.4

Resultatdiskussion fallstudie 1

Resultaten från fallstudie ett visar att de alternativa
konstruktionslösningarna aysedda att kundanpassa produkten med
ayseende på flexibla planlösningar påverkar produktionsprocessen.
Påverkansgraden är av begränsad omfattning när det gäller såväl
produktionstid och materialkostnader. Den begränsade omfattningen
kan sannolikt hänföras till de hänsyn till uppsatta randvillkor som togs
av den integrerade projektgruppen. Genom att införa kundkrav i
produktionsprocessen enligt arbetssättet CE visade sig vara
framgångsrikt i och med att kundkraven uppfylldes inom de gränser
som randvillkoren sätter.
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I bilaga E redovisas beräkningar som visar att påverkan på
materialkostnaderna för bjälklag blir lägre vid vald konstruktionslösning
med limträbalk jämfört med alternativet med en stålbalk av typen
UPE-240. Alternativet med UPE-240 innebär att materialkostnaderna
för bjälklag blir 26-35% högre för det flexibla systemet högre jämfört
med standardsystemet. Valt konstruktionsalternativ innebär en
kostnadsökning med 14-18% enligt tabellerna 7.2 och 7.3.
En begränsad påverkan av kundanpassningen i form av flexibla
planlösningar erhölls i produktionsprocessen. Den delprocess i
bjälklagstillverkningen som påverkas är delprocess I figur 7.2a. På
motsvarande sätt är delprocess I, figur 7.2b, den delprocess vid
tillverkning av volymskiljande väggar som påverkas.
Resultaten från fallstudie ett visar också att bjälklagstillverkningen är
störningskänslig. Med nuvarande tillverkningsprocess för bjälklagen blir
avvikelsen jämfört med standardsystemet stor oaysett vilket av
alternativen limträ- eller stålbalk som väljs. Alternativet med stålbalk är
inte möjligt att utvärdera med ayseende på produktionsstörningar i
denna fallstudie men tidigare erfarenheter visar detta.
Den konvergenta produktionen kräver att rätt sak är på rätt plats i rätt
tid. Detta är en komplicerande faktor enligt Segerstedt (1999).
Observationerna under produktionsstudien visar också att det som
förefaller vara viktigare än valda konstruktionslösningar för att undvika
störningar i den industrialiserade byggprocessen är frågor som hur
produktionsprocessen är utformad samt material- och
produktionsstyrning.
Resultaten från fallstudie 1 ger upphov till frågeställningar om hur den
industrialiserade byggprocessen kan förändras och förbättras. I och med
att den industrialiserade byggprocessen är en tillverkningsprocess med
återkommande moment så kan en utvecklingspotential finnas om
teoretiska metoder för produktionseffektivisering kan tillämpas. Om
metoden skall vara tillämpbar bör det vara möjligt att med hjälp av det
teoretiska ramverket i ett första steg analysera den nuvarande
produktionsprocessen. Efter utvärdering av detta första steg bör det
vara möjligt att förändra och förbättra produktionsprocessen så att en
effektivare industrialiserad byggprocess kan bli ett konkret resultat.
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8

Fallstudie 2

8.1

Förstudie, Kullön

8.1.1

Bakgrund, problembeskrivning och syfte

Bakgrunden till förstudien är att LBAB bedriver ett förändringsarbete
för att förbättra produktionssystemet samt möta en produktionsökning
med ett allt större inslag av kundanpassning. Förändringsarbetet som
drivs på alla nivåer i foretaget indikerar ett behov av ett systematiserat
arbete med material- och produktionsstyrningsfrågor for att möta
ökade produktionsvolymer. Resultat från fallstudie 1 visade också att
frågor som logistik, fabrikslayout, materialflöden, produktionsstyrning
och samverkan mellan entreprenör och underentreprenör är av största
vikt när det gäller att minska störningar och öka genomflödet i
produktionssystemet.
Syftet med förstudien är att analysera LBAB med ayseende på materialoch produktionsstymingsfrågor. I förstudien ingår att analysera
nuvarande produktionsprocess, identifiera kritiska faktorer som
begränsar produktionssystemets kapacitet samt föreslå lösningar som
minskar de kritiska faktorernas påverkan. Som teoretisk grund används
en i kapitel 8.1.3 beskriven produktionsfilosofi. Förstudien är främst
inriktad på termen genomflöde, beskriven i kapitel 8.1.3.

8.1.2

Metod för datainsamling

Metoden som har använts vid arbetet med förstudien är en fallstudie av
LBAB med fokus på material och produktionsstyrningsfrågor. För att
göra datainsamlingar har observationer av produktionen och
produktionsdata för objekt Kullön gjorts. Intervjuer har gjorts med
personal som arbetar med produktionsledning vid LBAB.
Observationer och intervjuer har utförts i syfte att göra en
nulägesbeskrivning av LBABs produktionsprocess.
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8.1.3

Teoretisk beskrivning av tre
produktionsfilosofier

Beskrivningen av Just-in-time är baserad på Krajewski och Ritzman
(1999). Just-in-time (IIT) är en produktionsfilosofi vars övergripande
syfte är att minska eller eliminera slöseri och icke-produktiv tid. Med
slöseri avses sådant som ej bidrar till någon värdeökning
produktionen. Exempel på slöseri är lager, väntetid, överproduktion
och defekta produkter. För att nå det övergipande syftet med JIT
inriktas produktionen på:
Minimerade lager. Det leder till att kapital som annars är bundet i
varulager och lagerytor frigörs.
Korta ledtider och ett jämnt materialflöde. Det leder till minskade
väntetider och jämn belastning på maskiner och personal.
•

Minimering av antalet defekta produkter. Med färre antal defekta
produkter minskar antalet ombearbetningar som annars kan leda till
ett ojämnt materialflöde. Dessutom minskar kostnader för
materialspill.

För att uppnå minimerade lager inriktas produktionen mot små
satsstorlekar vilket har följande fördelar:
•

Små satsstorlekar innebär små omsättningslager vilket innebär
kortare påfyllningstid samt att mindre yta behövs.

•

Korta ledtider. Den totala processtiden vid en arbetsstation är större
för stora satser än för små.

• Jämnare belastning vid arbetsstationema.
En nackdel med små satsstorlekar är att arbetsstationerna får ställas om
oftare än vid större satsstorlekar vilket innebär att arbetsstationernas
ställtid kan bli betydande.
Låga lagernivåer innebär också att ett effektivt samarbete med
materialleverantörerna är viktigt i och med att leveranser kommer att
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ske ofta. Låga lagernivåer innebär också att produktionssystemet blir
känsligare mot stillestånd, exempelvis orsakade av maskinhaverier, i
produktionen. För att införa JIT kan fabrikslayouten behöva
omarbetas. För att så effektivt som möjligt utnyttja JIT är det
fördelaktigt med en tillverkningsprocess med hög grad av repetition, ett
jämnt materialbehov och möjlighet till en stabil tillverkningstakt. En
stabil tillverkningstakt är nödvändig eftersom det vid produktion enligt
JIT saknas lager som kan fungera som buffertar vid svängningar i
produktionstakten.
Lean production (LP) är en produktionsfilosofi med stora likheter med
JIT. Enligt Krajewski och Ritzman (1999) är LP en av många
beteckningar för ett JIT-system. Enligt Sandkull och Johansson (1996)
syftar LP till en flödesorienterad produktionsprocess utan spill. Med
spill ayses sådant som inte är värdeskapande. Enligt Sandkull och
Johansson (1996) är målet med LP också total kvalitet något som inte
bara innefattar produktens kvalitet utan allt som görs i företaget för att
producera samt leverera varor och tjänster.
Beskrivningen av Theory of constraints (TOC) är baserad på Goldratt
och Fox (1986), Goldratt (1990) och Goldratt och Cox (1993). TOC
är en produktionsfilosofi vars övergripande syfte är att öka
produktiviteten genom en process av ständiga förbättringar. För att nä
det övergripande målet inriktas produktionen på:
•

Att öka genomflödet för hela systemet. Med systemet ayses här hela
organisationen. Genomflödet definieras som den takt som systemet
genererar kapital genom försäljning. Om något produceras utan att
säljas bidrar det inte till genomflödet.
Minskade lager. Lager definieras som det kapital som systemet har
investerat i produkter som skall säljas.

•

Minskade tillverkningskostnader. Tillverkningskostnader definieras
som de kostnader som systemet har för att omvandla lager till
genomflöde.

I Goldratt och Fox (1986) och Goldratt och Cox (1993) beskrivs det
tankesätt som ligger bakom TOC angående material- och
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produktionsstyrning. Enligt TOG är det produktflödet som skall
balanseras mot marknadens kray. En flaskhalsresurs definieras som en
resurs med mindre kapacitet än de krav man har på den. Flödet genom
en flaskhals är lika med, eller något mindre än, efterfrågan. På detta sätt
skapas ett sug genom fabriken efter produkter och mellanlagren
minimeras. Flaskhalsar är inte nödvändigtvis bra eller dåliga.
Flaskhalsarnas existens utgör en begränsning för systemets totala
kapacitet.
En tillverkningsprocess kan aldrig tillverka mera produkter än de som
släpps genom den trängsta flaskhalsen. Enligt TOG skall flaskhalsarnas
produktionstakt användas för att styra och kontrollera flödet genom
systemet och ut på marknaden. Eftersom en förlorad timme vid en
flaskhalsresurs är en förlorad timme för hela systemet kan ett
buffertlager användas för att minimera risken att flaskhalsen saknar
arbete. Buffertlagret är nödvändigt för att minska konsekvenserna av
den effekt som kombinationen av underordnade händelser och
statistiska fluktuationer har. Med underordnade händelser ayses
händelser som är beroende av en viss given ordningsföljd där händelse
A måste ske innan händelse B kan ske, (B är i detta fallet underordnad
A). Statistiska fluktuationer är de variationer i tid som uppstår vid
produktion av en och samma produkt.
För att kartlägga och analysera det nuvarande produktionssystemet och
därefter utveckla det kan nedanstående femstegsprocess efter Goldratt
och Cox (1993) användas:
1) Identifiera systemets begränsningar. (Hitta den trängsta flaskhalsen).
2) Besluta hur systemets begränsningar skall utnyttjas. (Bestäm hur
flaskhalsen skall styras).
3) Underordna allt annat under ovannämnda beslut. (Låt flaskhalsen
styra flödet).
4) Öka kapaciteten hos systemets begränsningar. (Öka flaskhalsens
kapacitet).
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5) Om någon begränsning under föregående steg har upphört, gå
tillbaka till steg 1.
Denna process är inte klar då man passerat steg 1 - 5 en gång utan det
är en process av ständig förbättring. Så fort en begränsning har upphört
att vara en begränsning är det olämpligt att extrapolera med hjälp av
data från det förflutna eftersom förutsättningarna och
produktionssystemet har förändrats.
Den totala tiden som en produkt tillbringar i fabriken vid förädling av
ett stycke råmaterial till en del av färdig produkt kan delas in i fyra
olika slag.
•

Uppsättning är den tid som går medan delen väntar på att en resurs
görs i ordning för att kunna bearbeta just den delen.

•

Processtid, den tid som går medan delen förädlas genom
bearbetning.

•

Kötid, den tid då delen väntar i kön till en resurs medan resursen
arbetar med något annat.

•

Väntetid, den tid då delen inte väntar på en resurs utan på att andra
delar ska bli klara så att monteringen kan börja.

Uppsättning och processtid är en liten del av totaltiden. Att köa och
vänta tar däremot en stor del av tiden för varje del. För delar som skall
genom flaskhalsar är det kötiden som dominerar, för delar som bara
bearbetas av icke-flaskhalsar är det väntetid som dominerar, i båda
fallen är det flaskhalsen som styr tidsåtgången. Både lager och
genomflöde styrs av flaskhalsarna. Minskas satserna minskas
processtiden liksom kö och väntan. När färre delar sitter fast i
mellanlager ökar genomflödet.
En analys av de tre beskrivna produktionsfilosofierna visar att deras mål
är gemensamma. Målen är att effektivisera produktionen och sänka
tillverkningskostnaderna för att foretaget skall kunna vara
konkurrenskraftigt och lönsamt i nuläget och i framtiden. De tre
beskrivna produktionsfilosofierna kan samtliga leda till
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produktionseffektiviseringar som minskade produktionstider och
minskade tillverkningskostnader. Exempel på detta finns redovisade i
Noreen med flera (1995), Sandkull och Johansson (1996) samt
Krajewski och Ritzman (1999). För att uppnå de långsiktiga målen är
samtliga tre produktionsfilosofier inriktade på att i första hand öka
genomflödet, i andra hand minska lagren och i tredje hand minska
tillverkningskostnaderna. Denna prioritetsordning beror enligt Goldratt
(1990) bland annat på att möjligheterna att uppnå de långsiktiga målen
genom att minska lager och tillverkningskostnader är begränsade.
Däremot är möjligheterna att uppnå de långsiktiga målen genom ökat
genomflöde obegränsade.
Hur de långsiktiga målen skall uppnås ger TOC ett tydligt svar på; styr
produktionen och materialflödet efter den svagaste länken, den trängsta
flaskhalsen. Via en femstegsprocess för ständiga förbättringar kan
produktionssystemet analyseras och förbättras. Genom att alltid styra
produktionen efter den trängsta flaskhalsen erhålls ett tydligt verktyg
för material- och produktionsstyrning. Genom att arbeta efter
femstegsprocessen för ständiga förbättringar kan de långsiktiga målen
uppnås genom att i första hand öka genomflödet, i andra hand minska
lagren och i tredje hand minska tillverkningskostnaderna. Med
hänvisning till detta resonemang väljs vid kommande analyser av
LBABs industrialiserade byggprocess TOG som teoretisk referensram.

