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Sammanfattning
Under året 2015 bedömde 240 av Sveriges 290 kommuner att det existerade ett
underskott på bostäder. Det måste därför byggas många bostäder på kort tid för att
täcka behovet och det krävs en uthållig produktion som är hållbar i längden. För att
nå klimatmålen måste användandet av tunga fordon minskas, logistiken måste
effektiviseras och alternativa transportmedel bör undersökas. Genom att förbättra
resurseffektiviteten kan utsläppen begränsas och pengar sparas.
Syftet med studien var att identifiera eventuella skillnader mellan
byggnadsmaterialen trä och betong i transportledet. Målet med den insamlade datan
var att hitta ett relationstal som ska kunna användas i praktiken. Nyckeltalen ska
sedan sättas in i formler så att vem som helst ska kunna beräkna hur många
transporter som behövs, men även mängden CO2 som släpps ut vid transport av
planelement i trä och betong vid byggnation av flerfamiljshus.
För att uppnå syftet och målet med studien krävdes en litteraturfördjupning inom
ämnesområdet parallellt med datainsamlingar och studiebesök. Studien är en
kvalitativ studie och all data baseras på tre olika objekt. Under studiens gång krävdes
olika antaganden som är baserade på generella samband som kunnat identifieras i
datainsamlingen. Antagandena var nödvändiga för att göra materialen och projekten
jämförbara men även för att kunna presentera ett resultat.
Det krävs 5,15 gånger fler transporter att frakta planelementen till ett flerfamiljshus i
betong än i trä. Siffran 5,15 indikerar på att det är cirka fem gånger dyrare att frakta
planelement av betong än i trä från tillverkare till byggarbetsplats men det betyder
även att det ger cirka fem gånger mer CO2-utsläpp. Relationstalet för vikten av
betong och trä blev 14,52. I jämförelse med relationstalet för antalet transporterade
kvadratmeter indikerar siffran 14,52 att det finns andra resursutnyttjandefaktorer som
påverkar antalet transporter än just vikten. Relationstalet för
miljöutsläppsberäkningarna blev 1,39 och visar att en transport med betong släpper
ut 1,39 gånger mer CO2 än vad en transport med träelement gör. Detta indikerar på
att den lastade vikten inte har stor betydelse utan att det är antalet transporter med
tung lastbil som är grundproblemet till utsläppen och miljöpåverkan. Med den första
formeln som presenteras i arbetet kan antalet transporter som krävs till ett
flerfamiljshus identifieras. Med den andra formeln kan mängden CO2 som släpps ut
vid fraktandet av planelementen till ett flerfamiljshus räknas ut.
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Summary
During the year 2015, 240 of Sweden's 290 municipalities estimated that there was a
deficit in housing. Many homes must therefore be built in a short period of time to
cover the need which requires a preserved production sustainable in the long run. In
order to achieve climate targets, the use of heavy vehicles has to be reduced, logistics
must be streamlined and alternative means of transportions should be explored. By
improving resource efficiency, emissions can be reduced and money saved.
The aim of the study was to identify possible differences between the transportation
of the building materials wood and concrete. The aim of the collected data was to
find a ratio that could be used in practice. The key performance indicator will then be
put in a formula so that anyone can calculate how many transports they ned, and the
amount of CO2 emissions a transportation of elements in wood and concrete emitt
when constructing multi-family houses.
In order to achieve the purpose and aim of the study, a literature study within the
subject area was required in parallel with data collections and field visits.The study is
a qualitative study and all data is based on three different cases. During the course of
the study, different assumptions were required based on general relationships that
could be identified in the data collection. To be able to present a result the
assumptions were necessary to make the different materials and projects comparable.
5,15 times more transportations are required to convey concrete planes to a multifamily house than planes made in wood to a multi-family house. This indicates that it
is about five times more costly to transport concrete elements than wood elements
from manufacturer to the construction site, but it also means that five times more
CO2 emissions are emitted. The result of transported squaremeters concrete to wood
calculation, gave a ratio of 14,52. This designates that there are other factors
affecting the number of transportations than weight. The ratio calculation of
environmental emissions resulted in 1,39 and shows that a concrete element shipment
emitts 1,39 times more CO2 than a shipment with wood elements. This specifies that
the loaded weight is not significant and that the root problem on environmental
impact is the number of heavy duty trucks.
With the first formula presented in this paper, the number of transportations required
for a multi-family house can be identified. With the second formula presented, the
amount of CO2 emitted upon transportation of the elements into a multi-family house
can be calculated.
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Abstract
Under året 2015 bedömde 240 av Sveriges 290 kommuner att det existerade ett
underslott på bostäder. För att kunna möta behovet krävs det att många bostäder ska
byggas på en kort tid. Med de klimathot som världen står inför krävs det att
produktionen är uthållig och hållbar i längden. För att nå klimatmålen måste
användandet av tunga fordon minskas, logistiken måste effektiviseras och alternativa
transportmedel bör undersökas.
Syftet med studien var att identifiera eventuella skillnader mellan
byggnadsmaterialen trä och betong i transportledet. Med den insamalade datan togs
olika relations- och nyckeltal fram som sedan utgjorde basen för de två formlerna
som presenteras i studien.
Resultatet av de olika relationstalen indikerar på att den lastade vikten inte har stor
betydelse på hur mycket CO2 som släpps ut, utan att det är antalet transporter med
tung lastbil som är grundproblemet till utsläppen och miljöpåverkan. Med formlerna
som presenteras i studien kan antalet transporter som krävs till ett flerfamiljshus
räknas ut, men även mängden CO2 som släpps ut vid fraktandet av planelementen.
Nyckelord: Flerfamiljshus, prefabricerade planelement, byggteknik, transport,
transporters miljöpåverkan, trä, betong.
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1. Introduktion
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till varför studien är relevant att
genomföra. Vidare i kapitlet beskrivs mål och syfte med studien, men även
vilka avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Enligt prognoser förväntas befolkningen i Sverige öka med ca 1,1 miljoner
personer de kommande åtta åren. Under åren 2012-2015 byggdes ca 127 700
bostäder och under samma period ökade Sveriges befolkning med 368 200
personer, där 305 200 var 20 år eller äldre (Eriksson 2016). I en
bostadsmarknadsenkät som skickades ut till alla kommuner under året 2015
bedömer 240 av Sveriges 290 kommuner att det existerar ett underskott på
bostäder (Boverket 2016).
Enligt Boverkets byggbehovsprognos för år 2015 behöver ca 710 000
bostäder byggas mellan åren 2015-2025. Fram till år 2020 behöver det
byggas 88 000 bostäder per år för att kunna möta befolkningsökningen, men
även för att täcka byggnationen de föregående åren då det inte ökat i
tillräcklig takt jämfört mot behovet. Det här innebär en stor utmaning för
byggbranschen då den mängden bostäder inte byggts under de senaste
decennierna. Det är även en utmaning eftersom det stora behovet av bostäder
kommer finnas under en lång tid framöver; därför krävs en uthållig
produktion som är hållbar i längden på alla nivåer (Eriksson 2016).
Betong är ett av de viktigaste byggmaterialen då den har lång livstid, är
formbar och har en hög hållfasthet, vilket bland annat innebär bra
ljuddämpning. Materialet används främst i stommar där det finns mycket
fukt och där det förekommer yttre påfrestningar. Trä har en lång tradition i
Sverige när det gäller byggnation. Materialet har haft många
användningsområden som bland annat väggar, golv och tak (Burström
2007). Hur bra det är att bygga flerfamiljshus i trä i jämförelse med betong
är omdebatterat bland experter. Flera byggherrar hävdar att det är både
billigare och tar mindre tid att bygga ett hus i trä. Motparten avstår från trä
på grund av att underhållskostnader kan bli högre under byggnadens
livslängd jämfört med betong, men även på grund av risker med fukt och
eller mögel (Falk 2009). Utifrån en livscykelanalys (LCA) vilken tar hänsyn
till miljöutsläppen för en produkts hela livscykel, så är det enligt nya studier
fördelaktigt ur ett miljöperspektiv att bygga hus i förnybara material.
Dynamiska LCA analyser används dock inte inom branschen och därför har
kunskapen inte spridits vidare (Penaloza, Erlandsson & Falk 2016). Under
de senaste åren har användningsområdet av trä utvecklats och med hjälp av
nya tekniker kan nu flerfamiljshus även byggas i trä. Tidigare byggdes
trähusen i uppvärmda tält för att undvika fukten. Men med ny teknik är
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fukten inte längre ett problem och leverantörerna hävdar att de uppvärmda
tälten inte längre behövs, vilket gör byggandet mindre komplicerat (Falk
2009).
Det finns tre olika byggtekniker vid byggnation av flerfamiljshus i trä, vilka
är platsbyggnation, prefabricerade planelement eller moduler (Stehn 2008).
Vid byggnation av flerfamiljshus i betong kan det göras på två olika sätt;
platsgjutet eller med prefabricerade planelemt (Gillberg, Fagerlund, Jönsson
& Tillman 1999). Industriellt byggande innebär att planelement eller
volymenheter färdigställs i fabrik med löpandebandprincipen för att senare
monteras ihop på byggarbetsplatsen (Gustafsson, Eriksson, Engström, Wik,
Serrano 2013). När byggelement ska fraktas görs det med tunga lastbilar
med eller utan släp och hur mycket som kan lastas begränsas av vikt och
volym på godset. Planelementen kan transporteras antingen liggande eller
stående (Transportstyrelsen 2017).
Enligt Miljömål (2017), står transporter och arbetsamaskinssektorn för den
största andelen miljöfarliga utsläpp i Sverige. Utsläppen måste minskas
radikalt de kommande åren för att uppnå Europa 2020-strategin.
Förbränningen av fossila bränslen ger CO2 som restprodukt vilket i sin tur
bidrar till växthuseffekten och ökningen av jordens medeltemperatur. Idag
står inrikestransporter för en tredjedel av alla CO2-utsläpp i Sverige.
Effektivisering av energiförbrukningen och att byta ut fossila bränslen mot
miljövänligare alternativ kommer inte räcka för att nå klimatmålen.
Utsläppen orsakar en rad olika problem som bland annat försurning vilket
påverkar vegetationen i våra landskap och vattendrag som i sin tur påverkar
människans hälsa. Luften förorenas av slitage från vägar och av partiklar
från fordon som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos
människor (Naturvårdsverket 2016). Genom att förbättra resurseffektiviteten
kan utsläppen begränsas och pengar sparas (EU 2010). Inom
transportbranschen brukar effektiviteten och resursutnyttjandet mätas i
tomgångskörning, vikt, ton/km, volym men även yttäckning (McKinnon
2010). Regler för valet av energieffektivare alternativ är i utveckling. För att
nå klimatmålen måste användandet av tunga fordon minskas, logistiken
måste effektiviseras och alternativa transportmedel såsom järnväg och
sjöfart bör utnyttjas bättre (Naturvårdsverket 2016).

1.1.1 Problemformulering
Vilken påverkan har transporten av planelement till ett flerfamiljshus byggt i
trä eller betong utifrån ett miljöperspektiv?
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1.2 Mål och Syfte
Syftet med studien är att identifiera eventuella skillnader mellan
byggnadsmaterialen trä och betong i transportledet. Detta görs för att
framhäva vilka konsekvenser utnyttjandegraden av en transport har vid de
olika materialvalen, vilket i sin tur kan ha påverkan på miljön.
Målet med studien är att hitta ett relationstal som ska kunna användas i
praktiken för att visa miljöeffekten som transport medför vid de olika
materialvalen. För att kunna utföra en jämförelsestudie behöver relevanta
nyckeltal tas fram för att identifiera skillnader mellan de olika materialen.
Nyckeltalen ska sedan sättas in i två formler för att kunna beräkna antalet
transporter som behövs, och mängden CO2 som släpps ut vid transport av
planelement i trä och betong vid byggnation av flerfamiljshus.

1.3 Avgränsningar
Studien kommer undersöka transport av planelement för byggnation av
flerfamiljshus och de material som kommer att jämföras är trä och betong.
Transportena sker mellan tillverkare och byggarbetsplats.Valet av
flerfamiljshus grundas i att det rymmer fler hem i en byggnad och eftersom
det behöver byggas mycket på kort tid ansågs detta val vara mest relevant.
På grund av nya tekniker och lagar kan materialen trä och betong jämföras
som byggnadsmaterial av ett flerfamiljshus. Därav avgränsningen betong
och trä.
Studien har avgränsats till att undersöka hur valet av material påverkar
transporten inom olika byggprojekt och vilka effekter detta medför. Idag
byggs hus med olika byggmetoder men för att avgränsa studien ytterligare
kommer jämförelsen göras på planelement då de är relativt lika oavsett
byggmaterial. Takstolen i byggnationer av trä och betong kan vara av olika
modeller och därmed svåra att jämföra. Därför har ytterligare en
avgränsning i undersökningen gjorts till våningen under takstolen.
Miljöberäkningarna har baserats på diesel på grund av att de studerade
transporterna är dieseldrivna. CO2-utsläpp är en bidragande orsak till den
globala uppvärmningen och därför kommer beräkningarna i detta arbete
avgränsas till att beräkna CO2-utsläpp.
Det kan finnas faktorer som är av betydelse som inte tagits med på grund av
begränsad tid och därför kan undersökningen ses som en grundstudie att
bygga vidare på. Detta är en teoretisk studie där data samlats in från olika
företag inom byggnadsbranschen.
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2. Metod
I följande kapitel beskrivs olika tillvägagångssätt och synsätt som är
relevanta för denna typ av studie.

2.1 Forskningsintresse
Forskningens olika faser styrs av beslut som sätter färdriktning i
forskningsprocessen. Grunden för en studie baseras på olika
forskningsintressen som sätter bryggor mellan studiens olika faser. Det finns
framförallt tre olika forskningsintressen som är vanliga att basera sin studie
på. De tre olika forskningsintressena är det beskrivande-, det utforskandeoch det förklarande intresset. De olika frågeställningarna för varje
färdriktning kommer att skilja sig åt beroende på valet av forskningsintresse
som väljs som en grund i ett undersökningsprojekt (Rosengren & Arvidsson
2010).
Om forskarna helt eller delvis saknar kunskap inom det valda
undersökningsområdet är det utforskande intresset det mest lämpliga
forskningsintresset. Syftet med det utforskande intresset är att skapa sig en
uppfattning om ämnet genom en fältstudie som går ut på att utforska och
upptäcka området. Det klassiska experimentet kallas för det förklarande
intresset. Vid det förklarande intresset fastställs ett utgångsläge och sedan
undersöks vilka faktorer som påverkar utgångsläget. Det förklarande
intresset har ett teoretiskt intresse och grundas i orsaksförhållanden. Vid
denna typ av studie brukar vanligtvis ett experiment utföras för att kunna
förklara det valda undersökningsområdet. Den valda undersökningsformen
och forskningsintresset formas av den kunskap forskaren från början
besitter. Detta kallas för en kunskapstrappa och delas in i olika
kunskapsnivåer (Rosengren & Arvidsson 2010). Enligt Rosengren &
Arvidsson (2010) finns det tre olika kunskapsnivåer som bestämmer vilken
typ av undersökning som kommer utföras. De tre vanligaste
forskningsmetoderna är explorativ-, deskriptiv- och explanativ
forskning(Rosengren & Arvidsson 2010).
Om kunskapsnivån i princip är obefintlig hos forskaren i utgångsläget för
forskningen används den explorativa forskningsmetoden. Vid denna typ av
forskning utförs vanligtvis en fältstudie där undersökningsområdet ska
studeras i sin vanliga miljö i samhället. För att kunna undersöka området på
ett så objektivt sätt som möjligt bör fältstudien ske under opåverkade
förhållanden (Rosengren & Arvidsson 2010).
Kunskapsnivån hos oss är väldigt liten inom det valda forskningsområdet,
vilket kan jämföras med en kombination av utforskande- och förklarande
forskningsintresse. För att studien ska kunna utföras krävs en djupare
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litteraturundersökning inom ämnet som handlar om att identifiera
resursutnyttjandet av transporter vid olika materialval men även vilken
påverkan transporten har på miljön. Intervjuer och observationer kommer
även utföras för att få en djupare förståelse inom området. Denna studie är
främst baserad på en explorativ forskningsmetod då kunskapsnivån i princip
är obefintlig. Under forskningens gång kommer vi utveckla vår kunskap
inom området.

2.2 Vetenskapligt synsätt
Kunskapsteori lägger grunden för hur vi kan samla in kunskap om världen
trots att alla individer har olika uppfattningar om den. Teorin kan delas upp i
vetenskapliga synsätt och de två vanligaste synsätten som finns inom
vetenskapen är positivism och hermeneutik (Patel & Davidsson 2011).
Positivismens synsätt är baserat på att världen utanför oss själva är objektiv
och att den kan studeras på ett objektivt sätt genom empirisk data. Resultat
den empiriska datan ger kan ackumuleras och ge människan en objektiv
kunskap om världen. Genom att använda det positivistiska synsättet kan
forskaren grunda sina beslut utifrån ren fakta. Synsättets bakgrund
härstammar från att naturlagarna anses vara teorier. Det finns bara två källor
till kunskap inom positivismen; det som kan observeras genom forskarens
sinnen och det som kan räknas ut med sunt förnuft (Eriksson &
Wiedersheim-Paul 2014). Målet inom positivismen är att identifiera
regelbundna mönster för sociala fenomen, presenterade i numerisk data.
Enligt Andersson (1979) finns det aldrig tillräckligt med data för att kunna
konstatera hur orsakssambanden ser ut.
Hermeneutik betyder ursprungligen tolkning av bibliska texter och är idag
en metodologi för humanvetenskap. I dess synsätt existerar inte den
objektiva bilden av världen. Istället tas hänsyn till olika perspektiv och
tolkningar som finns. Verkligheten skildras genom att forskarna utvärderar
och sätter sig in i olika människors synsätt på ett speciellt objekt. Varje del
måste granskas helt oberoende då hermeneutiken anser att det inte finns
några samband mellan olika situationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul
2014).
Målet med studien är att undersöka transportutnyttjandet av tunga lastbilar
som transporterar planelement i trä eller betong, för att sedan ta fram ett
relationstal som kan påvisa skillnaderna. Till en början ska intervjuer,
diskussioner och observationer utföras för att få en djupare förståelse inom
ämnesområdet. Därefter startas insamlingen av relevant data i numerisk
form, som sedan ska användas i formler. Eftersom det är den insamlade
datan som ska analyseras och jämföras anser vi att studien utgår från
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synsättet positivism då resultaten kommer att baseras på den information
som samlats in.