8.1.4

Resultat av förstudien

Jämfört med elementtillverkning tar volymkomplettering av
våtrumsvolymer relativt sett lång tid. Det gör att förstudien främst
kommer att inriktas mot denna process. En andra orsak till att studien
inriktas mot denna process är att underentreprenörer (UE) utför en stor
del av arbetet med volymkompletteringen. Det gäller även för de torra
volymerna. En tredje orsak är att LBABs fabrik ursprungligen endast
tillverkade element. Därför är fabrikslayouten inte optimerad för
volymtillverkning vilket kan påverka genomflödet negativt.
En översiktlig beskrivning av LBABs produktionssystem och
produktionsprocesser gays i kapitel 5. Nedan ges en noggrannare
nulägesbeskrivning för de delar av produktionen som behandlas i
kapitel 8.1.
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Volymelement kan vara antingen våtrumsvolymer eller torra volymer.
Våtrumsvolymerna innehåller våtutrymmen som exempelvis badrum.
De torra volymerna innehåller inga vitutrymmen. Våtrumsvolymerna
innehåller ett flertal arbetsmoment som innefattar härdning. Kakling
och plattsättning kan innebära att materialet måste härda upp till två
dagar innan det är färdigt för bearbetning. Det innebär väntetider för
hela våtrumsvolymen eftersom härdningen måste ske utan att
vibrationer uppstår, vilket kan bli fallet om annat arbete pågår i
volymen under härdtiden.
I en torr volym saknas dessa väntetider eftersom ingen härdning krävs.
Tiden för volymkomplettering av en våtrumsvolym är vanligtvis fyra
till sex produktionsdagar. Tiden för volymkomplettering av en torr
volym är vanligtvis en till tre produktionsdagar. Att tillverka de
element som krävs för en volym tar vanligen omkring en
produktionsdag. I bilaga I visas flöden vid volymkomplettering av dels
en våtrumsvolym dels en torr volym. I bilaga I visas också ett exempel
på en tidplan för tillverkning av en våtrumsvolym. I de flödesscheman
som visas i bilaga I kan det utläsas att UE utför en stor del av
arbetsmomenten när det gäller volymkomplettering av såväl
våtrumsvolymer som torra volymer.
Ur nulägesbeskrivningen identifieras följande kritiska faktorer:
•

Volymkompletteringen för våtrumsvolymer tar lång tid och hindrar
genomflödet. Att volymkompletteringen tar olika tid för olika
volymer innebär en svårighet både vid produktionsplanering och
produktion. Volymer med lika lång kompletteringstid bör i nuläget
placeras efter varandra längs de olika volymbanorna i figur 5.8. Om
en våtrumsvolym placeras framför en torr volym kommer den torra
volymen att bli stående i kö bakom våtrumsvolymen och
genomflödet hindras. Beroende på till exempel platsbrist vid
volymkompletteringsbanorna kan det vara svårt att enbart placera
volymer med samma kompletteringstid längs en och samma
volymbana. I bilaga I redovisas ett exempel på en tidplan för
tillverkning av en våtrumsvolym. Enligt denna sker härdningen
under helgen, detta beroende på att två dygns härdtid krävs för
denna våtrumsvolym. Vid någon form av produktionsstörning finns
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det en risk att en våtrumsvolym måste härdas under två
produktionsdagar istället.
•

Samordning mellan olika UE och mellan LBAB och UE är svår att
genomföra utan att onödig väntetid uppstår. Det finns risk för
tidsglapp mellan aktiviteter som utförs av olika aktörer. De olika
aktiviteterna är ofta beroende av varandra och en aktivitet måste
ayslutas innan nästa aktivitet kan påbörjas. Upphandling av UEtjänster görs ofta i hela dagar på grund av att det är svårt för UE att
få arbetseffektivitet om produktionsdagar måste delas och tänkbar
produktionstid istället åtgår till transporter mellan olika
arbetsplatser. Antag följande scenario: UE1 skall arbeta i volymen
under två produktionsdagar och UE2 skall arbeta i volymen under
en produktionsdag sedan skall LBAB utföra arbetsmoment i
volymen. UE2 kan inte inleda arbetet innan UE1s arbetsmoment är
klart och LBAB kan inte inleda arbetet innan UE2 är klar. Om
UE1s arbetsmoment i ett visst fall tar en halv dag så kan UE2 inte
börja arbeta i volymen förrän dag två ändå eftersom UE2 är på
annan plats dag ett. Om UE2s arbetsmoment också endast tar en
halv dag så kan LBAB inleda arbetet i volymen omedelbart efter
UE2 är klar. Det innebär i detta fall att om total
produktionstidsförkortning är en produktionsdag jämfört med den
planerade så vinner LBAB en halv produktionsdag.
Genomloppstiden för volymkompletteringen minskar därmed med
en halv produktionsdag istället för det dubbla som var teoretiskt
möjligt i detta fall.

•

Kännedom om det industrialiserade konstruktions- och
produktionssystemet varierar mellan olika UE. Variationen kan
bero på hur mycket vana olika UE har från arbete med en
industrialiserad byggprocess. Det kan leda till många
inkörningseffekter med svårighet att planera och utföra arbeten på
kortast möjliga tid.

•

Genomflödet vid volymkompletteringen hindras av den befintliga
fabrikslayouten. Antalet platser för volymkomplettering är
begränsat. Det kan innebära att även om elementtillverkningen och
volymmonteringen har möjlighet att producera mer så hindras
genomflödet av det begränsade antalet tillgängliga platser.
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8.1.5

Resultatdiskussion förstudie

Resultaten från förstudien i fallstudie två visar att det är möjligt att
analysera en industrialiserad byggprocess ur ett MPS-perspektiv. Med
hjälp av vald teoretisk metod (TOC) för material- och
produktionsstyrning kan den nuvarande industrialiserade byggprocessen
analyseras och utvärderas med ayseende på kritiska faktorer i
volymkompletteringsprocessen. För att förändra och förbättra den
industrialiserade byggprocessen föreslås i detta kapitel förslag på
lösningar för att minska de kritiska faktorernas inverkan på
genomflödet. Dessa lösningar är fokuserade på den enligt TOG
viktigaste faktorn för ett produktionssystem, genomflöde.
Tänkbara åtgärder för att öka genomflödet i volymkompletteringen:
•

För de volymer som har längst genomloppstid (våtrumsvolymer)
skulle kakling/plattsättning kunna ske i förväg som ett mellanled
mellan elementtillverkning och volymkomplettering för att undvika
att volymer blir stående för härdning (vilket kan ta flera dagar).
Detta är dock svårt att lösa tekniskt och även logistiskt. Ett kakelsatt
element är svårare att hantera i fabriken eftersom det blir känsligare
för böjning och stötar. Elementet kommer att behöva
kompletteringskaklas längs kanterna, efter monteringen. Det
kommer att medföra att kakling/plattsättning måste utföras både vid
elementtillverkningen och vid volymkompletteringen. Eftersom
utrymmet är begränsat och förflyttningar av personal och material
fram och tillbaka tar tid har denna åtgärd vissa nackdelar. I bilaga I
kan dock utläsas att teoretiska tidsvinster på en till två dagar kan
uppnås. Samtidigt behöver våtrumsvolymerna inte stå still för att
härdningen skall bli klar. De kaklade elementen bör vid denna
lösning härdas i god tid innan volymmonteringen. Element som
skall plattsättas bör därmed tillverkas med en tidsbuffert som är
något längre än härdningstiden.
Alternativt kan våtrummen tillverkas som separata enheter,
ordinarie
den
sidan"
om
"vid
våtrumskassetter,
volymkompletteringen och sedan monteras som ett sista steg i
volymkompletteringen. Genom denna lösning kan alla volymer
och som sista steg i
kompletteras som torra volymer
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kompletteringen installeras kassetten i de volymer som skall
innehålla våtrum. I stället för egen tillverkning av dessa
vätrumskassetter skulle dessa även kunna köpas in från andra
tillverkare och levereras till LBABs fabrik enligt ett JIT-system för
att monteras vid slutet av kompletteringen. Enligt bilaga I kan
denna lösning innebära ungefär två dagars kortare genomloppstid.
Vid tillverkning av våtrumsvolymer enligt denna lösning behöver
inte några volymer stå still under kompletteringsprocessen för att
invänta att härdningen skall bli klar.
•

För att minska genomloppstiden vid volymkompletteringen föreslås
en tätare koppling mellan LBAB och det flertal UE (även mellan
UE) som arbetar vid volymkompletteringen för att minska på
"glapp" i tillverkningen. Det kan till exempel vara någon form av
partneringentreprenad, enligt kapitel 6.2.2, för att öka möjligheten
till störningsfri volymkomplettering. Detta bidrar också till minskad
inlärningstid för UE.

•

Utredning av vilka processer i volymkompletteringen som kan
utföras parallellt och oberoende av varandra för att påverkan av
"tidspålägg" som fås vid sekventiella aktiviteter skall bli minsta
möjliga.

•

Flera platser bör finnas för volymkomplettering. Detta åtgärdas
genom omstrukturering av fabrikslayout.

8.2

Huvudstudie, Skålen

8.2.1

Introduktion, problembeskrivning och
syfte

Projektet Skålen består av produktion och montage av studentbostäder.
Studentbostäderna byggdes på ett befintligt sexvåningshus med
betongstomme i Stockholm (Norrtull). Elementtillverkningen inleddes
i mitten av augusti 2000 och sista montaget på plats ägde rum i slutet
av oktober samma år. Projektet omfattade 73 studentbostäder. Varje
studentbostad består av ett volymelement. Dessutom tillkom 11
trapphusvolymer. På våningsplanet ovanför studentbostäderna
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monterades 40 förrådsvolymer, i bild 8.1 visas påbyggnadens
utformning.

Bild 8.1. Projektet Skålen.

I och med att volymelementen placerades på en befintlig byggnad
skiljer sig konstruktionslösningama något från LBABs system för
flervåningshus. Produktionsplanering, produktionsberedning och
produktion var dock av samma typ som vid normal produktion av
flervåningshus. En avvikelse jämfört med beskrivningen i kapitel 5 var
att volymskiljande väggar tillverkades vid den produktionslinje där
ytterväggar normalt tillverkas. Ytterväggar tillverkades vid de
arbetsstationer där volymskiljande väggar normalt tillverkas. Detta
berodde på att det var ett stort antal volymskiljande väggar och att den
produktionslinje som normalt används för ytterväggstillverkning har
högre kapacitet än de arbetsstationer där volymskiljande väggar normalt
tillverkas. Dessutom var ytterväggarna relativt lättillverkade tack vare
den enkla stommen med stor fönsterandel och få installationer.
Elementtillverkning pågick i sju veckor. Volymmontering och
volymkomplettering pågick i åtta veckor. Montering på byggplatsen
pågick under en nioveckorsperiod och var uppdelad på nio tillfällen.
Syftet med fallstudien var att studera LBABs material- och
produktionsplanering och materialflödet vid elementtillverkningen.
Detta gjordes för att få kunskap om och insikt i dessa processer. För att
nå syftet med fallstudien kartläggs nuvarande situation. Med
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nulägesbeskrivningen som utgångspunkt kan därefter tänkbara
förändrings- och förbättringsföreslag föreslås.

8.2.2

Metod för datainsamling

För att systematiskt undersöka och studera produktionen av element till
objekt Skålen genomfördes en produktionsstudie. Syftet med studien
var att undersöka de arbetsmoment som ingår och att upprätta ett
flödesschema över elementtillverkning i form av bjälklagstillverkning.
På detta sätt kunde också en uppfattning om "produktiv tid" och
"icke-produktiv tid" samt om faktiska flöden erhållas. Detta skulle
kunna ge underlag för tänkbara förändringar och eventuella
förbättringar med hjälp av en modell över hur tillverkningen utförs
idag och hur den skulle kunna tänkas se ut. Produktionsstudien gjordes
med hjälp av observationer vid tillverkning av objekt Skålen. Tack vare
gjorda observationer blir modellen över nuvarande tillverkningsprocess
anpassad efter "verkliga" förhållanden.
Informationsinhämtningen under produktionsstudien gjordes med hjälp
av observationer på plats i LBABs fabrik under tre produktionsdagar i
produktionsvecka fem för bjälklagstillverkningen som pågick under sju
veckor. Observationerna utförs öppet och passivt på ett liknande sätt
som i fallstudie 1.
Produktionsplanering för elementtillverkning och volymmontering
utfördes av LBAB. Tidpunkter för montage på plats var också givna.
Med utgångspunkt från detta gjordes en produktionsplanering för
volymkompletteringen. I produktionsplaneringen ingick de
arbetsmoment som utförs efter montering, se bilaga J. Dessa
arbetsmoment utförs till största delen av underentreprenörer. Parallellt
med den ordinarie volymkompletteringsproduktionsplanen gjordes ett
antal alternativa tidplaner för att undersöka hur en kortare
genomloppstid vid volymkompletteringen respektive ett utökat antal
volymmonteringar påverkar projektets totaltid. I bilaga J finns de olika
tidplanema för studentbostadsvolymerna redovisade. Detta görs som en
illustrerande beskrivning varför enbart 24 volymer är med i bilaga J. I
det aktuella fallet monterades två volymer i form av studentbostäder
per dag vid volymbana 1 och 2 enligt figur 5.8. Dessutom monterades
en förrådsvolym per dag vid volymbana 3, se figur 5.8. I bilaga J är
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dock enbart studentbostäderna medtagna. Detta på grund av att
volymkompletteringen är av samma typ för studentbostäderna som vid
normal flervåningshusproduktion. Förrådsvolymerna har inte samma
behov av komplettering.
Produktionsstudien begränsades till arbetsstationen där bjälklag
tillverkas. Att arbetsstationen för bjälklag används som objekt för en
mer detaljerad studie har flera orsaker.
•

Den första orsaken är att få ett tydligt och överskådligt studieobjekt
som också kan tänkas vara representativt för övrig
elementproduktion.

•

Den andra orsaken är att arbetsstationen för bjälklag bedöms vara
en potentiell flaskhals vid en framtida produktionsökning.