2.3 Vetenskapligt angreppssätt
Det vetenskapliga angreppssättet visar hur forskarna på det lämpligaste
sättet beskriver sambandet mellan teorin och verkligheten samt med vilket
angreppssätt datan om verkligheten samlas in. Det finns tre olika
vetenskapliga angreppssätt för hur teorin och empirin kan kopplas ihop och
de är induktion, deduktion och abduktion (Patel & Davidsson 2011).
Det vetenskapliga angreppssättet induktion innebär att forskarna går från
“empiri till teori” och undersöker ett fenomen utan att forskningen har en
tidigare teori som grund. Empiri och data samlas istället in och formuleras
om av forskarna till en ny teori. Eftersom den nya teorin är framtagen av
forskaren själv är det stor sannolikhet att den inte är objektiv. Det kan finnas
en viss svårighet att bedöma den nya teorins vidd eftersom den brukar
baseras på en speciell situation (Patel & Davidsson 2011).
Deduktion kan kort beskrivas som “från teori till empiri” och utgår från att
forskaren först går ut och skapar sig en bild av verkligheten och sedan
samlar in empirisk data för att se om dessa har ett samband. Forskare som
använder det deduktiva arbetssättet drar ofta slutsatser om olika händelser
baserat på tidigare teorier och allmänna principer. Forskaren väljer själv
vilken teori som ska studeras men även vilka faktorer som ska analyseras.
Med hjälp av befintliga teorier gör forskarna antaganden som testas i en
fallstudie. Eftersom tidigare teorier används som en grund till forskning så
anses det deduktiva angreppssättet vara objektivt (Patel & Davidsson 2011).
Det vetenskapliga angreppssättet abduktion är en kombination av det
induktiva och deduktiva. I början av forskningen formuleras en hypotes som
förklarar det speciella fenomenet, detta är det första steget i forskningen och
anses vara ett angreppssätt av induktiv karaktär. Det andra steget i
undersökningen brukar vara deduktivt eftersom forskaren testar hypotesen
på nya fall och det kan leda till att hypotesen blir mer generell. Forskaren
kan eventuellt bli bunden om arbetet är strikt induktivt eller deduktivt, och
därför betraktas det abduktiva angreppssättet vara mer fördelaktigt än de
andra två (Patel & Davidsson 2011).
Det vetenskapliga angreppssättet som kommer användas i denna studie är
mest likt det abduktiva angreppssättet. Inledningsvis vet vi inte vilken teori
som kommer behövas och därför startas projektet med att samla in data från
olika företag med ett relativt objektivt synsätt, vilket kan liknas vid ett
induktivt angreppssätt. Med den data som delges får vi en större förståelse
för forskningsområdet, vilket senare styr studien åt det deduktiva
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angreppssättet. Teorin hjälper oss att inrikta arbetet mot
undersökningsområden som är lämpliga att angripa. Under forskningens
gång kan vi komma att ändra teorier och slutsatser då synsättet kan ändras
med tidens gång.

2.4 Forskningsmetoder
Det finns två olika typer av forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa.
Det är viktigt att forskarna använder den metod som är lämpligast för deras
studie och det förväntade resultatet. Metoderna kan användas var för sig i en
studie men de kan med fördel kombineras i en studie för att uppnå ett bättre
resultat (Eliasson 2013).
Kvantitativ forskningsmetod används och analyseras när forskningens
statistik och information är i numerisk form. Med den kvantitativa
forskningsmetoden är målet att med hjälp av specifik data kunna presentera
opartiska och objektiva slutsatser inom ämnet (Byrman & Bell 2011). Den
kvantitativa forskningsmetoden används främst när det finns ett orsakverkan samband mellan olika variabler samt när hypoteser ska prövas (Patel
& Davidsson 2011).
Den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra när forskaren vill skapa sig
en djupare förståelse för undersökningsområdet, och inte önskar att
generalisera resultatet till andra sammanhang. I denna forskningsmetod
läggs fokus på det som upplevts, observerats eller känts av
forskningsområdet. De metoder som är vanligast vid
informationsinsamlingen i den kvalitativa forskningsmetoden är intervjuer
och observationer (Eliasson 2013).
Studien kommer att använda sig av kvalitativa undersökningar då den data
som delges från företagen är för specifika objekt. Den data som ska samlas
in är i numerisk form och kommer att användas i matematiska modeller för
att kunna presentera ett opartiskt resultat. Insamling av data kommer att ske
för några få objekt och därför anses studien vara kvalitativ och inte
kvantitativ. Vi kommer att undersöka den data som delges från företagen
istället för att göra egna undersökningar och mätningar. Detta för att tiden
inte räcker till och för att vi saknar den kunskap som behövs. Observationer
och intervjuer kommer att utföras i syfte att skapa en djupare förståelse för
forskningsområdet och för att samla in den data som behövs. Eftersom vi
ska använda kvalitativ forskningsmetod som ska baseras på numerisk data
och matematiska modeller kommer vår förståelse över
undersökningsområdet öka, men det kommer även att stärka våra argument
när resultatet och slutsatserna ska presenteras.
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2.5 Källor
Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning är anskaffandet av
relevanta och tillförlitliga källor en väsentlig del av arbetet. Källorna som
används i studien ska vara aktuella i tiden och ska kritiskt granskas av
författaren. När källorna väljs är det viktigt att de har ett brett urval där de
presenterar flera infallsvinklar och inte bara åsikter som stödjer författarens
åsikter (Dahmström 2011).
Det finns två olika typer av källor, primära och sekundära källor. De primära
källorna innefattar sådana källor som forskaren själv får tag i under
forskningens gång. En skriftlig redogörelse från ett möte kan till exempel
vara en primär källa. Sekundärdata är information som är hämtad från en
primärkälla (Bell & Waters 2016). När sekundärdata används är det viktigt
att granska den och välja ut rätt källa eftersom den är tagen ifrån någon
annan. Desto längre ifrån den ursprungliga källan informationen finns desto
mer information kan ha tagits bort (Ejvegård 2009). Det är viktigt att
forskarna bedömer och tar ställning till resultaten de presenterar. Källor som
används i studien ska täcka åsikter från flera olika källor så att studien blir så
opartisk som möjligt. Materialet i källorna ska granskas kritiskt och bör
passa undersökningen och metoderna som används till datainsamlingen
(Bell & Waters 2016). En primär källa anses ofta ha en högre trovärdighet
och därför bör studiens information främst baseras på denna typ av källa.
Källor som är nyare kan också anses ha en högre trovärdighet då den
förmodligen innehåller färsk fakta (Ejvegård 2009).
Informationen som kommer användas i studien kommer baseras på flera
olika källor. För att ge studien en större tillförlitlighet har både primära och
sekundära källor använts vid informationsframtagningen. Det teoretiska
kapitlet i studien kommer baseras på sekundära källor och därför kommer vi
vara väldigt noggranna i urvalsprocessen av vilka källor som ska användas.
Det teoretiska kapitlet kommer baseras på relevanta böcker och
vetenskapliga artiklar inom ämnet. De primära källorna erhålls genom
intervjuer och observationer på de olika företagen under olika tillfällen och
kommer att användas i genomförandet. Källorna väljs ut med omsorg och
ett kritiskt tänkande. För att studien ska vara så aktuell som möjligt kommer
källor från de senaste årtiondena väljas.

2.6 Datainsamlingsmetod
Forskning är att systematiskt undersöka en frågeställning. I varje steg av en
forskningsprocess måste vissa val göras och oavsett val kommer dessa att
påverka utfallet av studien. Detta kallas för undersökningseffekt och dess
innebörd belyser att resultatet kan ha påverkats av forskarens val av
tillvägagångssätt. Det finns en mängd olika datainsamlingsmetoder som
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används vid anskaffningen av den empiriska informationen. De olika
metoderna väljs utifrån “vad” forskaren behöver veta och “varför” hen
behöver veta detta för att komma fram till ett resultat. De valda metoderna
bestämmer till viss del tillförlitligheten av studien då viss information
systematiskt tas bort (Bell & Waters 2016).
Intervjuer är en konversation mellan två eller flera parter där den ena parten
ställer frågor som sedan blir besvarade av den andre parten. Intervjuer är ett
informationsutbyte som är dubbelriktat och kan ibland byggas på ett
frågeformulär. De intervjumetoder som är vanligast förekommande är
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid
strukturerade intervjuer brukar frågorna innan intervjun vara fastställda.
Fördelen med denna form är att svar från olika respondenter kan jämföras av
forskaren efter intervjun är avklarad. Om jämförandet ska bli helt korrekt
bör frågorna formuleras på samma sätt och komma i samma följd vid
samtliga intervjuer med respondenten. När en semistrukturerad intervju
utförs är frågorna fastställda innan intervjun startar men frågorna behöver
inte komma i en speciell följd som vid den strukturerade intervjun. Vid
denna typ av intervju är det tillåtet att ställa frågor utanför frågeformuläret.
Vid en ostrukturerad intervju brukar personen som intervjuar hålla sig till ett
ämne som anses täcka undersökningsområdet. Frågorna som ställs vid en
ostrukturerad intervju brukar ofta variera mellan de olika mötena (Byrman &
Bell 2011). Den ostrukturerade typen av intervju brukar främst användas när
forskaren anser att den tillgängliga informationen eller kunskapsnivån är
otillräcklig. En sådan typ av intervju kan därför bli ett tillfälle för forskaren
att lära sig mer om undersökningsområdet för att senare kunna ställa frågor
som är relevanta för kommande intervjuer. En kombination av de tre olika
intervjumetoderna är det vanligaste sättet för forskarna att samla in relevant
data till sin undersökning (Merriam 2011).
Datainsamling med hjälp av en observation gör det enklare för forskaren att
samla relevant data som kan komma till användning i studien. När en
observation utförs sker en iakttagelse av en specifik process eller olika
beteenden i ett sammanhang som är naturligt för det som iakttas (Patel &
Davidsson 2011).
För att utöka den empiriska informationen kan forskaren använda
dokumentinsamling som metod men även för att stärka kunskapen inom
undersökningsområdet. Ett dokument är information som har nedtecknats i
skrift. Exempel på olika dokumenttyper är; statistik och register, officiella
handlingar, privata handlingar, litteratur, tidningsskrifter, bild- och ljuddokument (Patel & Davidsson 2011).
Litteraturstudier baseras oftast på information som hittas i sekundära källor
som tidskrifter och böcker. Informationen behöver inte täcka hela
undersökningsområdet utan det kan kompletteras med annan information
(Björklund & Paulsson 2012).
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De datainsamlingsmetoder som kommer användas i studien är de som
presenterats tidigare i detta avsnitt. Studien har använt sig utav samtliga
intervjumetoder. Till en början ska ostrukturerade intervjuer utföras för att
öka kunskapsnivån inom ämnesområdet.Vid dessa intervjuer ska olika
lösningar och problem diskuteras. Semistrukturerade och strukturerade
intervjuer där frågorna är förbestämda kommer att ske när vi får en djupare
kunskap och vet vilken information som behövs för att utföra studien. De
observationer som utförs i studien är till för att ge en djupare förståelse för
hur lastbilarna lastas och hur de olika planelementen ser ut.
Dokumentanalysen är en stor källa till datainsamlingen för den här studien
då det är en jämförelsestudie som ska utföras. Vi kommer att vara noggranna
vid definieringen av vad de vill ha för typ av data för att informationen i
dokumenten ska vara jämförbara. Dokumentanalysen och litteraturstudierna
kommer användas för att ge en bredd inom undersökningsområdet och för
att få ett relevant resultat. Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar
kommer följande sökord på engelska att användas; transportation,
distribution, transporting optimization, loading, construction, multifamily
housing, construction and building materials, concrete,
pollution/environment and Europe. Vid sökning på svenska har följande
sökord använts; trä, byggteknik, byggprojekt.
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2.7 Sammanfattning av metodvalen
I nedanstående bild presenteras de olika metodvalen som har gjorts för att
kunna utföra denna studie.

Utforskande
Forskningsintresse
Förklarande

Explanativ
Kunskapsnivå
Explorativ

Vetenskapligt synsätt

Positivism

Vetenskapligt
angreppssätt

Abduktion

Metodval
Forskningsmetod

Kvalitativ

Primärdata
Källor
Sekundärdata

Intervjuer

Observation
Datainsamlingsmetod
Dokumentanalys

Litteraturstudie

Bild 1. En sammanfattande bild över metodvalen.

11
Aggerstam & Lehman

2.8 Studiens tillförlitlighet
När forskning och undersökningar utförs behöver en stor mängd data samlas
in och olika forskningsmetoder ska väljas. Det är väsentligt att forskaren
kritiskt granskar informationens tillförlitlighet genom hela studiens gång för
att kunna ge ett så sanningsenligt och bra värde på forskningen som möjligt.
Forskaren bör även se till att informationen som väljs ut är relevant för
undersökningen och att den har ett objektivt synsätt. Hur undersökningen
genomförs är också viktigt att ifrågasätta så att forskningsresultatet inte
påverkas av en källa eller metod som är vinklad. För att öka forskningens
tillförlitlighet måste forskaren kunna bevisa att forskningsresultatet är
trovärdigt genom att styrka den med data som använts i forskningen
(Jacobsen 2002).
Validitet innebär att det som från början är tänkt att mätas faktiskt är det som
studeras och mäts. Validiteten avgör hur resultaten och slutsatserna som
forskaren presenterar från en studie hänger ihop eller inte. Validitet kan i
vissa fall benämnas som giltighet, och det finns två olika former av giltighet,
intern och extern. Vid intern giltighet ifrågasätts om forskaren faktiskt mäter
eller studerar det som hen tror sig och önskar att mäta. Den empiriska
informationen som samlats in bör ha en koppling till studiens specifika
resultat och inte något annat resultat. Den externa giltigheten undersöker i
vilken utsträckning forskningsresultatet kan användas i andra sammanhang
än den specifika undersökningen. Denna typ av validitet avgör alltså hur
universell en specifik mätning är (Jacobsen 2002).
Reliabiliteten handlar om hur tillförlitligt ett mått är om forskningen skulle
utföras ytterligare en gång vid ett senare tillfälle. Vid mätningar är det
vanligt att felvariationer förekommer och de kan uppstå på grund av många
olika faktorer som forskaren inte kan ha kontroll över. Därför är det viktigt
att rätt instrument väljs och att det är reliabelt så att mätvärdena är så nära
det sanna värdet som möjligt. För att få ett så tillförlitligt mätresultat som
möjligt bör olika mätmetoder användas. När ett mått på reliabiliteten inte
kan erhållas måste tillförlitligheten säkerställas på andra sätt. Strukturerade
intervjuer och observationer är vanligt förekommande undersökningar som
oftast tolkas av en specifik person. För att öka dessa metoders reliabilitet kan
flera personer vara delaktiga vid intervjun eller observationen.
Tillförlitligheten ökar i dessa fall eftersom svaren och observationerna
sammanställs, denna typ av tillförlitlighet kallas internbedömarreliabilitet
(Patel & Davidsson 2011).
Flera arbetsmetoder kommer använads för att styrka reliabiliteten och
validiteten. En hög validitet på forskningen kommer eftersträvas genom
ständig konsultation med handledare, experter inom ämnesområdet och
företagsrepresentanter genomföras. Studien ska utföras ihop med två olika
fallföretag för att få en jämförelsegrund som i sin tur ökar validiteten.
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Eftersom undersökningsområdet är väl avgränsat och definierat underlättar
det att endast valid data väljs ut på ett källkritiskt sätt. Den externa
giltigheten är stor i denna studie då forskningsresultatet kommer att grundas
på företagens verkliga data. Senare ska den verkliga datan användas i en
generell formel som kan utnyttjas vid undersökning av andra miljöfarligautsläpp och byggmaterial. Teorierna kommer väljas ut omsorgsfullt utifrån
dess relevans och utifrån trovärdiga källor för att styrka studiens validitet
och reailitet. Vissa delar i teorikapitlet kommer senare jämföras med andra
källor för att få ett bredare perspektiv och öka sanningsfaktorn i de utvalda
källorna. Företagen kommer att dela med sig av den data och dokumentation
som är relevant för jämförelsestudien, detta kommer att öka reliabiliteten
hos informationen som ska granskas. Företagen besitter en god kunskap om
vad som har mätts och hur det ska mätas och detta resulterar i en mer
trovärdig data än om vi hade samlat in data och räknat på det själva. De
personer som kommer intervjuas är de som har mest kunskap inom
undersökningsområdet och två av dem har en högskoleutbildning inom
transport och logistik. Det kommer vara företagen som hänvisar författarna
till dessa personer då de anser att de är bäst lämpade för uppgiften. Eftersom
undersökningen inte kommer att påverka de specifika företagen negativt
anses det inte behövas någon misstanke om att vi skulle bli
sammankopplade med fel personer eller att felaktig data delges.

2.9 Studiens genomförande
Studien kommer genomföras under våren 2017. Projektets uppdragsgivare är
Linnéuniveristetet och studien kommer att utföras med hjälp av
datainsamling från två olika företag.
För att få en överblick och en djupare förståelse i undersökningsområdet i
början av studien kommer flera studiebesök med ostrukturerade intervjuer
göras parallellt med en litteraturundersökning angående transport, miljö och
byggindustrin. När vi fått en djupare förståelse för ämnesområdet kommer
de få en uppfattning om vilken data som är relevant för undersökningen.
Därefter kommer fler intervjuer och dokumentinsamlingar göras för den
information som behövs.
Insamlingen av den teori som behövs i studien kommer göras genom
litteraturstudier som baseras på vetenskapliga artiklar och litteratur inom
ämnesområdet. Den teori som används i forskningen är noga granskade och
ska öka förståelsen för empirin, resultatet och diskussionerna i studien men
även för att det som presenteras ska hålla en hög trovärdighet.
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De olika datainsamlingarna och teorierna kommer leda fram till hur
jämförelsen ska utföras, men även vilka teorier som kommer användas för
att få fram ett relationstal och slutligen en generell formel för miljöpåverkan.
I bild 2 kan arbetsprocessen för studien identifieras.