•

Den tredje orsaken är att bjälklagen ofta är installationsintensiva.
För bjälklagen som tillverkas för objekt Skålen görs vatten-,
avlopps- och värmeinstallationer i varje bjälklag, trapphus- och
förrådsbjälklag exkluderade. Detta innebär att bearbetning i form av
exempelvis hål- och urtagningar i balkar måste göras. Dessa
arbetsmoment görs på plats vid arbetsstationen.

•

Den fjärde orsaken är att resultaten från fallstudie 1 visar att
bjälklagstillverkningen är störningskänslig. Genom att studera och
analysera just bjälklagstillverkningen kan en förändring och
förbättring av den tillverkningsprocessen vara möjlig.
Den femte orsaken är att produktionsprocessen för ytterväggar och
volymskiljande väggar avvek från den normala vilket innebär en
viss svårighet när det gäller generaliserbarheten av en studie av dessa
tillverkningsprocesser.

Modellen av nuvarande tillverkning skall användas för att beskriva en
tänkbar ökning av genomflödet i fabriken och/eller som en möjlighet
till att sänka tillverkningskostnaderna. För att klara av en ökning av det
totala genomflödet i fabriken vilket innebär fler färdiga volymer per
dag krävs sannolikt en effektivare tillverkningsprocess för elementen.
På grund av att utrymmet i fabriken är begränsat är det önskvärt att öka
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kapaciteten vid var och en av arbetsstationema eftersom det är svårt att
få plats för ytterligare arbetsstationer. Och även om utrymmet inte vore
begränsat så kräver en ökning av antalet arbetsstationer en investering i
form av utrustning. Om målet inte är att öka det totala genomflödet
utan att hålla nuvarande produktionstakt är en så kostnadseffektiv
produktion som möjligt ändå alltid en målsättning. Målet i detta fall
blir att sänka tillverkningskostnaderna med bibehållet genomflöde.

8.2.3

Använd teori vid huvudstudien

Som teoretisk referensram vid huvudstudien används Theory of
constraints (TOG). TOG och motiv för användandet av TOC är
beskrivet i kapitel 8.1.3.

8.2.4

Resultat av huvudstudien

I bilaga J kan utläsas att ett dubbelt antal volymmonteringar per dag
innebär en total projekttid som är lika med den totala projekttiden då
"normalt" antal volymer monteras per dag. Detta förutsätter att
tillräckligt antal element kan produceras samt att aktuell genomloppstid
för volymkompletteringsprocessen inte är så lång att genomflödet
hindras vid kompletteringen. En ökning av antalet volymmonteringar
innebär ett nytt produktionssystem med nya förutsättningar, enligt
kapitel 8.1.3. Detta nya produktionssystem innebär också att
volymkompletteringen påverkas och nya resurser måste tillföras för att
klara produktionsökningen. För det totala genomflödet betyder detta
att det är volymmonteringen som styr takten. Antalet monterade
volymelement per dag är lika med antalet leveransklara volymelement
per dag vid motsvarande kompletteringstakt. Oaysett hur stor
kapaciteten är vid elementtillverkning och volymkomplettering så kan
det aldrig annat än tillfälligtvis produceras fler färdiga produkter än vad
som släpps igenom vid monteringen. Med ett resonemang enligt TOG
är volymmonteringen systemets flaskhals och därigenom skall övrig
produktion och produktionstakt anpassas till volymmonteringen.
I bilaga J kan också utläsas att en minskad genomloppstid vid
volymkompletteringen minskar den totala projekttiden för objektet
med motsvarande antal dagar som genomloppstiden minskat med. Den
totala projekttiden påverkas därmed i mindre utsträckning av en
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minskad genomloppstid vid volymkompletteringen förutsatt att
genornloppstiden inte är så lång att antalet platser vid kompletteringen
inte räcker. Finns det inga tillgängliga platser vid kompletteringen kan
en monterad volym inte förflyttas vidare från monteringsstationen.
Med gjorda observationer kan en processbeskrivning för nuvarande
bjälklagsproduktion redovisas. En översiktlig processbeskrivning är
tidigare redovisad i kapitel 7.3.2 och i figur 7.2a. I bilaga J redovisas en
mer detaljerad processbeskrivning för tillverkning av ett bjälklag aysett
för en våtrumsvolym, ett våtrumsbjälklag. Det framgår av gjorda
observationer att tillverkningsprocessen innehåller materialbearbetning i
form av hål- och urtagningar. Det framgår också att
tillverkningsprocessen innehåller förflyttning av elementet från
arbetsstationen GB (1) till arbetsstationen GB (2), figur 5.8.
Förflyttningen görs med hjälp av travers. I samband med förflyttningen
vänds också elementet. Av gjorda observationer framgår det att
processtiden är uppdelad i tre komponenter. De tre tidskomponenterna
är: 1) "fixering" av komponenter, 2) bearbetning av komponenter och
3) sammanfogning av komponenter. Ett sätt att öka genomflödet för
bjälklagsproduktionen är att minska de totala processtiderna för att
tillverka ett bjälklag. Med nuvarande tillverkningsprocess är det svårt att
producera mer än tre "normala" bjälklag per dag med en
arbetsbemanning på tre hantverkare.
I bilaga J redovisas dessutom ett flödesschema för bjälklagstillverkning
med alternativa produktionsmetoder. I bilaga J redovisas beräkningar
som visar att med hjälp av förtillverkade komponenter (=-komponenter
där hål- och urtagningar är gjorda i förväg, innan materialet kommer
till arbetsstationen) i form av bjälklagsbalkar, golvskivor och
golvgipsskivor kan tillverkningskostnaden för ett bjälklag hållas på
ungefär samma nivå som vid dagens tillverkningsprocess medan flödet
vid stationen kan, teoretiskt, ökas upp till 33% tack vare att
bearbetningstiden för hål- och urtagningar (och måttagningar för dessa)
elimineras vid stationen.

8.2.5

Resultatdiskussion huvudstudie

För ett ökat genomflödet för produktionssystemet, avgränsat till
fabrikstillverkningen, krävs enligt kapitel 8.2.4 ett ökat antal
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volymmonteringar per dag. Detta kan tyckas vara ett självklart
påstående men det intressanta är förhållandet mellan olika delar i
produktionsprocessen. För att volymkompletteringen inte skall orsaka
begränsningar i genomflödet krävs att antalet platser samt
genomloppstiden för volymkomplettering är anpassade för den
produktionstakt som hålls vid volymmonteringen.
Resultaten från kapitel 8.1.4 och 8.2.4 visar att produktionen hos
LBAB skall styras med hänsyn till volymmonteringstakt och
produktionstid för komplettering av (våtrums)volymer. Förutsättningen
är att elementtillverkningen har tillräcklig produktionskapacitet. Den
ökning av genomflödet som kan bli resultatet av ovanstående åtgärder
måste vägas mot det faktum att utformningen av fabriken måste ändras
för att ett ökat genomflöde skall vara möjligt. Vid ett ökat genomflöde
krävs också att antalet tillverkade element motsvarar det behov som
volymmonteringen har. För att klara detta krävs sannolikt en förbättrad
tillverkningsprocess för elementproduktionen. Ett sätt att öka
elementproduktionen är att öka antalet arbetsstationer. Men eftersom
utrymmet är begränsat och dyrbart så är en utvärdering och analys av
nuvarande elementproduktion nödvändig. Med en förbättrad
tillverkningsprocess för element är det enligt kapitel 8.2.4 möjligt med
ett högre genomflöde med samma antal arbetsstationer.
Enlig TOC är den viktigaste parametern vid en tillverkningsprocess
genomflödet. Med genomflödet menas här det totala genomflödet.
Eftersom produktionssystemets flaskhals är volymmonteringen så är ett
viktigt mått för det totala genomflödet antal monterade volymer per
dag. I analogi med detta är ett annat viktigt mått antal färdiga volymer
per dag. Dessa två mått är förmodligen de två för fabriken viktigaste
måtten på hur ett projekt "går". För att undvika suboptimering så bör
övrig produktion vid respektive linje och station anpassas till det antal
volymer som skall monteras per dag. En högre takt vid en enskild
arbetsstation gynnar inte det totala genomflödet utan orsakar bara extra
mellanlager. En lägre takt vid elementtillverkningen kan medföra risk
för att brist uppstår vid volymmonteringen. Risken för att detta skall
inträffa kan minskas om ett buffertlager används. Nivån på buffertlagren
får bedömas med hänsyn tagen till befintlig risk för att störningar
inträffar i elementtillverkningen och tillgänglig lagringskapacitet för
element.
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I tabell 8.1 redovisas kritiska faktorer för det totala genomflödet i
produktionssystemet och i tabell 8.2 redovisas tänkbara åtgärder för att
minska de kritiska faktorernas effekt på det totala genomflödet.
I tabell 8.3 redovisas kritiska faktorer för genomflödet vid
bjälklagstillverkningsprocessen. I tabell 8.4 redovisas tänkbara åtgärder
för att minska de kritiska faktorernas effekt på genomflödet.
Tabell 8.1. Kritiska faktorer för produktionssystemets totala genomflöde.

Produktionsbegränsning
Volymmontering.

Genomloppstid vid
volymkomplettering.
Platsantal vid
volymkomplettering.
Förflyttningar av volymer
vid volymkomplettering.

Kommentar
Styr produktionstakten. Antalet
monterade volymer/dag är lika med
antalet färdiga volymer/dag om
komplettering sker i samma takt.
Gäller framför allt vätrumsvolymer.
Kan leda till platsbrist vid
volymkompletteringen.
Blir det fullt vid kompletteringen kan
inga volymer monteras förrän det
finns ledigt utrymme.
Är tids- och arbetskrävande vilket
leder till störningar.

Tabell 8.2. Tänkbara åtgärder för ett ökat totalt genomflöde i produktionssystemet.

Kommentar
stationer
för montering.
Fler
Alternativ konstruktionslösning som
minskar monteringstiden.
Ökat antal
produktionstimmar/produktionsdag.
Kortare genomloppstider vid Innebär att risken för platsbrist vid
kompletteringen minskar.
volymkompletteringen.
Innebär att risken för platsbrist vid
Mer plats vid
kompletteringen minskar.
volymkompletteringen.
Åtgärd
Ökat antal monterade
volymer/produktionsdag.
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Tabell 8.3 Kritiska faktorer för genomflödet vid bjälklagstillverkningsprocessen.

Kommentar

Produktionsbegränsning
Bearbetning av material vid
arbetsstationer.
Tillgänglig plats för
arbetsstationer.
Travershantering.
Materialbrist

Häl- och urtagningar, kapningar och
skarvningar. Processtid som hindrar
genomflödet.
Fabrikslayout tillåter endast begränsat
antal arbetsstationer.
Leder till kötid.
Saknas material hindras genomflödet.

Tabell 8.4. Tänkbara atgärder för ett ökat genondlöde vid bjälklagstillverkning.

Kommentar

Åtgärd
Minska andelen processtid
som åtgår för
materialbearbetning.
Minska
travershanteringstiden.
Minimera risk för
materialbrist.

Genom användande av förtillverkade
komponenter minskas
materialbearbetningen och
genomflödet kan ökas.
Tillverkning längs produktionslinje.
Vändning av element "på" linjen utan
travers.
Bättre samverkan med
materialleverantörer.

Resultaten från studien och analysen av bjälklagstillverkningen i
fallstudie 2 visar att med förtillverkade komponenter i form av
bjälklagsbalkar, golvskivor och golvgipsskivor är det möjligt att öka
genomflödet vid bjälklagstillverkningen. Att tillverkningskostnaden för
de förtillverkade komponenterna ökar kompenseras av ett ökat
genomflöde. Den totala tillverkningskostnaden för ett enskilt bjälklag
påverkas endast marginellt. Detta beroende på att bearbetningstiden vid
arbetsstationen minskar och genomflödet ökar. Att använda
förtillverkade komponenter kan vara ett första steg mot en effektivare
industrialiserad byggprocess. Nästa steg kan vara att gå vidare och
enbart använda förtillverkade komponenter vid arbetsstationen. I och
med detta kan ett ökat genomflöde åstadkommas eftersom
bearbetningstiden vid arbetsstationen minskar. Antalet artiklar som
krävs för att tillverka ett bjälklag kommer öka vid denna typ av
produktion. För exempelvis bjälklagsbalkama kommer antalet olika
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balktyper att öka från nulägets två. Hur många olika balktyper som
kommer att behövas beror på antalet olika bjälklagstyper inom ett
projekt samt antalet installationsvarianter vilket styr balkarnas hål- och
urtagningar. Därmed kommer sannolikt ingående delar till ett element
behöva förpackas som en enhet istället för att ingående material
konu-ner separat i stora kvantiteter. Utrymmet i anslutning till en
arbetsstation är begränsat vilket medför att tillgänglig plats för
materialupplag är begränsat.
Att minska travershanteringstiden är en åtgärd som innebär att
nuvarande fabriksutformning måste ändras. Dessutom måste nuvarande
produktionsutrustning, arbetsstationerna GB (1) och GB (2) i figur 5.8,
bytas ut mot en produktionslinje som kan hantera elementtransport
och eventuellt även vändning av element utan att traversen behöver
användas. Detta är åtgärder som kräver investeringar som måste vägas
mot hur mycket ett ökat genomflöde är värt.
I tabell 8.3 anges materialbrist som en kritisk faktor för genomflödet.
Vid observationer av objekt Skålen noterades ingen materialbrist vid
bjälklagstillverkningen. Det förekom dock vid andra arbetsstationer och
det finns en potentiell risk även för bjälklagstillverkningen.
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9