Problem: Explorativ
kunskapsnivå.
Utforskande- och förklarandeforskningsintresse.
Litteraturstudie.

Diskussion och slutsats
Problemformulering: Kvalitativ
forskningsmetod.

Datainsamling:
Analys

Intervju, Observation,
primär och sekundära källor.

Teori, Genomförande &
Resultat: Litteraturstudie,

Metodval:

Dokumentanalys,
Modellutveckling.

Se bild 1.

Bild 2. Sammanfattning av arbetsprocessen.
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3. Teori
3.1 Trä
Att bygga flerfamiljshus i trä högre än åtta våningar blev populärt i Sverige i
början på 90-talet. Ett flerfamiljshus byggt i trä kan definieras som ett
träbygge om den bärande konstruktionen är av trä. Husets fasad är vanligtvis
inte beklädd i trä. Fördelar med trä är att det har låg egenvikt, miljöfördelar
och hög bärförmåga. Nackdelar med trä som byggmaterial är att det finns
risk för fuktskador och att materialet kan bli för lätt (Stehn 2008).

3.1.1 Byggteknik
En träbyggnation i flerfamiljshus kan byggas med följande stomsystem;
pelar-balk, skivsystem (CLT) eller regelsystem. CLT består av korslimmat,
hyvlad, granvike för att öka formstabiliteten vilket ger en hög hållfasthet för
sin tyngd. Pelar-balk och CLT ger möjlighet till mer varierade planlösningar
och fria spännvidder medan regelsystem är mer passande för mindre ytor.
Det är vanligt att blanda de olika stomsystemsvarianterna (Gustafsson m. fl.
2013), (Gustafsson, Vessby & Rask 2008). Det finns tre olika byggmetoder
som används vid byggnationen av trähus vilka är platsbygge, prefabricerade
planelement och prefabricerade volymenheter. Platsbygge innebär att husen
monteras planka för planka vid byggarbetsplatsen och är mest användbar vid
upprättande av enskilda och unika hus (Stehn 2008). Vid platsbygge
används ett regelsystem som stomme (Gustafsson m. fl. 2013) (Gustafsson,
Vessby & Rask 2008). Tillverkningen av prefabricerade planelement och
volymenheter kallas för industriellt byggande, vilket innebär att de
färdigställs i fabrik för att sedan transporteras ut till byggarbetsplatsen där de
monteras ihop till ett flerfamiljshus. Definitionen av industriellt byggande är
enligt Höök (2008), ”Produktionen sker i en stängd fabrik, där endast
montage och slutförande utförs på byggplatsen, med en ägare av en specifik
process som har som tydligt mål att sälja, producera och leverera en produkt
baserat på repetition i design och produktion av hus”. Ett planelement kan
bestå av en vägg, ett tak och bjälklag, medan en volymenhet är till olika grad
färdigmonterade rum av väggar, bjälklag och tak (Stehn 2008). Fördelen
med industriellt byggande är att det är ett kostnadseffektivt med produktion i
fabrik och att de färdigbyggda planelementen sparar monteringstid på
byggarbetsplatset (Blismas, Wakefield & Hauser 2010), (Stehn 2008). Med
löpandebandprincipen kan industriarbetare istället för snickare arbeta med
monteringen av planelementen eller modulerna. En annan fördel med
planelement är att de byggs under kontrollerade väderförhållanden då en
riskfaktor vid byggnation av flerfamiljshus är fukten (Stehn 2008),
(Gustafsson, Vessby & Rask 2008).

15
Aggerstam & Lehman

Planelement är konstruerade på samma sätt som traditionella regelväggar
med färdig isolering, redo för behandling på insidan och med
fasadbeklädnad på utsidan. Hur de är konstruerade varierar från
uppdragsgivare och fabrikör. I bild 3 illustreras ett exempel på hur ett
planelement kan se ut. Användning av planelement gör det möjligt att
färdigdimensionera så att alla delar passar samman vid montering. Väl på
byggarbetsplatsen kan ett komplett bärande system enkelt monteras ihop
med väggelement och bjälklag (Stehn 2008), (Gustafsson, Vessby & Rask
2008).

Bild 3. Illustration av modulelement (till vänster) och planelement (till höger)
(Eliasson 2011).

3.1.2 Påverkan på miljö
Trä är utifrån ett dynamiskt LCA perspektiv ett av de mest hållbara
materialen att bygga i på grund av att det är förnybart, binder CO2, kräver
ingen stor mängd energi vid förädling och att virket oftast är närproducerat.
Det går att underlätta återvinningsprocessen och komma ned i kostnader
genom att ha så mycket likartad material som möjligt. Används en
trästomme av massivt trä går sorteringsprocessen mycket snabbare och blir
därav mera kostnadseffektivt (Penaloza, Erlandsson & Falk 2016). Trä har
en relativt låg densitet i jämföresle med exempelvis betong och stål vilket
ger möjlighet till att transportera större volymenheter för industriellt
byggande. I och med att större element kan transporteras skulle det inom
industriellt byggande vara mer miljövänligt att använda trä som stomsystem.
Trä utgör därför en viktig del i industriellt byggande (Brege, Johansson &
Pihlqvist 2004).
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3.2 Betong
Betong är en av de mest använda materialen inom byggindustrin på grund av
att materialet är lättillgängligt, beständigt, lättbearbetat och formbart, har
estetiskt goda kvaliteter samt har låg framställningskostnad. Det är ett starkt
materials som göra att det går att bygga höga konstruktioner. Betonggjutning
är inte heller väderberoende då det kan gjutas under tak. Nackdelen med
betong är att det tar mycket energi att framställa samt den stora mängden
CO2-utsläpp som sker i samband med dess framställning (Esmerald, Altin &
Enio 2016), (Blismas, Wakefield & Hauser 2010).
Betong har två stycken beståndsdelar; cementpasta och ballast.
Cementpastan består av cement och vatten medan ballast består av grus, sten
och tillsatsmedel (Bjurström 2007), (Risdanareni, Sulton & Nastiti 2016) .
Vid framställning av betong bryts kalk ned och mals till pulver. Andra
ämnen tillsätts efter detta och bränns sedan i en cementugn vilket kräver en
stor mängd energi och det resulterar i en hel del CO2-utsläpp. Det brända
materialet mals sedan ned till cement. Cementen blandas med grus och
vatten som sedan blir betong (Gillberg m. fl. 1999).

3.2.1 Byggteknik
Vid byggnation av flerfamiljshus kan betongstommen gjutas på plats eller
prefabriceras i element på fabrik för att sedan transporteras till
byggarbetsplatsen för montering. Det händer även att de två sätten blandas.
Om betongstommen gjuts på plats behöver en form byggas på plats och
betongen blandas troligtvis på fabrik, för att sedan fraktas i flytande form i
till byggnadsplatsen (Mao, Shen, Shen, & Tang 2013), (Gillberg m. fl.
1999). På grund av snabbtorkande och självtorkande betong tar det inte lång
tid att gjuta på plats. Fördelen med att gjuta elementen i förväg är att det sker
i kontrollerade, väderoberoende miljöer där framställningen dessutom kan
effektiviseras. Elementbygge innebär en snabbare montageprocess (Gillberg
m. fl. 1999), (Blismas, Wakefield & Hauser 2010).
Vid byggnation av flerfamiljshus är stomsystemet oftast en bärande
innervägg med ungefärligt mått på 150-200 mm samt ett bjälklag av betong
med en ungefärlig tjocklek på 250 mm. Bjälklagen i flerfamiljshus som
byggs i betong övergår till att vara så kallade plattbärlag (Svensk Betong
2017). Plattbärlagen tillverkas på fabrik och innehåller nästintill all armering
som behövs i ett bjälklag. Med den relativt nya teknologin effektiviseras
byggprocessen då plattbärlagen har förbestämda mått som anpassats efter
bygget (Blismas, Wakefield & Hauser 2010), (Svensk Betong 2017). När
plattbärlaget lyfts av från lastbilen läggs det direkt på rätt plats och därefter
kompletteras det med installationer som till exempel rör. Därefter fylls
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plattbärlaget med flytande betong så att bjälklaget får den önskade höjden
(Svensk Betong 2017).

3.2.2 Påverkan på miljö
Cement står för 5% av världens totala CO2-utsläpp. Betongens CO2-utsläpp
kommer till största del från cementen (Bjurström 2007), (Risdanareni,
Sulton & Nastiti 2016). I Sverige börjar det bli brist på naturgrus som är en
av beståndsdelarna i betong och det måste därför transporteras längre
sträckor. Denna miljöpåfrestning kan minimeras genom att använda ett
alternativt material som krossgrus (Gillberg m. fl. 1999).