Slutsatser

9.1

Fallstudie 1 och 2

Från och med 1994 blev det åter tillåtet i Sverige att bygga
flervåningshus med trästomme. Erfarenheter från den svenska
småhusmarknaden visar att hus med trästomme är
marknadsdominerande . Erfarenheter från den nordamerikanska
marknaden för flerfamiljshus upp till fem våningar visar att hus med
trästomme är marknadsdominerande. Den främsta anledningen till detta
är kostnadseffektivitet. Svenska och internationella erfarenheter av ett
industrialiserat byggande visar att detta hävdar sig väl på marknader där
ekonomi och kundkrav är styrande.
Forsknings- och utvecklingsarbete inom området flervåningshus med
trästomme har bedrivits i Sverige sedan de funktionsbaserade byggnadsoch konstruktionsreglerna, BBR94 och BKR94, infördes. Ett av dessa
utvecklingsprojekt är "Industriellt byggande i trä". Syftet med detta
projekt var att utveckla det industriella byggandet i trä. Utvecklingen
av byggkomponenter och nya samverkansmetoder har i detta projekt
skett genom samverkan mellan byggbranschens aktörer, från beställare
till förvaltare via arkitekt, entreprenör, underentreprenör och
materialleverantör.
Entreprenadföretaget Lindbäcks Bygg AB (LBAB) var ett av de
deltagande företagen i "Industriellt byggande i trä". LBAB konstruerar
och producerar en- och flerfamiljshus med trästomme. Produktionen
genomförs vid en industrialiserad produktionsprocess i fabrik.
fabriken tillverkas volymelement. Konstruktionsplattformen för
volymelementen är utvecklad och anpassad för den industrialiserade
produktionsprocessen.
Projektet "Industriellt byggande i trä" innebar att kundkrav
integrerades med den industrialiserade produktionsprocessen. Ett av
kundkraven var flexibla planlösningar. Detta innebär att rumsbredden
skall vara möjlig att variera mellan 3.6 och 7.2 m. Det medför att
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konstruktionsplattformen anpassad för en industrialiserad
produktionsprocess måste förändras.
I forskningsprojektet har två fallstudier vid LBAB genomförts. Den
första fallstudien genomfördes för att undersöka och utvärdera hur
alternativa konstruktionslösningar, som innebär en avvikelse från en
etablerad konstruktionsplattform aysedda att kundanpassa produkten,
påverkar produktionsprocessen vid industrialiserad produktion av
flervåningshus med trästomme. I fallstudie 1 ingick också att utvärdera
användandet av arbetsmetoden Concurrent engineering (CE). CE
användes som arbetsmetod i utvecklingsprojektet för att införliva
kundkrav i produktutvecklingsprocessen. Syftet med att använda CE är
att genom ett tvärfimktionellt arbetssätt integrera kundkrav, design,
konstruktion och produktion. Samtidigt är målet med CE att sänka
tillverkningskostnaderna, minska störningar i produktionen och höja
kvaliteten. CE innebär också att olika kompetenser inom till exempel
utvecklings-, konstruktions-, produktions- och marknadsavdelningar
samverkar i integrerade produktgrupper genom hela
produktutvecklingsprocessen.
För att uppnå öppna planlösningar med rumsbredder upp till 7.2 m
behöver konstruktionsplattformen för volymelement anpassas för detta.
I fallstudie 1 genomfördes en utvärdering av alternativa
konstruktionslösningar ur ett konstruktionsperspektiv. Utvärderingen
tar också hänsyn till den industrialiserade produktionsprocessen
inklusive arkitektoniska och installationsmässiga aspekter.
I fallstudie 1 utvärderades också vald konstruktionslösning med
ayseende på materialkostnader och produktionsstörningar i form av
eventuella förändringar i produktionstid. Detta utvärderades vid en
produktionsstudie. I produktionsstudien jämfördes element tillverkade
enligt LBABs konstruktionsplattform för volymelement med anpassade
element. Jämförelsen ayser materialkostnader och produktionstider.
Fallstudie 1 visar att en kundanpassning i form av flexibla planlösningar
som innebär en förändring av en existerande konstruktionsplattform får
en begränsad påverkan när det gäller tillverkningskostnader och
produktionsstörningar. När det gäller produktionsstörningarna kan
dessa härledas till det första tillverkningsmomentet i
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produktionsprocessen för de element som påverkas av
kundanpassningen. Påverkade element är bjälklag (GB), volymskiljande
väggar (VSV) och innertak (TB). Med ayseende på absoluta tal
påverkas bjälklagen mest när det gäller materialkostnader och
produktionsstörningar. Även de volymskiljande väggarna påverkas men
i mindre och mer varierande grad. Innertaken påverkas men i liten
utsträckning. Med ayseende på relativa tal påverkas elementen enligt
tabell 9.1. I tabellen redovisas den relativa skillnaden med ayseende på
materialkostnader och produktionstider för element påverkade av
kundanpassning. Med standardsystem ayses element tillverkade enligt
den konstruktionsplattform som utvecklats och anpassats för den
industrialiserade produktionsprocessen. Med flexibelt system ayses
element tillverkade efter kundkravet flexibla planlösningar.
Tabell 9.1. Kundanpassningens påverkan på elementkostnader och —produktionstider.

GB materialkostnad
GB produktionstid
VSV materialkostnad

VSV produktionstid

TB

materialkostnad

TB

produktionstid

Vän
Alla
Alla
1
2
3
1
2
3
1
2,3
Alla

Standardsystem
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Flexibelt system
1.18
1.36
0.69
1.26
1.00
0.87
1.29
1.00
1.02
1.00
1.00

Den påverkan på materialkostnaderna som kan påvisas blev minsta
möjliga tack vare att alternativet med limträbalk valdes istället för
alternativet med stålbalk.
Arbetsmetoden CE innebar att ett flertal konstruktionsalternativ
utvärderades med ayseende på typ av konstruktionssystem, materialval,
störningsrisker i produktionsprocessen, tillverkningskostnader samt
hänsyn till olika aktörer i byggprocessen. Genom denna metod
anpassades valet av alternativ konstruktionslösning till dessa faktorer.
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Det är naturligtvis svårt att jämföra den produktutvecklingsprocess
enligt CE-konceptet som har tillämpats i "Industriellt byggande i trä"
med en traditionell projektering. Det kan i alla fall konstateras att CE
innebär en möjlighet att i ett tidigt skede ta hänsyn till de olika
aktörerna i byggprocessen. Att dessa har möjlighet att i ett tidigt skede,
i samverkan med varandra, påverka produktutformningen är ett sätt att
förändra den mer traditionella byggprocessen. Mycket information
riskerar att gå förlorad vid en process som är sekventiell.
Den andra fallstudien genomfördes för att utvärdera den
industrialiserade produktionsprocessen ur ett MPS-perspektiv. I
fallstudie 2 har lämplig produktionsfilosofi valts som teoretiskt stöd för
nulägesbeskrivning av den industrialiserade produktionsprocessen. Val
av produktionsfilosofi har gjorts med utgångspunkt från möjlighet till
relevant nulägesbeskrivning samt möjlighet till att utvärdera vilka
kritiska faktorer som påverkar produktionsprocessen. Valet av
produktionsfilosofi har också gjorts med hänsyn till möjligheten att
föreslå förbättringar av nuvarande produktionsprocesser. Som teoretisk
ram vid fallstudie 2 valdes Theory of constraints (TOC). Det
övergripande syftet med TOC är att öka produktiviteten genom en
process av ständiga förbättringar. För att uppnå detta syfte skall enligt
TOC produktionen inriktas mot ökat genomflöde, minskade lager och
minskade tillverkningskostnader.
I fallstudie 2 genomfördes en förstudie. Förstudien inriktades på
volymkompletteringsprocessen, figur 5.3. Volymkompletteringen är
den process som tar längst tid i den industrialiserade
produktionsprocessen. Volymkompletteringen tar olika lång tid
beroende på om volymen innehåller våtrum eller inte samt om
våtrummen innehåller material som kräver långa härdnings tider eller ej.
Volymkompletteringen är också den process som innehåller flest
aktörer.
Förstudien visar att det finns ett flertal kritiska faktorer med ayseende
på genomloppstider i volymkompletteringsprocessen. De långa
härdningstider som krävs för våtrumsvolymer är en första kritisk faktor.
Antalet tillgängliga platser för volymkompletteringen är en andra kritisk
faktor. Stora skillnader i genomloppstider vid volymkompletteringen är
en tredje faktor. Det stora antalet aktörer i volymkompletteringen med
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många olika underentreprenörer, som kan variera mellan olika projekt,
är en fjärde kritisk faktor.
Föreslagna lösningar för att minska de kritiska faktorernas påverkan
redovisas i kapitel 8.1.4. Lösningarna är inriktade på tekniska
utformningar men även på samverkansformer för entreprenadföretaget
och underentreprenörerna.
Efter förstudien vidtog huvudstudien i fallstudie 2. Huvudstudien var
inriktad på produktionsplanering och bjälklagstillverkning.
Produktionsplaneringen studerades eftersom resultaten från förstudien
visar att total genomloppstid för en färdig volym är möjlig att minska
genom att minska genomloppstiden i volymkompletteringen.
Bjälklagstillverkningen studerades eftersom resultaten från fallstudie 1
visar att bjälklagstillverkningen är relativt stömingskänslig. Dessutom
eventuell
studerades
bjälklagstillverkningen
eftersom
en
produktionsökning, via ökat genomflöde i volymmontering och
volymkomplettering, skulle innebära svårigheter att förse
efterkommande tillverkningsprocesser med tillräckligt antal bjälklag
enligt nuvarande uppläggning. Fabrikslayouten gör det dock svårt att fa
plats med ytterligare arbetsstationer. Att investera i nya arbetsstationer
innebär dessutom större tillverkningskostnader. En utvärdering av
bjälklagstillverkningen kan ge ett underlag till förändringsförslag för en
process som tillåter större genomflöde.
Fallstudie 2 visar att det finns potential att ytterligare utveckla den
industrialiserade byggprocessen. Det finns utvecklingspotential i
samtliga tre steg i produktionsprocessen enligt figur 5.3. För att öka
genomftödet i bjälklagstillverkningen bör bearbetningstiden vid
arbetsstationen minskas. Detta kan göras genom att använda en större
grad av förtillverkning. Förtillverkning innebär att ingående
komponenter i ett element kommer till arbetsstationen färdiga for
montering. Beräkningsexemplet i bilaga J visar att genomflödet vid
bjälklagstillverkningen är möjligt att öka med upp till 33% med
användande av förtillverkade balkar, golvskivor och golvgips.
Tillverkningskostnaden per bjälklag påverkas endast marginellt. För att
öka genomflödet vid volymmonteringen måste antalet monterade
volymer per dag ökas. Detta kan göras antingen genom att öka antalet
volymmonteringsstationer eller genom att minska tiden för en
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volymmontering. För att öka genomflödet i volymkompletteringen
krävs det att genomloppstiden för kompletteringen är synkroniserad
med volymmonteringstakten och antalet tillgängliga platser för
volymkomplettering. De volymer med längst kompletteringstid är de
som kräver härdning av kakel och/eller klinker. Med nya tekniska
lösningar och ny fabrikslayout finns möjlighet till ett högre och
jämnare genomflöde i volymkompletteringen.
Det kan inte tillverkas fler färdiga volymer än vad som passerar vid
volymmonteringen. Hela produktionssystemets material- och
produktionsstyrning skall därför anpassas till produktionstakten vid
monteringen. Volymkompletteringen är den process som har längst
genomloppstid av processerna i figur 5.3. Genomloppstiden vid
volymkomplettering och antalet tillgängliga platser för denna process
måste därför anpassas med hänsyn till produktionstakten vid
volymmonteringen. Kapaciteten vid elementtillverkningen måste vara
så stor att volymmonteringen kan förses med tillräckligt antal element.
Kortfattade svar på forskningsfrågorna ges nedan:
•

Hur påverkar en kundanpassning som innebär en avvikelse från
etablerade konstruktionslösningar tillverkningsprocessen vid
industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme.

Kundanpassningen i fallstudie 1 påverkar produktionsprocessen för
elementtillverkning i form av bjälklag, volymskiljande väggar och
innertak. Påverkan är begränsad till elementtillverkningens första
Påverkan
gäller
materialkostnader
och
delprocess.
produktionsstörningar i form av ökad produktionstid. För ett
kompletterat volymelement blir påverkan i storleksordningen 2-6%.

•

Hur kan den nuvarande tillverkningsprocessen vid industrialiserad
produktion av flervåningshus med trästomme förändras och
förbättras.

Ett sätt att förändra och förbättra tillverkningsprocessen är att arbeta
enligt CE-konceptet. Detta gäller framför allt vid arbete med
produktutveckling och integrering av kundönskemål i den
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industrialiserade produktionen. Genom att byggprocessens aktörer
samverkar i tidiga skeden minskar risken för felaktiga lösningar som
behöver korrigeras i efterhand till stora kostnader.
Att tillämpa erfarenheter från verkstadsindustrin angående material- och
produktionsstyrning är ytterligare ett sätt att förändra och förbättra den
nuvarande tillverkningsprocessen vid industrialiserad produktion av
flervåningshus med trästomme. Via nulägesbeskrivningar identifieras
kritiska faktorer och lösningar föreslås för att minska de kritiska
faktorernas inverkan på produktionseffektiviteten. Som stöd kan
befintliga teorier för detta arbete tillämpas. I fallstudie 2 har
produktionsfilosofin Theory of constraints (TOC) använts som
teoretiskt ramverk.

9.2 Analys av forskningsdesign
forskningsmetodik

och

I figur 3.2 visas den principiella uppläggningen av respektive fallstudie.
I fallstudie 1 har två stycken utvärderingar gjorts. Dels utvärderades
alternativa konstruktionslösningar dels arbetsmetoden Concurrent
engineering (CE). I fallstudie 2 har utvärderingar av
volymkompletteringsprocessen och bjälklagstillverkningsprocessen
utförts.
Bakgrunden till utvärderingen av alternativa konstruktionslösningar var
utvecklingsprojektet "Industriellt byggande i trä". Flexibla
planlösningar skulle efter kundönskemål integreras i den
industrialiserade byggprocessen vilket illustreras genom en beskrivning
av processen.
I problemformuleringen ställs frågan hur kundönskemål skall -uppfyllas.
Ett flertal alternativa lösningar är möjliga för att uppfylla kundkrav.
Lösningarna utvärderas ur ett konstruktionsperspektiv samtidigt som
hänsyn tas till de randvillkor som utvecklingsprojektet sätter. Vald
lösning utvärderas därefter vid en produktionsstudie för att undersöka
hur den industrialiserade produktionsprocessen påverkas vid en
kundanpassning som möjliggör flexibla planlösningar.
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I fallstudie 1 utvärderas också arbetsmetoden CE. CE kan tillsammans
med liknande arbetsmetoder vara en lösning på hur den nuvarande
tillverkningsprocessen vid industrialiserad produktion av flervåningshus
med trästomme kan förändras och förbättras.
De beskrivande processerna i fallstudie 2 består av nulägesbeskrivningar
av
produktionsprocesser
för
volymkomplettering
och
bjälklagstillverkning. I respektive problemformulering ställs frågor kring
vilka kritiska faktorer som begränsar de nuvarande
produktionsprocesserna. För att förändra och förbättra respektive
produktionsprocess föreslås lösningar aysedda att minska de kritiska
faktorernas begränsande effekt. Lösningarna utvärderas därefter med
hänsyn till respektive nulägesbeskrivning.
Hela forskningsdesignen var inte utvecklad när arbetet med fallstudie 1
började. Resultaten från denna tillsammans med LBABs pågående
förändringsarbete ledde till en förstudie inom ramen för fallstudie 2.
Anledningen var att nya kunskaper och erfarenheter hade vunnits som
pekade på att utveckling av material- och produktionsstyrningsfrågor
var nödvändig.
Ökad kundanpassning, krav på flexibilitet i produktionssystemet och
förväntade produktionsökningar antas ställa högre krav på nuvarande
produktionsprocesser. LBABs förändringsarbete är inriktat på att möta
de nya kraven, bland annat genom medverkan i utvecklingsprojektet
"Industriellt byggande i trä". Förstudiens resultat bidrog till
utformningen av huvudstudien i fallstudie 2. Fokus i huvudstudien var
elementtillverkning i form av bjälklag. Problemägarna ansåg att en
viktig del i arbetet med produktionseffektivisering av det
industrialiserade trähusbyggandet var en effektivare produktionsprocess
för just bjälklag.
Resultatet av denna forskning har bidragit till både utvecklingsprojektet
"Industriellt byggande i trä" och utgjort ett underlag till
förändringsarbetet inom LBAB.
Avslutningsvis kan också nämnas att den kontinuerliga
kunskapsuppbyggnad som skett inom forskningsprojektet har givit
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bidrag både till framtida forskning och till praktiska tillämpningar inom
träindustrin.

9.3

Förslag på fortsatt forskningsarbete

En tänkbar forskningsfråga är att undersöka effekten av en optimering
av förtillverkningsgrad vid respektive arbetsstation med hänsyn till
genomflöde och kostnader i hela produktionssystemet. Eftersom
elementtillverkningsprocesserna påminner om varandra kan de
principiella resultaten från bjälklagsstudien antas ha viss
generaliserbarhet och vara möjliga att överföra till övrig
elementproduktion.

Ytterligare en tänkbar forskningsfråga är att undersöka hur samverkan
mellan olika aktörer, entreprenör, underentreprenörer och
leverantörer, med ayseende på produktionsprocessen skall utformas på
bästa sätt. Intressant vore att utveckla konceptet med förtillverkade
komponenter "fullt ut" det vill säga samverkan mellan till exempel
sågverk/limträtillverkare, entreprenörer och underentreprenörer samt
eventuellt via tredje part med industriell tillverkning av förtillverkade
komponenter levererade enligt ett JIT-system.
En tredje frågeställning som kan användas för vidare forskningsarbete är
hur datorstödd material- och produktionsstyrning (MPS) skall
formaliseras och operationaliseras vid industrialiserad trähusproduktion.

Ytterligare exempel på tänkbara forskningsinsatser är att genom en
djupare studie av till exempel fordonsindustrin undersöka hur
produktionsprocesser och logistik med mera kan effektiviseras inom
byggindustrin. Detta kan också ge ett ännu bättre underlag för hur ett
MPS-synsätt på ett tydligare sätt kan anpassas till den traditionella
byggindustrin. Vidare frågeställningar som kan tänkas vara intressanta är
hur kundanpassningen kan utvecklas utan att produktionsstörningar
uppstår.
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A

Beräkningsförutsättningar stål
och trä

A.1

Förutsättningar

Beräkningarna i bilaga B och C följer Boverkets handbok för
svängningar, deformationspäverkan och olyckslast, Boverkets
konstruktionsregler (1998), Limträhandboken (1994), handbok för
dimensionering av UPE-balk (1994) och Konstruktionstabeller (1992).

A.2

Beteckningar och enheter

B

Bjälklagsbredd (m)

Ed

Dimensionerande elasticitetsmodul i bruksgränstillständ (GPa)

F

Punktlast vid beräkning av svängningsbenägenhet (kN)

Tröghetsmotstånd (m3)
Spännvidd (m)
MB

Stödmoment vid stöd B (kNm)

claim

Dimensionerande total utbredd last i bruksgränstillständ
(kN/m)
Dimensionerande utbredd nyttig bunden last, (kN/m)
Dimensionerande utbredd nyttig fri last, (kN/m)
Dimensionerande utbredd permanent last (kN/m)
Balkegentyngd (kN/m)
Nedböjning orsakad av qd.(min)
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Up

Nedböjning orsakad av utbredd last med lasttyp P (mm)

UA

Nedböjning orsakad av utbredd last med lasttyp A (mm)

UB

Nedböjning orsakad av utbredd last med lasttyp B (mm)

UF

Nedböjning orsakad av F (mm)

Ks

Omräkningsfaktor för beräkning av styvhet hos trä

A.3

Använda ekvationer

A.3.1

Trä
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B
B.1

Träbjälklag
Förutsättningar

I bilaga B redovisas beräkningar för två typer av bjälklag, A och B. I
beräkningarna redovisas statisk nedböjning, sviktegenskaper och
dynamisk respons. Avsikten med beräkningarna är att visa på några av
de gränser som materialet trä sätter för ett lägenhetsskiljande bjälklag.
Beräkningar av statisk nedböjning görs enligt Boverkets
konstruktionsregler (BKR). Beräkningar av sviktegenskaper och
dynamisk respons görs enligt Boverkets handbok för svängningar,
deformationspåverkan och olyckslast.
Bjälklagen är uppbyggda enligt figur B.1. De ingående delarna är för
bjälklag A:
1 Golvgips 13 mm
2 Spånskiva 22 mm
3 42x225 L40
4 Stenull
5 Blindbotten
Bjälklag B är uppbyggt på samma sätt men har som bärande balk
45x220 K24. Detta ger för båda bjälklagen en egentyngd på ungefär 47
kg/m2. De tillämpade beräkningsmetoderna för svikt och dynamisk
respons är förutsätter att bjälklagets lägsta egenfrekvens är större än 8
Hz. Med spännvidder enligt nedan blir lägsta egenfrekvenserna 11.6
respektive 10.7 Hz för bjälklag A respektive B.
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Figur B.1. Tvärsnitt fir balk A och B.

B.2

Statisk nedböjning

Bjälklaget är belastat med egentyngd och nyttig last i klimatklass 0. I
tabell B.1 redovisas nedböjningar i mm vid angivna spännvidder i
meter.
Tabell B.1. Statisk nedböjning för bjälklag A och B.

Spännvidd

Bjälklag
A
B

3.6
8.9
11.0

3.9
12.2
15.1

4.2
16.4
20.3

4.5
21.6
26.7

4.8
28.0
34.6

I tabell B.2 redovisas värden på bjälklagsspännvidd/300 i mm. Detta
värde är normalt den största statiska nedböjning som anses godtagbar i
bostadsutrymmen. Den övre gränsen för godtagbar nedböjning anses
normalt vara 20 mm för bostadsutrymmen.
Tabell B.2. Värde på bjälklagsspännvidd / 300 for angivna spännvidder.

Spännvidd

L/300

3.6
12

3.9
13

4.2
14
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4.5
15

4.8
16

B.3

Svikt

Svängningsbenägenheten hos ett bjälklag kan uppskattas genom att
nedböjningen för en enskild bjälklagsbalk beräknas. Den fritt upplagda
balken är i detta fall belastad i fältmitt med en kortvarig punktlast med
dimensioneringsvärdet 1.0 kN. I BKR anges att nedböjningen inte bör
överstiga 1.5 mm. För både bjälklag A och B tillgodoräknas
lastfördelning till angränsande balkar tack vare att spånskivan i detta
lastfall kan anses samverka med respektive balk. I tabell B.3 redovisas
nedböjning i min enligt ovanstående lastfall.
Tabell B.3. Sviktegenskaper för bjälklag A och B. Nedböjning i mm orsakad av punktlast i
fältmitt.

Svännvidd

Bjälklag
A
B

3.6 3.9 4.2 4.5 4.8
1.1 1.3 1.6 1.9 2.1
1.2 1.5 1.8 2.1 2.3

B.4

Dynamisk respons

Dynamisk respons för ett bjälklag kan uppskattas genom att beräkna
den initiella vertikala svängningshastigheten orsakad av en kraftimpuls
med värdet 1 Ns. I beräkningarna har bjälklagets bredd satts till 7.2 m
och dämpningen till 0.9%. Golvgipset antas bidra till bjälklagets styvhet
i både balkriktningen och tvärs balkriktningen. Enligt Ohlsson (1984)
kan en styvhetsökning tvärs balkriktningen erhållas om bjälklaget har
ett bärande skikt på undersidan. I och med att bjälklagens blindbotten i
detta fall inte anses bärande tillgodoräknas ingen styvhetsökning av
denna. I tabell B.4 redovisas beräknade värden på den initiella vertikala
mmis
svängningshastigheten i
•

Ns
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Tabell B.4. Beräknade värden pa initiell svängningshastighet och dämpningshasteet.

SpännvIdd

Bjälklag

A
B

3.6
21.3
21.4

3.9
20.3
20.5

4.2
19.3
19.5

4.5
18.3
18.5

4.8
17.5
18.5

I tabell B.5 redovisas värden på högsta tillåtna värden pa den initiella
vertikala svängningshastigheten i

mm/s

för att bjälklaget skall uppfylla

Ns
kraven i styvhetsklass S2.
Tabell B.5. Fiesta tillåtna värden på den initiella vertikala svänviingshastigheten för
styvhetskl ass S2.

Spännvidd

Bjälklag

A
B

3.6
23.5
22.0

3.9
20.7
19.6

4.2
18.7
17.9

4.5
17.3
16.6

4.8
16.2
15.6

I tabell B.6 redovisas beräknade värden på dämpningskoefficienten i s".
Tabell B.6. Beräknade värden på dämpningskoefficienten.

Spännvidd

B

3.6
0.19
0.17

B.5

Analys av beräkningar i bilaga B

Bjälklag

A

3.9
0.16
0.15

4.2
0.14
0.13

4.5
0.12
0.11

4.8
0.10
0.10

Bärförmågan i brottgränstillståndet är uppfylld för både bjälklag A och
B vid spännvidder enligt ovan. Det som därmed är avgörande för hur
stor bjälklagsspännvidd som kan tillåtas är därmed inte träets
hållfasthetsegenskaper. Det avgörande är styvhetsegenskaper med
ayseende på statisk nedböjning, svikt och dynamisk respons. Styvheten
med ayseende på statisk nedböjning skall relateras till de krav som ställs
men i dessa beräkningar har antagits att villkoret är att nedböjningen
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skall vara mindre än bjälklagsspännvidden/300. Av beräkningarna ovan
kan utläsas att inget av bjälklagen uppfyller kraven på tillräcklig styvhet
vid spännvidden 4.2 m. Vid spännvidden 3.6 m är däremot
styvhetsegenskaperna betydligt bättre. Både bjälklag A och B uppfyller
vid denna spännvidd kriterierna för styvhetsklass S2
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C

Balk som ersätter volymskiljande
väggar

C. 1

Allmänna förutsättningar

Nedan redovisas resultatet av beräkningar i bruksgränstillståndet.
Balkarna som ingår i redovisningen har samtliga tillräcklig kapacitet i
brottgränstillständet. Balkarna är dimensionerade i säkerhetsklass 3 och
klimatklass O. Fritt upplagda balkar har spännvidden 3.6 m,
kontinuerliga balkar har fältvidden 3.6 m. Limträbalkarna har kvaliteten
L40. Stålsorterna är 1412-00 (UPE-balk) och 2134-04 (VKR-balk).
Använda beteckningar, enheter och ekvationer redovisas i bilaga A.

C.2

Öppen planlösning endast nedersta
våningen

C.2.1

Förutsättningar

Balkarna dimensioneras för egentyngd och bjälklagslast för den
vertikallast som belastar bottenvåningens väggreglar i standardsystemet.

Balk
115x315, L40
UPE-240
VKR-120x80x8

Q
0.18
0.33
0.23

I
299.5x10-6
38.1x10-6
5.3x10-6

qp = 6.18 + Q
qb = 1.8
cif = 3.6
chm, -= 11.58 + Q
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E
13
210
210

C.2.2

Resultat

Balk
115x315, L40
UPE-240
VKR-120x80x8

(him

11.76
11.91
12.81

U

10.6
3.3
23.2

C.3

Öppen planlösning möjlig på samtliga
våningsplan

C.3.1

Förutsättningar

Balkarna är dimensionerade för egentyngd och nyttig bjälklagslast för
ett våningsplan. Aktuella balkar har dimensioner som gör att de är
möjliga att använda med hänsyn till de geometriska begränsningar som
tvärsnittet i figur 5.2b sätter.