3.3 Transport
Det finns olika typer av transportsätt och en av de vanligaste typerna är
biltransporter. Definitionen på en biltransport är fordon på hjul som körs på
vägar (Pewe 1993). Fördelarna med biltransporter är att de har relativt låga
omlastningskostnader, att det är lätt att transportera godset från dörr till dörr,
flexibilitet och snabbhet men även att de kan dellossa och
kompletteringslasta under en pågående. De nackdelar som kan uppkomma
vid användandet av biltransporter är; begränsning av framkomlighet och
bärighet men även de höga undervägskostnader då bilen inte borde vara
konkurrenskraftig på avstånd längre än 30-40 mil (Pewe 1993), (Islam, Ricci
& Nelldal 2016). För att uppnå miljömålen som är satta av Europeiska
Kommissionen bör 30 % av allt gods som fraktas längre än 30 mil ske med
järn- eller vattentrafik innan 2030 (Islam, Ricci & Nelldal 2016).
Utvecklingen av biltrafik hämmas på grund att de befintliga vägarna inte är
tillräckliga. Speciellt i Nordeuropa finns det problem med att kunna få ett
bra flöde i trafiken. Inom fordonstekniken finns inga begränsningar i
utvecklingen förutom att det ska finnas en lönsamhet i satsningen samt vilka
krav som sätts på konstruktionen. Kraven sätts av transportsystemets
uppbyggnad. Internationell och nationell lagstiftning om
fordonsdimensioner, rätten att utföra transport i annat land, axeltryck och
avreglering av internationella varutransporter på landsväg kommer påverka
biltransportens utveckling. I dagens läge finns ett problem med att
transporterna inte utnyttjas optimalt. Transporterna är ofta fullastade när de
transporteras mellan punkt A och B. Men när transporten ska köra sträckan
B till A går den oftast tom. Detta problem inom transportbranschen finns
över hela världen och påverkar transporternas resursutnyttjande. För att lösa
detta problem kan ett transportkapacitetssystem användas. Systemet delger
information angående ledig transportförmåga men även transportkapaciteten
så att olika distributörer ska kunna utnyttja sina transporter optimalt och öka
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resursutnyttjandet. Med ett optimalt resursutnyttjande och välplanerade
transporter kan antalet transporter reduceras (Pewe 1993).

3.3.1 Bestämmelser
Trafikmyndigheterna i varje land har fastställt olika bestämmelser för
lastbilstrafiken vad gäller vikt, hastighet och mått, vilket påverkar fordonens
kapacitet. Längden på varje fordon eller fordonståg är väldigt olika. Om
fordonet är 24,0 meter eller mindre finns inga särskilda krav eller
bestämmelser som påverkar fordonets längd. Om fordonet däremot är längre
än 24,0 meter finns bestämmelser såsom att fordonets dimensioner och
utrustning måste uppfylla vissa krav. Den högsta tillåtna längden på ett
fordonståg i Sverige är 25,25 meter (Transportstyrelsen 2017).
Den högsta tillåtna bruttovikten på fordonet och fordonståget bestäms av att
det tillåtna axel, boggi- eller trippelaxeltrycket inte överskrider måtten, hur
stort avstånd det är mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel,
men även att fordonets högsta tillåtna vikt inte överskrids. Det högsta
tillåtna axeltrycket beror på axelkombinationens inbördes avstånd och
vägens bärighet. Den tillåtna fordonsvikten och axelavstånden för respektive
fordon kan hittas i registreringsbeviset (Transportstyrelsen 2017). På
allmänna vägar får motordrivna fordon eller påkopplade fordon köras om de
vikter för respektive bärighetsklass inte överskrids. Om undantag behöver
göras för dessa bestämmelser är det Transportstyrelsen som beslutar om det
accepteras (SFS 1998:1276).
Att lasta fordonet rätt är viktigt, om detta görs på fel sätt kan allvarliga
olyckor ske. Det som fraktas med ett fordon ska vara säkrat framåt, bakåt
och åt sidorna. Godset ska vara säkrat så att det kan motstå en kraft framåt
som är minst lika stor som hela godsets vikt. Bakåt och åt sidorna ska
säkringen av lasten kunna motstå minst halva godsets vikt
(Transportstyrelsen 2017).
I vägverkets publikation från 1999:74, säkring av last, beskrivs hur olika
typer av gods ska säkras vid transport men även hur korrekta beräkningar
ska utföras för att använda tillräckligt med säkringsmedel. Det är mycket
viktigt att godset lastas på ett sätt som är säkert för föraren och andra
medtrafikanter. När byggelement ska fraktas kan det göras antingen
liggandes eller ståendes. När stående byggelement ska fraktas är det vanligt
förekommande att elementet förstängs med en så kallad A-bock som är
fastmonterad på fordonets lastutrymme, vilket illustreras i bild 4. Transport
av planelement i betong görs alltid med öppna flak på grund av att de
behöver lyftas av med lyftkran (Transportstyrelsen 2017)
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Bild 4. Lastning av planelement på A-bock (Transportstyrelsen 2017).

I dagens läge saknas en hel del fraktdata och statistik över hur
godstransporter lastas i världen. Europa är den världsdel som är bäst på att
delge information. Även om information finns att ta del utav finns det en
viss tveksamhet mot statistiken då den i vissa fall är manipulerad för att höja
transportens resursutnyttjande eller i vissa fall blir statistiken missförstådd i
tolkningen (McKinnon 2010).
Regeringarna kan påverka transporternas effektivitet genom sina regleringar
och skatter. Regeringarnas restriktioner för godstrafikens vikt och storlek har
en direkt inverkan på transporternas effektivitet, därför är det viktigt att de
politiska besluten grundas på statistiska underlag. Regeringen vill minska
godstrafikens CO2-utsläpp och deras bestämmelser påverkar
transportplaneringen (McKinnon 2010).

3.3.2 Mått och mätmetod för resursutnyttjande
Det saknas en tydlig gemensam definition på begreppet fyllnadsgrad.
Generaliseringen är problematisk då det varierar på om det är tunga varor
som transporteras eller om det är volymmässigt stora varor som
transporteras. I vissa fall talas det om andelen nyttjade flakmeter alltså den
totala yta och ibland om fyllnadsgrad i volym. Det går också att använda en
definition på fyllnadsgrad som grundas på hur stor del av den totala vikten
som använts av fordonet (Trafikanalys 2011).
En produktivitetsmätning mäter hur effektiv en transport är med bland annat
parametrar som volym och vikt. När produktivitetsmätningar ska utföras är
det viktigt att veta vad som ska undersökas, mätas och hur de olika
nyckeltalen ska tolkas. Det är svårt att hitta produktivitetsmätetal som är
anpassade för transportbranschen, därför krävs det en omvandling av mätetal
från andra områden som sedan kan användas som generella mätetal inom
transportbranschen. Innan mätningar för resursutnyttjandet startar är det
viktigt att:
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Definiera verksamheten.



Avgränsa verksamheten.



Undersöka om det finns relevant data att samla in.



Undersöka hur den insamlade informationen ska bearbetas (Tarkowski,
Ireståhl & Lumsden 1995).

Mätetalen som används bör vara anpassade för det undersökningsområde
som ska studeras eller följas upp, men det ska även vara lättförståeligt och
går att mäta kontinuerligt. Det är en fördel för undersökningen om olika
mätetal kan ställas i relation till varandra (Tarkowski, Ireståhl & Lumsden
1995).
Enligt McKinnon (2010) kan transportens resursutnyttjande definieras och
räknas ut på fem olika sätt:


Tomgångskörning: Hur många kilometer transporten kör utan att
vara lastad. Vid användning av denna parameter är det viktigt att
definiera vad en tom lastbil är. Vissa anser att en lastbil med tomma
träpallar är en transport som är lastad medan andra anser att den är
tom. I praktiken är det väldigt svårt att få en returlast som skulle
eliminera tomma transporter. Detta kan bland annat bero på
geografiska obalanser, begränsningar i schemaläggningen och korta
transportsträckor.



Vikt: Är förhållandet mellan godsets faktiska vikt och den maximala
vikten som skulle kunnat lastas på transporten.



Ton/km: Är förhållandet mellan det faktiska ton/km som
transporteras och det ton/km som maximalt hade kunnat flyttas. Detta
mätetal kan användas när mängden gods varierar under resans gång.



Volym: Kan räknas ut genom att ta antalet kubikmeter det lastade
godset tar upp i förhållande med hur många kubikmeter som kan
lastas på transporten.



Yttäckning: Räknas ut genom att se hur stor del av transportens
golvyta som tas upp av det transporterande godset.