Balk
90x225, L40
90x270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120x80x8.0
VKR-220 x 120 x 6.3

Q
0.10
0.12
0.13
0.15
0.33
0.23
0.32

I
85.4x10-6
147.6x10-6
109.1x10-6
188.6x10-6
38.1x10-6
5.3x10-6
25.4x 10-6

qp = 2.59 + Q
qb = 0.9
qf = 2.7
6.19 + Q
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E
13
13
13
13
210
210
210

C.3.2

Resultat fritt upplagd balk

Balk

claim

90x225, L40
90x270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120x80x8.0
VKR-220x120x6.3

6.29
6.31
6.32
6.34
6.52
6.42
6.51

u

UF 1)

18.9
11.0
14.9
8.6
1.8
12.6
2.7

0.9
0.5
0.7
0.4
0.1
0.9
0.2

1) Vid beräkning har ingen hänsyn tagits till eventuell lastfördelning eller samverkan
med golvskivan. Värdet gäller därför den nedböjning som punktlasten orsakar
respektive balk vid belastning i mittpunkten.

C.3.3

Resultat kontinuerlig balk

Balk

90x225, L40
90x270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120x80x8.0
VKR-220x120x6.3

qdini

u

6.29
6.31
6.32
6.34
6.52
6.42
6.51
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9.6
5.6
7.5
4.4
0.9
6.6
1.4

D

Beräkningsförutsättningar
materialkostnader

Samtliga kostnader som används i beräkningar i bilagor som underlag
för resultatkapitel är baserade på bilaga D. Angivna materialpriser i
bilaga D är fiktiva men representativa med ayseende på gällande
marknadspriser och inbördes förhållanden. Samtliga priser är angivna i
kronor.

D.1

Balkar

I tabell D.1 anges priser för de balkar som har utvärderats med
ayseende på flexibla planlösningar. För limträbalkama gäller angivna
priser enbart materialkostnad. För stålbalkarna ingår förutom
materialkostnad även material- och arbetskostnad för
infästningsanordningar aysedda för bjälklagsbalkama. För stålbalkarna är
dessa monterade när balken levereras till arbetsstationen för bjälklag.
För limträbalkama görs montering av infästningsanordningar vid
arbetsstationen enligt den arbetsmetod som är beskriven i fallstudie ett.
På grund av detta så läggs denna kostnad inte till limträbalken utan till
det kompletta bjälklaget.
Tabell D.1. Priser för utvärderade balkar.

Balk
90x225, L40
90 x 270, L40
115x225, L40
115x270, L40
UPE-240
VKR-120
VKR-220

Pris Im

88.0
105.0
112.0
135.0
324.2
273.6
415.4
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D.2

Bjälklag

Tabell D.2. Materialkostnader för komponenter ingående i bjälklag.

Artikel
Balkar
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Fästmaterial, flexibelt system
Isolering
Installationer, torr volym
Installationer, vätrumsvolym

D.3

Pris

41.0 kr/m
40.0 kr/m2
35.0 kr/m2
30.8 kr/m2
6.0 kr/m2
325.0 kr
23.2 kr/m2
750.0 kr
2500.0 kr

Volymskiljande väggar

Tabell D.3. Materialkostnader för komponenter ingående i vol ymskiljande väggar.

Artikel
Vertikala reglar
Horisontella reglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Plywood

D.4

Pris

12.1 kr/m
9.4 kr/m
20.1 kr/m2
34.1 kr/m2
6.0 kr/m2
23.2 kr/m2
100.0 kr
40.0 kr/m2

Innertak
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Tabell D.4. Materialkostnader för komponenter ingående i innertak.

Artikel
Reglar
Kantreglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer

D.5

Pris

14.2 kr/m
11.8 kr/m
20.1 kr/m2
34.1 kr/m2
6.0 kr/m2
30.0 kr/m2
100.0 kr

Volymmontering

Tabell D.5. Materialkostnader vid volymmontering.

Artikel
Fästmaterial

D.6

Pris

500 kr

Volymkomplettering

Tabell D.6. Materialkostnader vid volymkomplettering.

Artikel
Golv, torr volym
Golv, våtrumsvolym
Tak, färg
Väggar, tapet
Garderober
Innerdörrar
El
Ventilation

Pris

50 kr/m2
150 kr/m2
10 kr/m2
15 kr/m2
1000 kr/st
1000 kr/st
300
150
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D. 7.

Förtillverkade komponenter

Tabell D.7. Extrakostnaderförförtillverkade bjälklagskomponenter. Anges per bjälklag.

Artikel
Balkar
Golvskivor
Golvgips

Pris

350 kr
125 kr
110 kr
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E

Materialkostnader fallstudie 1

Kostnadsberäkningen för standardsystemet och det flexibla systemet
utgår från olika elementstorlekar. I tabell E.1 visas de areor som
kostnadsberäkningarna är baserade på.
Tabell E.1. Elementareor i standardsystemet respektive det flexibla systemet.

GB
VSV
TB

Standardsystem Flexibelt system
3.7X7.2
3.6 x 7.8
2.6x7.2
2.9x7.8
3.6 x 7.2
3.6x7.8

För att fa en så korrekt jämförelse som möjligt har kostnadsberäkningen
anpassats till det flexibla systemets elementstorlek. I och med detta kan
kostnadsjämförelsen göras direkt mellan respektive element som skall
jämföras utan att behöva räkna ut kostnaden per kvadratmeter. För de
volymskiljande väggarna har även hänsyn tagits till antalet öppningar. I
och med att antalet öppningar i väggen på våning 3 i det flexibla
systemet är två har även standardsystemets vägg materialkostnadsmässigt
antagits ha två stycken öppningar.
För bjälklagen erhålls en viss avvikelse i golvyta för våning 1 jämfört
med våning 2 och 3. Detta beroende på att på våning 2 och 3 står det
volymskiljande väggar på bjälklaget. Skillnaden är cirka 2%.
Elementstorleken är dock lika för samtliga våningsplan. Jämförelsen
mellan standardsystemet och det flexibla systemet är baserad på
elementstorlekar och möjlig öppen yta. På grund av de volymskiljande
väggarna på våning två och tre blir den öppna ytan i det flexibla
systemet 3.6x7.2 m2. För att erhålla samma öppna yta i
standardsystemet krävs ett bjälklag med måtten 3.6x7.2 m2. Jämförelsen
mellan standardsystemet och det flexibla systemet utgår därför från
bjälklagsstorlekarna 3.6x7.2 m2, standardsystem, respektive 3.7x7.2 m2,
flexibelt system. I tabell E.2 och E.4 är därför de ursprungliga
materialkostnaderna justerade med hänsyn till måtten 3.6x7.2 m2.
Materialkostnader för bjälklagsinstallationer har satts till 750 kronor för
en torr volym och till 2500 kronor för en våtrumsvolym. Dessa
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kostnader har samma belopp oberoende av avvikelserna
elementstorlek.
I det flexibla systemet används utanpåliggande installationer. Detta
innebär att i verkligheten så finns det ingen kostnad för
installationsmaterial på elementnivå för de volymskiljande väggarna. De
aktuella volymskilj ande väggarna är i det flexibla systemet inte
lägenhetsskiljande. Därmed innehåller de ingen isolering. Dessa
kostnader har dock tagits med för en så komplett jämförelse så möjligt
mellan standardsystemet och det flexibla systemet. I och med att dessa
kostnader tas med tas det hänsyn till samtliga materialkostnader som
kan förekomma vid tillverkningsprocessen i figur 7.2b. Jämförelsen
mellan standardsystemet och det flexibla systemet utgår därför från
väggstorlekarna 2.9x7.8 m2, standardsystem, respektive 2.6x7.2 m2,
flexibelt system. I tab ell E.8 är därför de ursprungliga
materialkostnaderna justerade med hänsyn till måtten 2.6X7.2 m2.
För innertaken är skillnaden i konstruktionsutformning mellan
standardsystemet och det flexibla systemet liten. Den enda avvikelsen
med ayseende på strukturens utformning är att på våning 1 i det
flexibla systemet spikas två extra reglar längs den ena kantbalken.
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E.1

Materialkostnader bjälklag torr volym

E.1.1

Standardsystem

Tabell E.2. Materialkostnader för bjälklag i torr volym i standardsystemet.

Artikel
Bj älklagsbalkar
Kantbalkar
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

E.1.2

Antal
Kostnad
45.7 ni
1873.7
14.4 rn
590.4
14.0 m2
560.0
25.9 m2
906.5
25.9 m2
797.7
25.9 m2
155.4
23.3 m2
540.6
750.0
6174.3
1.00

Flexibelt system

Tabell E3. Materialkostnader för bjälklag i torr volym i flexibelt system.

Artikel
B j älklagsbalkar
Kantbalk
Kantbalk
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
Kostnad
46.4 m
1902.4
7.2 m
295.2
7.2 m
972.0
14.0 m2
560.0
26.8 m2
938.0
26.8 ni2
825.4
26.8 m2
160.8
325.0
23.5 m2
545.2
750.0
7274.0
1.18
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E.2

Materialkostnader bjälklag, våtrumsvolym

E.2.1

Standardsystem

Tabell E.4. Materialkos naderför bjälklag i vatrunisvolyrn i standardsystenlet.

Artikel
Bjälklagsbalkar
Kantbalkar
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
45.7 m
14.4 m
14.0 m2
25.9 m2
25.9 m2
25.9 m2
23.3 m2

Kostnad
1873.7
590.4
560.0
906.5
797.7
155.4
540.6
2500.0
7924.3
1.00
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E.2.2

Flexibelt system

Tabell E.5. Materialkostnader för bjälklag i vårtrumsvolyrn ifiexibelt systern.

Artikel
Bjälklagsbalkar
Kantbalk
Kantbalk
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
Kostnad
46.4m
1902.4
7.2 m
295.2
7.2 m
972.0
14.0 m2
560.0
26.8 m2
938.0
26.8 m2
825.4
26.8 m2
160.8
325.0
23.5 m2
545.2
2500.0
9024.0
1.14
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E.3

Materialkostnader bjälklag med stålbalk
som kantbalk

Tabell E.6. Materialkostnader för bjälklag i torr volym i flexibelt system med UPE-240 som
alternativ kantbalk.

Artikel
Bjälklagsbalkar
Kantbalk
Kantbalk
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Kostnad
Antal
1902.4
46.4 m
7.2 m
295.2
7.2 m
2334.2
560.0
14.0 m2
26.8 m2
938.0
26.8 m2
825.4
160.8
26.8 in2
0.0
23.5 m2
545.2
750.0
8311.2
1.35

Tabell E.7. Materialkostnader för bjälklag i vätrumsvolym i flexibelt system med UPE-240
som alternativ kantbalk.

Artikel
Bj älklagsbalkar
Kantbalk
Kantbalk
Blindbotten
Golvskiva
Golvgips
Fästmaterial
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
Kostnad
1902.4
46.4 m
7.2 m
295.2
7.2 m
2334.2
560.0
14.0 m2
938.0
26.8 m2
825.4
26.8 m2
160.8
26.8 m2
0.0
23.5 m2
545.2
2500.0
10061.2
1.26
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E.4

Materialkostnader volymskiljande väggar

E.4.1

Standardsystem

Tabell E.8. Materialkostnader för volymskiljande väggar i standardsystemet.

Artikel
Vertikala reglar
Horisontella reglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

E.4.2

Antal
29.9 m
17.2 m
12.7 m2
12.7 ni2
12.7 m2
10.6 m2

Kostnad
361.8
161.7
255.3
433.1
76.2
245.9
100.0
1634.0
1.00

Flexibelt system våning 1

Tabell E.9. Materialkostnader för vol ymskiljande väggar i flexibelt systern.

Artikel
Vertikala reglar
Horisontella reglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
47.4 m
14.4 m
4.5 m2
4.5 m2
4.5 m2
2.2 m2

Kostnad
573.5
135.4
90.5
153.5
27.0
51.0
100.0
1130.9
0.69
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E.4.3

Flexibelt system våning 2

Tabell E.10. Ma erialkostnaderför volymskiljande väggar iflexibelt system.

Artikel
Vertikala reglar
Horisontella reglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

E.4.4

Antal
Kostnad
64.8 m
784.1
17.2 m
161.7
12.7 m2
255.3
12.7 m2
433.1
12.7 m2
76.2
10.6 m2
245.9
100.0
2056.31.26

Flexibelt system våning 3

Tabell E.11. Materialkostnaderför volymskiljande väggar i flexibelt system.

Artikel
Vertikala reglar
Horisontella reglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
Kostnad
29.9 m
361.8
17.2 m
161.7
12.7 m2
255.3
12.7 m2
433.1
12.7 m2
76.2
10.6 m2
245.9
100.0
1634.0
1.00
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E.5

Innertak

E.5.1

Standardsystem

Tabell E. 12. Matenalkostnader för innertak i standardsysternet.

Artikel
Reglar
Kantreglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

E.5.2

Antal
66.7 m
14.4m
25.9 m2
25.9 m2
25.9 m2
22.3 m2

Kostnad
947.1
169.9
520.6
883.2
155.4
669.0
100.0
3445.2
1.00

Flexibelt system våning 1

Tabell E.13. Materialkostnader för innertak i flexibelt system.

Artikel
Reglar
Kantreglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
Kostnad
66.7 m
947.1
19.9 m
234.8
25.9 m2
520.6
25.9 m2
883.2
25.9 m2
155.4
22.3 m2
669.0
100.0
3510.1
1.02
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E.5.3

Flexibelt system våning 2 och 3

Tabell E.14. Materialkostnaderfir innertak iflexibelt system.

Artikel
Reglar
Kantreglar
Gips
Brandskyddsgips
Fästmaterial
Isolering
Installationer
Totalt
Relativ kostnad

Antal
66.7 m
14.4 m
25.9 m2
25.9 m2
25.9 m2
22.3 m2

Kostnad
947.1
169.9
520.6
883.2
155.4
669.0
100.0
3445.2
1.00
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F

Produktionstider fallstudie 1

Elementen i standardsystemet och det flexibla systemet är olika stora. I
tabell F.1 visas de elementareor som gäller för respektive elementtyp.
Tabell F.1. Elementareor i standardsystemet respektive det flexibla systemet.

GB
VSV
TB

Standardsystem Flexibelt system
3.7x7.2=26.8
3.6x7.8=28.1
2.9x7.8=22.6
2.6x7.2=18.7
3.6x7.8=28.1
3.6x7.2=25.9

Nedan redovisas uppmätta faktiska produktionstider för respektive
elementtyp. Därefter redovisas produktionstider för respektive
elementtyp där hänsyn har tagits till de olika elementareoma. Vidare
redovisas totala produktionstider där hänsyn har tagits till
produktionsprocesserna i figur 7.2 och antalet hantverkare enligt
kapitel 7.4.2. Sist redovisas jämförelser mellan standardsystemet och det
flexibla systemet. Standardsystemet normeras i jämförelsen till värdet
1.00. Samtliga produktionstider är angivna i minuter.
I tabell F.4 redovisas en jämförelse mellan standardsystemet och det
flexibla systemet med ayseende på bjälklagsproduktion. Den totala
produktionstiden inkluderar produktionstiden TH. Produktionstiden TH
är inte specifikt uppmätt utan uppskattad till 30 respektive 90 minuter,
oberoende av elementarea, för en torr volym respektive en
våtrumsvolym. Dessa värden används för både standardsystem och
flexibelt system utan korrigering med hänsyn till respektive
elementareor. Produktionstiden TH/ är inte mätt för det flexibla
systemet i och med att motsvarande produktionsprocess återfinns vid
produktion enligt standardsystemet. Värden på T/1/ enligt tabell F.2 har
därför använts och anpassats till det flexibla systemet med hänsyn till
respektive elementareor. Den totala produktionstiden beräknas enligt
TTOT = 2XTI ±TI1+2 X TIII•
Den strukturella avvikelsen mellan standardsystemet och det flexibla
systemet för innertak är väldigt begränsad. Den påverkan som på
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våning 1 erhålls genom den förstärkta kantbalken är obetydlig. På
våning 2 och 3 är påverkan lika med noll. Därför har ingen mätning av
produktionstiden gjorts specifikt för det flexibla systemet. De värden
som redovisas är uppmätta vid produktion enligt standardsystemet.
Endast den totala produktionstiden redovisas.

F.1

Bjälklag

F.1.1

Standardsystem

Tabell F.2. Uppmätta produktionstider vid produktion av bjälklag enligt standardsystemet.

Element
T1
Tin

1
55
120

2
70
105

3
75
130

4
60
135

5
65
120

6
Totalt
75
400
110
720

Med produktionstider enligt tabell F.2 och med T„ = 30 respektive 90
minuter blir total produktionstid för standardsystemet enligt tabell F.3.
Tabell F.3. Total produktionstid vid produktion av bjälklag enligt standardsystemet.

TTOT

Torr volym
Våtrumsvolym

F.1.2

404
464

Flexibelt system

Tabell F.4. Uppmätta produktionstider vid produktion enligtflexibelt systern.

Element
T1

1
155

2
150

3
140

4
145

5
Totalt
135
725

Total produktionstid beräknas med värden enligt tabell F.4 och värden
på T111 enligt tabell F.2. TIll enligt tabell F.2 justeras med hänsyn till att
elementareorna är olika.
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Tabell F.5. Total produktionstid vid produktion av bjälklag enligt det flexibla systemet.

TTOT

Torr vol yin

548
608

Våtrumsvolym

F.1.3

Jämförelse

Tabell F. 6. Jämförelse mellan standardsystem och flexibelt system med avseende pa
produktionstider, torr volym.

Standardsystem
Torr vol yin

Flexibelt system

1.00
1.00

Våtrumsvolym

1.36
1.31

F.2

Volymskiljande väggar

F.2.1

Standardsystem

Tabell F.7. Uppmätta produktionstider och beräknad total produktionstid vid produktion av
volymskiljande väggar enligt standardsystemet.

Element
T1
TH
T111
Tri

1

2

3

4

5

6

7

50
50
40
30

40
45
60
25

35
40
50
20

30
35
45
20

45
55
40
25

45
40
45
30

50
50
50
30

Totalt
295
315
330
180

TTOT

160

TTOT*

132

135

Flexibelt system våning 1

F.2.2

Tabell F.8. Uppmätta produktionstider vid produktion av volymskiljande väggar enligt flexibelt
system.

Element
T,
TH

1

2

35
25

30
20

Totalt
65
45

Total produktionstid beräknas med värden enligt tabell F.8 och värden
på Tin+Tiv enligt tabell F.7. Till+Tn, enligt tabell F.7 justeras med
hänsyn till att elementareorna är olika.
Tabell F.9. Total produktionstid vid produktion av volymskiljande väggar enligt det flexibla
systemet.

TTOT

VS V

115

Flexibelt system våning 2

F.2.3

Tabell F.10. Uppmätta produktionstider vid produktion av volymskiljande väggar enligt
flexibelt system.

Element
T,
TH

1

2

65
50

60
45

Totalt
125
95

Total produktionstid beräknas med värden enligt tabell F.10 och
värden P- T +TN enligt tabell F.7. Tili+Tiv enligt tabell F.7 justeras
med hänsyn till att elementareorna är olika.
Tabell F.11. Total produktionstid vid produktion av volymskiljande väggar enligt det flexibla
systemet.

TTOT

VS V

170

136

Flexibelt system våning 3

F.2.4

Tabell F.12. Uppmätta produktionstider vid produktion av volymskiljande väggar enligt
flexibelt system.

Element
T1
TH

1
45
35

Totalt
2
35
80
30
65

Total produktionstid beräknas med värden enligt tabell F.12 och
värden P- T +T
- enligt tabell F.7. Tm+Tly enligt tabell F.7 justeras
med hänsyn till att elementareorna är olika.
Tabell F.13. Total produktionstid vid produktion av volymskiljande väggar enligt det flexibla
systemet.

TTOT
VS V

132.5

F.2.5

Jämförelse

I tabell F.14 redovisas en jämförelse mellan standardsystemet och det
flexibla systemet med ayseende på summan av medelvärdena av T1, T11,
T111 och Tw, enligt tabellerna F.7, F.9, F.11 och F.13. Standardsystemet
normeras i jämförelsen till värdet 1.00.
Tabell F.14. Jäntförelse mellan standardsystem och flexibelt system med avseende pa
produktionstider.

Våning ett

Våning två
Våning tre

Standardsystem Flexibelt system
0.87
1.00
1.29
1.00
1.00
1.00
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F.3

Innertak

Tabell F.15. Uppmätta produktionstider vid produktion av innertak enligt standardsystemet.

Element
Ti+TH+Tm

1

2

3

4

130

120

135

130

138

Totalt
515

G

Monterad volym

Nedan redovisas jämförande beräkningar för en monterad volym.
Jämförelserna ayser materialkostnader och produktionstider. Följande
antaganden ligger bakom beräkningarna i bilaga G. Volymens
planlösning visas i figur G.1. Volymen har inga ytterväggar, enbart
volymskiljande väggar. Detta för att uppmätta produktionstider saknas
för ytterväggar. Även den icke bärande innerväggen (MV) betraktas
som en volymskiljande vägg med ayseende på materialkostnader och
produktionstider. Materialkostnader och produktionstider är hämtade
från bilaga D, E och F. Att använda dessa produktionstider innebär ett
visst aysteg från verkliga förhållanden i och med att det enbart är själva
tillverkningstiden som ingår i produktionstiden. Den tid som åtgår för
materialhantering före och efter själva tillverkningen ingår här inte i
begreppet produktionstid. För en monterad vätrumsvolym tillkommer
för väggarna VSV1, VSV3 och MV i figur G.1 en extra
materialkostnad jämfört med en torr volym. Den extra kostnaden beror
på att dessa väggar är täckta med plywood längs våtutrymmet. Det
innebär en större materialkostnad för dessa väggar i en vätrumsvolym
jämfört med en torr volym. Med ett våtrum med den antagna
planstorleken 2.0x3.6 rn2 erhålls därför skillnader i
elementmaterialkostnader, se tabell G.2 och G.8.
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VSV2

7200

z

Figur G.1. Planlösning för monterat volymelement sow jämförs med ayseende pa
materialkostnader och produktionstider.

Tabell G.1. Elementareor.

Element

GB
VSV1
VSV2
VSV3
VSV4
MV
TB

Standardsystem
Våning 1 och 2
25.9
20.7
20.7
11.1
11.1
8.5
25.9

Flexibelt system
Våning 1 Våning 2
26.8
27.8
20.7
20.7
18.6
18.6
11.1
11.1
8.5
25.9
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11.1
11.1
8.5
25.9

G.1

Torr volym

G.1.1

Elementmaterialkostnader

Tabell G.2. Materialkostnaderför element.

Element

VSV1
VSV2
VSV3
VSV4
MV
TB
Totalt

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
6174
7274
7274
1814
1814
1814
1814
1131
2056
980
980
980
980
980
980
752
752
752
3445
3510
3445
15959
16641
17301

G.1.2

Materialkostnader vid volymmontering

GB

Tillkommande materialkostnader vid volymmonteringen är kostnader
for infästningsmaterial. Uppskattningar av dessa kostnader är redovisade
i tabell G.3.
Tabell G.3. Tillkommande materialkostnader vid volymmontering.

Station
Montering

Materialkostnad
500
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G.1.3

Produktionstider för element

Tabell G. 4. Produktionstider för element.

GB
VSV1
VSV2
VSV3
VSV4
MV
TB
Totalt

Flexibelt system
Standardsystem
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
548
548
373
148
148
148
170
115
148
78
78
78
78
78
78
61
61
61
258
258
258
1286
1341
1144

G.1.4

Produktionstider vid volymmontering

Element

Tillkommande produktionstider vid volymmonteringen är uppskattad
och redovisas i tabell G.5. Uppskattningen baseras på att två man
monterar en volym på fyra arbetstimmar.
Tabell G.5. Tillkommande produktionstider vid volymmontering.

Station
Montering

G.1.5

Produktionstid
480

Jämförelse

För att jämföra kostnader för en monterad torr volym med dels
element tillverkade enligt standardsystemet dels element tillverkade
enligt det flexibla systemet görs en sammanslagning av
materialkostnader enligt tabell G.2 och G.3. Resultatet redovisas i
tabell G.6. På samma sätt jämförs produktionstider genom
sammanslagning av produktionstider enligt tabell G.4 och G.5.
Resultatet redovisas i tabell G.7.
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Tabell G. 6. MaterialkostnacIsjänförelse för monterad torr volym.

Materialkostnad

Standardsystem
15959
500
16459
1.00

Element

Montering
Totalt
Relativ kostnad

Flexibelt system
Våning 1 Våning 2
17301
16641
500
500
17801
17141
1.08
1.04

Tabell G.7. Produktionstidsjämförelseför monterad torr volym.

Produktionstid
Element

Montering
Totalt
Relativ tid

Flexibelt system
Standardsystem
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
1341
1286
1144
480
480
480
1821
1624
1766
1.12
1.00
1.09

G.2

Våtrumsvolym

G.2.1

Elementmaterialkostnader

Tabell G. 8. Materialkostnader for element.

Element
GB
VSV1
VSV2
VSV3
VSV4
MV
TB
Totalt

Flexibelt system
Standardsystem
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
9024
9024
7924
2022
2022
2022
1131
2056
1814
1396
1396
1396
980
980
980
1096
1096
1096
3445
3510
3445
19159
20019
18677
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G.2.2

Materialkostnader vid volymmontering

Tillkommande materialkostnader vid volymmonteringen är kostnader
för infästningsmaterial. Uppskattningar av dessa kostnader är redovisade
i tabell G.3.
Tabell G. 9. Tillkommande materialkostnader vid volymmontering.

Station
Montering

G.2.3

Materialkostnad
500

Produktionstider för element

Tabell G.10, Produktionstider för element.

GB
VSV1
VSV2
VSV3
VSV4
MV
TB
Totalt

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
373
548
548
148
148
148
148
115
170
78
78
78
78
78
78
61
61
61
258
258
/58
1144
1286
1341

G.2.4

Produktionstider vid volymmontering

Element

Tillkommande produktionstider vid volymmonteringen är uppskattad
och redovisas i tabell G.5. Uppskattningen baseras på att två man
monterar en volym på fyra arbetstimmar.
Tabell G.11. Tillkommande materialkostnader vid volymmontering.

Station

Montering

Produktionstid
480
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G.2.5

Jämförelse

För att jämföra kostnader för en monterad vätrumsvolym med dels
element tillverkade enligt standardsystemet dels element tillverkade
enligt det flexibla systemet görs en sammanslagning av
materialkostnader enligt tabell G.8 och G.9. Resultatet redovisas i
tabell G.12. På samma sätt jämförs produktionstider genom
sammanslagning av produktionstider enligt tabell G.10 och G.11.
Resultatet redovisas i tabell G.13.
Tabell G.12. Materialkostnadsjämförelse för monterad vätrumsvolym.

Materialkostnad
Element

Montering
Totalt
Relativ kostnad

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
18677
20019
19159
500
500
500
19177
20519
19659
1.07
1.00
1.03

Tabell G.13. Produktionstidsjämförelse för monterad viitrumsvolym.

Produktionstid
Element

Montering
Totalt
Relativ tid

Standardsystem
Våning 1 och 2
1144
480
1624
1.00
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Flexibelt system
Våning 1 Våning 2
1286
1341
480
480
1766
1821
1.09
1.12

H

Kompletterad volym

Nedan redovisas jämförande beräkningar för en kompletterad volym.
Jämförelserna ayser materialkostnader och produktionstider. Följande
antaganden ligger bakom beräkningarna i bilaga H. Volymens
planlösning visas i figur H.1. Volymen har inga ytterväggar, enbart
volymskiljande väggar. Detta för att uppmätta produktionstider saknas
för ytterväggar. Även den icke bärande innerväggen (MV) betraktas
som en volymskiljande vägg med ayseende på materialkostnader och
produktionstider. Materialkostnader och produktionstider är hämtade
från bilaga D, E, F och G. Att använda dessa produktionstider innebär
ett visst aysteg från verkliga förhållanden i och med att det enbart är
själva tillverkningstiden som ingår i produktionstiden. Den tid som
åtgår för materialhantering fore och efter själva tillverkningen ingår här
inte i begreppet produktionstid. För en monterad våtrumsvolym
tillkommer för väggarna VSV1, VSV3 och MV i figur H.1 en extra
materialkostnad jämfört med en torr volym. Den extra kostnaden beror
på att dessa väggar är täckta med plywood längs våtutrymmet. Det
innebär en större materialkostnad för dessa väggar i en våtrumsvolym
jämfört med en torr volym. Med ett våtrum med den antagna
2
planstorleken
2.0 x 3.6
111
erhålls
därför
skillnader
i
elementmaterialkostnader, se tabell G.2 och G.8.
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VSV2

LT)

7200

Figur H.1. Planlösning för kompletterat volymelement som jämförs med ayseende på
materialkostnader och produktionstider.