De tre första sätten att mäta transportens resursutnyttjande är de vanligaste
då det är lättare att uppskatta och mäta dessa parametrar (McKinnon 2010).
Nackdelen med att mäta transportens resursutnyttjande i ton/km är att det
enbart är vikten som tas med i beräkningarna. Att det enbart är vikten som
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tas hänsyn till beror främst på att det är lättare att uppskatta godsets vikt än
dess volym. Om det är ton/km som ska räknas ut är det viktigt att definiera
vad de är för vikt som beräkningarna görs på. Den bästa vikten att göra
beräkningar på är nettovikten, vilken är godsets vikt exklusive transportens
vikt. I praktiken är många fordon lastade med produkter där vikten är väldigt
låg i relation till godsets volym, i dessa fall fylls den tillgängliga
kubikmeter- eller golvytan utan att den maximala vikten påverkas.
Undersökningar har visat att transporterna idag ofta begränsas av den totala
volymprocenten istället för viktprocenten. Detta beror bland annat på att den
totala vikten som kan lastas har höjts under de senaste åren. Om volymen
istället hade använts som parameter skulle till exempel containrar kunna
anpassats efter godsets storlek. På så sätt hade ett ännu högre
resursutnyttjande kunnat uppnås (McKinnon 2010).
Mycket få transporter uppnår ett fordons vikt- och volymbegränsningar
samtidigt. På uppdrag av den Brittiska regeringen har en undersökning om
förhållandet mellan volym och vikt i transportutnyttjandet gjorts.
Mätningarna gjordes på data baserade på olika standarduppsättningar av
transporter inom vissa områden som till exempel byggmaterial, mat och
dryck, expresspaket etc. För att mäta fordonets kapacitet mättes den täckta
golvytan, lasthöjden och vikten. I bild 5 kan bland annat byggmaterialen trä
och betongs utnyttjandegrad identifieras. Undersökningens slutsats blev att
golvytan på transporten i genomsnitt utnyttjades till 80 % medan höjden
hade en utnyttjadegrad på 47 % vilket ledde till att transporterna hade en
genomsnittligt kubikmeter-utnyttjandegrad på ca. 28 % (McKinnon 2010)
(McKinnon 2000).

Bild 5. Genomsnittlig kubikmeter-utnyttjandegrad från Brittisk undersökning
(McKinnon 2010).

För att beskriva en utlastningsgrad som är kopplad till ett antal kilometer
som lastbäraren färdats används ett mått som kallas medelfyllnadsgrad.
Måttet på resursutnyttjandet kan variera mellan noll och 100 %. Om
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lastbäraren lastas maximalt vid en ort och avlastar samma mängd gods på
nästa avlastningsort kan ett hundraprocentigt utnyttjande uppnås. När
medelfyllnadsgraden räknas ut ger det möjligheter till att identifiera och
precisera eventuella förbättringar. Mätetalet för medelfyllnad beskriver
lastbärarens förflyttning mellan olika platser, från tomdragning och
lastningsorter till den sista lastningssorten. För att beräkningarna av
resursutnyttjandet ska ge ett givande resultat som till exempel förbättrat
resursutnyttjande behöver mätetalet kunna ställas i relation till
verksamheten. Fördelarna med detta mätetal är att det är lätt att förstå och
koppla till verksamheten, men det är även relativt lätt att samla in den
information som behövs och sedan bearbeta informationen med hjälp av
datorer. De nackdelar som kan förekomma med mätetalet är att det inte tar
hänsyn till några tidskrav eller att det inte tar hänsyn till om det är rätt
resurser som används (Tarkowski, Ireståhl & Lumsden 1995).

3.4 Transports påverkan på miljön
3.4.1 Tunga fordonstrafiken
Den tunga fordonstrafiken och personbilstrafiken står för den större delen av
växthusgasutsläppen i Sverige. Inom personbilssektorn har det under det
senaste decenniet skett en förändring när det gäller växthusgasutsläpp trots
att antalet personbilar har ökat. Regelverk och styrmedel har införts som
gjort att ny teknik tagits fram och människors bilanvändningsbeteenden har
förändrats. Denna utveckling har inte kommit till tunga fordon och lätt
lastbilstrafiken. Tunga fordon står för 86% av all godstrafik i Sverige medan
resten fraktas med tåg eller flyg. Sedan 1990 har Sveriges tunga godstrafik
ökat med 20% utan att den totala körsträckan har ökats och sedan 2013 har
lättlastbilstrafiken fördubblats. Det finns idag sex gånger mer lätta lastbilar
än tunga lastbilar (Trafikanalys 2015). Vägtransporten är en bransch som
inte visar några tecken på minskade utsläpp vilket är en av anledningarna till
att Sverige och EU inte når sina klimatmål. Körsträckorna för tunga
fordonstrafiken har ökat och få innovationer inom klimateffektivisering på
fordonsnivå har tagits fram. De åtgärder som har införts är att storleken på
fordonen har ökats. För att nå klimatmålen och öka möjligheterna till
utveckling inom vägtransporter skulle bättre fossilfria dieselalternativ
behöva tas fram och/eller effektiva styrmedel (Trafikanalys 2015),
(Liimatainen, Arvidsson, Hovi, Jensen & Nykänen 2014).

3.4.2 Euroklassningssytem
Euroklassningssystem är en samling direktiv och förordningar som har i
syfte att uppgradera fordonsflottans miljöprestanda. Euroklassningssystemet
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reglerar utsläpp som påverkar människors hälsa men inte utsläpp av
miljöfarliga ämnen (Trafikanalys 2015).
Enligt VTI skall bränsleförbrukning för tunga lastbilar bestämmas av storlek
på bil, bilens årsmodell, bilens påbyggnadstyp, effektklass på motorn, med
eller utan släp, kortväga eller långväga transport, landsbygds- eller
tätortstrafik, varukategori och lastmängd. Denna information används som
underlag för framtagning av emmisionsfaktorer vilka används för att
beräkna miljöupsläpp (Trafikanalys 2015).

3.4.3 Utsläppsberäkningar
97,5% av alla tunga lastbilar i Sverige använder diesel som drivmedel då
dieseldrivna motorer är mer energieffektiva och släpper därmed ut mindre
CO2. Även om dieseldrivna motorer släpper ut mindre CO2 släpper de ut
andra växthusgaser som bland annat består av kolväten (HC), partiklar (PM),
kväveoxider (NO) och kolmonoxid (NOx). Idag är det enbart miljöklass 1
motorer som är tillåtna då de släpper ut mindre kolmonoxider. Sträckan och
vikten som körs vid varje körning av ett fordon kallas för transportens arbete
och är ett redovisningssätt som är avgörande för skatten. Utsläppen baseras
på vikt per kilometer då utsläppen ökar med körd vikt och kilometer. Det
finns inga normer eller regler för hur mycket CO2 en tung lastbil får släppa
ut. I och med att tunga fordon inte har lika stora mängder CO2-utsläpp som
lätta lastbilar och personbilar, har istället styrmedel som skattesatser införts
på fordonets vikt och last samt vilken avgasklass fordonet har.
Euroklassningssystemet hjälper också till att reglera utsläppen genom att
beräkna utsläpp/gram/kWh för tunga fordon (Trafikanalys 2015).
HBEFA modellen står för “The Handbook Emission Factors for Road
Transport” och är en modell som tar fram emissionsfaktorer för alla
kategorier av fordon och grundas på vilket sätt de kör på vägarna men även
vilka vägar de körs på. Värdena kan tas från en databas och databasen
används av ett par länder i Europa och anpassas till varje land utifrån deras
situation med antalet fordon samt med hur långt dessa fordon kör. Med
modellen går det exempelvis att beräkna utsläpp i form av avgaser och
bränsleförbrukning för en viss väg. HBEFA modellen består av en rad andra
modeller som går ned på detaljnivå för att kunna få fram dessa siffror.
Detaljnivå kan innebära hastighetsgränser, vägens typ och fordonets
klassning (Janhäll, Carlson & Larsson 2017).
En formeln kan användas med hjälp av mätetal från HBEFA modellen, som
tar hänsyn till den genomsnittliga bränsleförbrukningen (g/km), trafikarbete
(km) och omräkningsfaktorn för det utvalda bränslet. Bränsleförbrukningen
för en tung lastbil kan uppskattas genom en genomsnittsberäkning.
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Genomsnittet delas in i tre klasser: endast tjänstevikt, lastad med medeltung
last och fullt lastad vikt (Yahya1).
Beräkningarna ser ut enligt nedan och gäller för CO2-utsläpp:
Utsläpp (CO2, g) = Bränsleförbrukning (g/km) * Trafikarbete (km) *
Omräkningsfaktor
Omräkningsfaktorn är 3,15 från diesel till CO2 då ett gram diesel ger 3,15
gram CO2 Yahya1. Den nedanstående tabellen visar ett genomsnittlig
bränsleförbrukningen (g/km) beroende på last för dieseldrivna tunga
lastbilar.

Tabell 1. Genomsnittlig bränsleförbrukning för dieseldrivna fordon (Yahya2).

Last på transport

Last på transport i procent
(%)

Bränsleförbrukning (g/km)

Utan last, (Endast
tjänstevikt)

0%

258

Medel last

50%

311

Full last

100%

395

1

IVL Svenska Miljöinstitutets modell enligt Mohammed-Reza Yahya, ansvarig för HBEFA
modellen på IVL Svenska Miljöinstitutet, mailkontakt den 12 April 2017.
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3.5 Operationalisering av teorin
Den nedanstånde bilden visar sättet teorin kopplas till studien. Teorin har
använts för att få en grundläggande förståelse, för att kunna göra antaganden
och för att kunna utföra beräkningar.