H.1

Torr volym

H.1.1

Materialkostnader

Tabell H.1. Materialkostnader vid volymkomplettering, torr volym.

Artikel
Golvmatta
Målarfärg
Tapet
Innerdörrar
Garderober
El
Ventilation
Totalt

Kostnad
1300
260
900
2000
2000
150
300
6910
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H.1.2

Produktionstider

Tillkommande produktionstider vid volymkompletteringen är
uppskattad och redovisas i tabell H.2. Uppskattningen baseras på att tre
man arbetar med volymen under två produktionsdagar.
Tabell H.2. Tillkommande produktionstider vid komplettering av torr volym.

Station
Komplettering

H.1.3

Produktionstid

2880

Jämförelse

För att jämföra kostnader för en kompletterad torr volym med dels
element tillverkade enligt standardsystemet dels element tillverkade
enligt det flexibla systemet görs en sammanslagning av
materialkostnader enligt tabell G.2 och G.3. Resultatet redovisas i
tabell H.3. På samma sätt jämförs produktionstider genom
sammanslagning av produktionstider enligt tabell G.4 och G.5.
Resultatet redovisas i tabell H.4.
Tabell H.3. Materialkostnadsjämförelse för kompletterad torr volym.

Materialkostnad
Monterad volym

Komplettering
Totalt
Relativ kostnad

Flexibelt system
Standardsystem
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
17801
16459
17141
6910
6910
6910
24711
23369
24051
1.06
1.03
1.00
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Tabell H.4. Produktionstidsjänförelse för kompletterad torr volym.

Produktionstid
Monterad volym
Komplettering
Totalt
Relativ tid

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
1624
1821
1766
2880
2880
2880
4504
4646
4701
1.00
1.04
1.03

H.2

Våtrumsvolym

H.2.1

Materialkostnader

Tabell H.5. Materialkostnader vid volymkomplettering, våtruinsvolym.

Kostnad
940
Golvmatta
Golvklinker
1080
Målarfärg
260
Tapet
1400
Innerdörrar
2000
Garderober
2000
El
150
Ventilation
300
Totalt
8130
Artikel

H.2.2

Produktionstider

Tillkommande produktionstider vid volymkompletteringen är
uppskattad och redovisas i tabell H.6. Uppskattningen baseras på att
fyra man arbetar med volymen under fyra produktionsdagar.
Tabell H.6. Tillkommande produktionstider vid komplettering.

Station

Komplettering

Produktionstid

7680

150

H.2.3

Jämförelse

För att jämföra kostnader för en kompletterad våtrumsvolym med dels
element tillverkade enligt standardsystemet dels element tillverkade
enligt det flexibla systemet görs en sammanslagning av
materialkostnader enligt tabell G.8 och G.9. Resultatet redovisas i
tabell H.7. På samma sätt jämförs produktionstider genom
sammanslagning av produktionstider enligt tabell G.10 och G.11.
Resultatet redovisas i tabell H.8.
Tabell H.7. Materialkostnadsjämförelse för kompletterad våtrumsvolym.

Materialkostnad
Monterad volym

Komplettering
Totalt
Relativ kostnad

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2
Våning 1 Våning 2
20519
19177
19659
8130
8130
8130
28649
27307
27789
1.05
1.00
1.02

Tabell H.8. Produktionstidsjämförelse för kompletterad våtrumsvolym.

Produktionstid
Monterad volym

Komplettering
Totalt
Relativ tid

Standardsystem
Flexibelt system
Våning 1 och 2 Våning 1 Våning 2
1821
1624
1766
7680 .
7680
7680
9501
9304
9446
1.02
1.00
1.02
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Kullön

1.1

Volym kompletteringsprocesser

I figur I.1 och 1.2 visas schematiskt hur volymkompletteringsprocessen
för torra volymer respektive våtrumsvolymer kan vara utformade. De
markerade processerna är processer som vanligtvis utförs av
underentreprenörer.

Monterad
volym

Utvindig
malning

'entilanonsrör

Venn anon,
kanaler

Spackling av
gm.karyor

EL trlddragning

Inv-ndtg
målomg

GoheAming

Komplettering
vent

Komp ettenng
bygg

Komplettering

V
Torkning
n] d
presenning

Volym lemill
ei
eardigt för
transport t
montageplats

si.
Figur I.1. Volymkompletteringsprocess för torr volym.

153

Komplettering
VS

Starr

Monterad
volym

Utvåndig
milning

Ventilationsör

Titskilt vägg,
spackling golv

Venti ationska Art

Spacklmg
våtrum

El. tolddragtung

Plmo v gg,
titskikt golv

Komp ettenng
veg. plattor
golv

Suckol, silikon,
fog vägg/golv

Komplettering
v

Komp ettering
Ir gg

Komplettering
VS

Komplcrrvcirrg
el
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s.., D
Figur 1.2. Volymkompletteringsprocess för våtrumsvolym.

I figur 1.3-1.5 redovisas tidplaner för volymtillverkning aysedda att
illustrera skillnader för tre olika produktionsalternativ. Tidsvinsterna i
tidplanerna i figur 1.4 och 1.5 beror på att härdningstiden har flyttats
från volymkompletteringen. Volymerna kompletteras då som torra
volymer. Tiderna i tidplanen i figur 1.3 är ej faktisk processtid utan den
tid som står till underentreprenörens förfogande. Processtiderna i figur
1.4 och 1.5, förutom plattsättningstid, är samma som de i figur 1.3.
Heldragen linje innebär processtid/tillgänglig processtid. Streckad linje
innebär väntetid.
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Tit Ont Tors F. Lör Sön Min Tie One Tote
YV
VS

+

MV

..

GB

....
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..i

Montering

..i.

Plattsättning
. .

Malting

.... . . . . . . . .

VS
El

... . . . . . . . ..

Vent
Bygg

Figur 1.3. Tidplan för volymtillverkning, våtrumsvolym med långa härdtider.
Tors Ere Ler Son Män TB Ont Tors Ere Lör
YV

. . .
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. . .

MV
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TB
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Pla tts ä tin ing
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Figur 1.4. Tidplan för volymtillverkning, vatrumsvolym, plattsättning görs vid
elementtillverkning.
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Figur 1.5. Tidplan för volmtillverkning, torr volym som kompletteras med våtrumskassett.
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J

Skålen

J.1

Produktionsplaner

Tabell J.1. Två volymer monteras per produktionsdag. Genomloppstiden är fem
produktionsdagar.

Volym

Monterings-

Start

datum

komplettering
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

1,9
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21,22
23,24

7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komplettering
färdig
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabel1J.2. Två volymer monteras per produktionsdag. Genomloppstiden är en produktionsdag.

Volym
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21,22
23,24

Monterings-

Start

datum

komplettering
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Komplettering
färdig
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabell J.3. Fyra volymer monteras per produktionsdag. Genomloppstiden är fem
produktionsdagar.

Volym

Monterings-

Start

komplettering

datum

1
2
3
4
5
6

1,2,3,4
5,6,7,8
9,10,11,12
13,14,15,16
17,18,19,20
21,22,23,24

Komplettering
färdig

9

7

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

I figur J.1 visas ett exempel på utformning av tidplan för
volymmontering och volymkomplettering
Produktionsplanering, volymkomplettering studentbostäder
Aktivitet
Montering
Plattsättning
Tätskikt vägg, spackling golv
Plattor vägg, tätskikt golv
Komplettering vägg, plattor golv
Sockel, silikon, fog, vägg golv
Målning
Spackling väta/torra rum
Övrig målning
Mattläggning
Torra rum
VS
Komplettering
El
Träddragning
Komplettering
Vent
Komplettering
Bygg
Komplettering
Klar för leverans

Dag 1

Dag 2
—

Dag 3

Dag 4

Dag 5

—

—

—

FigurJ.1. Exempel på produktionsplanering för volymmontering och -komplettering, Skålen.
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J.2

Processbeskrivning våtrumsbjälklag

I figur J.1 visas tillverkningsprocesscheman för våtrumsbjälklag.

II
III
IV

IV

VI

VI

VII
VIII

VIII

IX

x

x

XI

XI

a

b

Figur J.1. Tillverkning av våtrumsbjälklag: a) nuläge och b) förtillverkade komponenter

Tillverkningsprocessen enligt figur J.1a består av elva processteg. De
elva stegens principiella utformning är:
I

Förflyttning
av
stommaterial
från
arbetsstationens
materialupplag till arbetsstationen. Balkar finns vanligtvis i två
fårdigkapade längder. Dessa levereras i buntar till
materialupplaget.

II

Montering av regelstomme och blindbotten.
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III

Hål- och urtagningar i balkar.

IV

Transport av stommen från GB (1) till GB (2), figur 5.8.
Transporten görs med hjälp av travers. I samband med
transporten vänds också stommen.

V

Montering av installationer, vatten, värme och avlopp.

VI

Montering av isolering.

VII Håltagning i golvskiva.
VIII
Montering, inklusive flytt från materialupplag, av
golvskiva.
IX Håltagning i golvgipsskiva.
X Montering, inklusive flytt från materialupplag, av golvgipsskiva.
XI Transport av färdigt element från arbetsstation till växelflak, se figur
5.8. Transporten görs med hjälp av travers.
I figur J.1b visas tillverkningsprocessen för våtrumsbjälklag med
användande av förtillverkade komponenter i form av balkar, golvskivor
och golvgipsskivor. Jämfört med tillverkningsprocessen i figur J.1a
elimineras processtegen III, VII och IX.

Förtillverkade komponenter
Beräkningarna i J.3 gäller bjälklag med installationer i form av vatten,
värme
och
avlopp
(=våtrumsbjälklag).
Två
fiktiva
"nulägesberäkningar" utförs för att användas som referens. I
nulägesbeskrivningen tillverkas bjälklagen enligt tillverkningsprocessen
i figur J.1. Vidare utförs två beräkningar där förtillverkade balkar,
golvskivor och golvgipsskivor används i processen. Det vill säga
bjälklagstillverkning enligt figur J.2. Som utgångspunkt används
utformning och kostnader för bjälklaget i bilaga E, tabell E.4. I
beräkningarna antas lönekostnaden för en hantverkare vara 250 kronor
per produktionstimme. Enligt nuläge fall A tillverkas 2.0 bjälklag per
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produktionsdag av fyra hantverkare vid två arbetsstationer. Enligt
nuläge fall B tillverkas 4.0 bjälklag per produktionsdag av tre
hantverkare vid två arbetsstationer. Produktionstiden fördelas jämnt på
respektive arbetsstation. Detta ger följande tillverkningskostnader per
produktionsdag, tabell J.4.

Tabell].4. Kostnader per produktionsdag enligt nuvarande tillverkningsprocess.

Materialkostnad
Lönekostnad
Tillverkningskostnad

A
15848
8000
23848

B
31696
6000
37696

I beräkningsfallet då förtillverkade komponenter används antas att de
förtillverkade balkama reducerar produktionstiden per bjälklag med 0.5
produktionstimmar.
För
att
"balansera"
denna
produktionstidsminskning antas att de förtillverkade golvskivorna
tillsammans med de förtillverkade golvgipsskivorna också reducerar
produktionstiden med 0.5 produktionstimmar. Med beteckningen "*"
för bjälklagstillverkning med förtillverkade komponenter blir
produktionstakten för A* lika med 2.3 bjälklag per produktionsdag. För
B* blir produktionstakten lika med 5.3 bjälklag per produktionsdag.
Med extrakostnader enligt bilaga D, tabell D.7, för förtillverkade
komponenter och samma förutsättningar i övrigt erhålls följande
tillverkningskostnader per produktionsdag, tabell J.5.
Tabell J.5. Kostnader per produktionsdag, tillverkningsprocess med förtillverkade komponenter.

Materialkostnad
Lönekostnad
Tillverkningskostnad

A
19571
8000
27571

B
45098
6000
51098

En jämförelse mellan de två tillverkningsprocesserna med ayseende på
tillverkningskostnader med utgångspunkt från tabellerna J.4 och J.5
redovisas i tabell J.6. I tabell J.6 redovisas dels kostnad i absoluta tal
uttryckt i kronor per bjälklag dels relativ kostnad där kostnaden för
bjälklag tillverkat enligt nuvarande tillverkningsprocess är satt till 1.00.
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Tabell]. 6. Jämförelse mellan två tillverkningsprocesser med ayseende på tillverkningskostnader.

A
A*
rB
B

Kostnad per bjälldag Relativ kostnad
11924
1.00
11987
1.01
9424
1.00
9641
1.02

I tabell J.7 redovisas en jämförelse mellan de två
tillverkningsprocesserna med ayseende på genomflöde. I analogi med
tabell J.6 redovisas dels absoluta tal uttryckt i antal producerade bjälklag
per dag dels relativt genomflöde där genomflödet för bjälklag tillverkat
enligt nuvarande tillverkningsprocess är satt till 1.00.
Jämförelse mellan två tillverkningsprocesser med ayseende på genomflöde.

A
A*
B
B

Genomflöde Relativt genomflöde
2.0
1.00
2.3
1.15
4.0
1.00
5.3
1.33
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