Trä & Betong
Grundläggande
förståelse
-Byggmetoder
-Fördelar med olika
material
-Konstruktioner
-Påverkan på miljön

Transport

Miljö

Grundläggande förståelse
-Resursutnyttjande
-Transporternas
begränsningar
-Bestämmelser
-Returtransporter

Grundläggande
förståelse
-Tunga
fordonstrafikens
påverkan på miljön
-Euroklassningssytemet
-Utsläppsberäkningar

Antaganden
-Bestämmelser

Antaganden
-Euroklassningssystem
-Utsläppsberäkningar

Modellutveckling
-Bestämmelser
-Resursutnyttjande
-Returtransporter

Modellutveckling
-Utsläppsberäkningar

Antaganden
-Konstruktioner

Bild 6. Operationalisering av teorin.
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4. Genomförande och resultat
I detta kapitel presenteras den empiriska data som företagen delgivit samt
ett modellutvecklingsavsnitt som senare presenterar resultatet.

4.1 Referensobjekt
Nedan presenteras de olika objekten och den insamlade datan.

4.1.1 Kvillebäcken
Kvillebäcken är det första bostadsområdet i Göteborg som byggs enligt
nyuppsatta miljökrav från Göteborgs stad. Som fall användes Kvillebäcken
Lotten N hus nr 3 vilket är ett kombinerat fyra och fem våningshus med en
stomme av trä levererat av tillverkare A. Huset projekteras mellan augusti
2015 och december 2017. Objektet som studerats har en
totalkvadratmeteryta (kvm), kvadratmeteryta (kvm) per plan och antal
våningar enligt nedanstående:
Kvm för hela huset: ca 1230 kvm
Kvm per plan:
Plan 1-4 : ca 270 kvm
Plan 5: ca 150 kvm
Antal våningar: hälften av huset har 5 våningar och andra hälften har 4
våningar.
Antal våningar som tas med i beräkningarna i detta projekt är 3 st.
Byggteknik
Planelementen är av trä och de är prefabricerade i fabrik hos tillverkare A.
Planelementen transporteras till byggarbetsplatsen och monteras ihop på
plats. Det tar ca en vecka att montera ihop planelementen för en våning.
Nedanstående tabell redovisar det tillverkare A levererar till bygget samt
måtten som är relevanta för studien, ytterligare mått och data kan hittas i
bilaga 1.
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Tabell 2. Material levererat till Kvillebäcken.

De l

Tjockle k (m)

Ytte rvägg

0,24

Bjälklag

0,408

Läge nhe tsskilja
nde vägg (LSV)

0,484

Höjd (m)
2,975

2,95

I ytterväggen för Kvillebäcken ingår; isolering, vindduk, stomme, plastfolie,
brandgips, fönster och dörrar. I Bjälklagret ingår; golvgips, spånskiva, LVL,
och isolering. I lägenhetsavskiljandeväggarna ingår gips, brandgips,
stomme, isolering, spånskiva och regel. Det som tillkommer på plats är löst
material, fasad och det som skall monteras invändigt för att få ett komplett
hem som exempelvis golv, vitvaror mm.
Transport
Transporten av träelement och övriga byggdelar till Kvillebäcken skedde till
större delen med transporter från andra åkerier som tillverkaren har avtal
med. Vid inhyrning av transporter får tillverkaren betala för dragbil och släp,
enbart dragbil eller enbart släp. I transporterna från tillverkaren till
Kvillebäcken ingår det ytterväggar, lägenhetskiljandeväggar, bjälklag,
hissväggar och löst material. Planelementen transporteras ståendes på
stålställ (se bild 7) med stag för att kunna maximera volymen och för att
göra fraktandet mer säkert. Hela stålstället med planelementen lyfts av vid
byggarbetsplatsen och hämtas upp vid nästa leverans. I vissa fall används en
så kallad A-bock men vid användandet av en sådan “tappar” de ett
planelement på bredden. Bjälklaget och det lösa materialet transporteras
liggandes och det går att stapla flera bjälklag på varandra. Godset delas in i
olika paket som anpassas efter montageordningen samt bredd, höjd och
längd på transporten. Alla delar som fraktas från tillverkaren till
Kvillebäcken var paketerade med två lager plast för att de skulle vara
skyddade på arbetsplatsen men även under transporten. Alla transporter till
Kvillebäcken var öppna för att underlätta avlastningsmomentet på
byggarbetsplatsen. I och med att transporterna var öppna krävdes ett större
förarbete med inplastning och hårdare kontroll av surrning så att inga delar
skulle flyga av under transporten.
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Bild 7. Paket med planelement i trä på ett stålställ.

Tillverkaren av elementen hade en god kommunikation med montörerna på
byggarbetsplatsen. Monteringen av planelementen är väderberoende och det
påverkade i vissa fall leveranserna. Det förekom att vissa leveranstillfällen
fick flyttas på grund av väderförhållandena. Eftersom lastplaneringen var
gjord sedan tidigare påverkade inte tidsschemat utnyttjandegraden.
Leveranserna skedde baserat på monteringsordningen och inga extra paket
kunde lagras på byggarbetsplatsen. Detta påverkade till viss grad att
transporterna inte kunde lastas optimalt med ett maximalt resursutnyttjande
av transportens volym. Men lastningen var relativt optimal med hänsyn på
att det var tvunget att levereras enligt monteringsordning. Godsets totala vikt
är ingen begränsning vid transport av träelement utan det är volymen som är
hindret.
De transporter som användes vid leveranserna till Kvillebäcken var öppna
dragbilar med släp. Dragbilarna var 2,5 m breda, hade en längd på ca 7 m
och en höjd på 2,98 m. Släpen som användes var 2,5 m breda, hade en längd
på 12,4 m och en höjd på 3,23 m. Fordonet kan lastas med gods upp till 3840 ton beroende på vad det är för transport. De transporter som hyrs in drivs
främst på diesel. När godset lastats av på byggarbetsplatsen körde
transporterna tomma tillbaka till nästa lastningsställe. Eftersom transporterna
var öppna och hade en kort körsträcka på ca 31 km var det svårt att hitta en
returlast.

4.1.2 Pelarsalen
Pelarsalen är ett nytt bostadsrättsområde i Växjö med fem stycken, sex
våningar höga flerfamiljsbostäder i trästomme. Projektet startade i januari
2017 och är ett pågående projekt. Bostadens planelement är prefabricerade
och tillverkas av samma stomleverantör som till Kvillebäcken. Tillverkare A
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ska leverera material till tre stycken hus med följande totala kvadratmeter
yta per hus, antal våningar per hus och kvadratmeter yta per plan:
Kvm för hela huset: 3010 kvm
Kvm per plan: 430 kvm
Antal våningar: 7 stycken inklusive en takvåning
Antal våningar som tas med i beräkningarna under den här uppsatsen är 5
stycken.
Byggteknik
Planelementen är av trä och de är prefabricerade i fabrik hos tillverkare A.
Planelementen transporteras till byggarbetsplatsen och monteras ihop på
plats. Det tar ca en vecka att montera ihop planelementen för en våning.
Nedanstående tabell redovisar för vad tillverkare A levererar till Pelarsalen
samt måtten som är relevanta för studien, ytterligare mått och data kan hittas
i bilaga 2.
Tabell 3. Material levererat till Pelarsalen.

Del

Tjocklek (m)

Höjd (m)

Yttervägg

0,357

3

Bjälklag

0,408

Lägenhetsskilja
nde vägg (LSV)

0,484

2,975

I ytterväggen för Pelarsalen ingår; isolering, vindduk, stomme, platsfolie
fönster och dörrar. I bjälklaget ingår golvgips, spånskiva, LVL och isolering.
I lägenhetsavskiljandeväggen ingår; gips, brandgips, stomme, isolering,
spånskiva och regel. Det som tillkommer på plats är löst material, fasad och
det som skall monteras invändigt för att få ett beboeligt hem som
exempelvis golv, vitvaror mm.
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För att minimiera fuktskaderisken och för att montaget inte ska vara lika
väderberoende byggs huset under en tältduk, vilket visas i bild 8.

Bild 8. Pelarsalen.

Transport
Transporten av godset mellan tillverkaren och Pelarsalen sker delvis med
tillverkarens egna lastbilar men majoriteten av transporterna är från andra
åkerier som de har avtal med. När de inhyrda lastbilarna används får
tillverkaren betala för dragbil och släp, enbart dragbil eller enbart släp. I
transporterna till Pelarsalen från tillverkaren ingår ytterväggar,
lägenhetskiljandeväggar, hissväggar, bjälklag och löst material.
Planelementen transporteras stående på ett engångsställ, likt stålstället i bild
7. Engångsställen är gjorda i trä och planelementen stöttas upp av stag och
en träskiva som skruvas fast i ena änden. När godset ska lastas av lyfts hela
engångsstället ner och montörerna sätter dit sina egna stag som har samma
funktion som stålstagen. I och med denna nya lösning slipper tillverkaren
köra fram och tillbaka med stålställen vilket ökar möjligheten till
returtransporter och ett högre resursutnyttjande. Bjälklaget och det lösa
materialet transporteras liggande och det går att stapla flera bjälklag på
varandra. Godset som transporteras delas in i olika paket som anpassas efter
monteringsordning samt höjd, bredd och längd på transporten. Alla
transporter till Pelarsalen är stängda men godset behöver ändå vara
emballerade med två lager plast då det skulle vara skyddat på
byggarbetsplatsen. I det här projektet finns det lagringsyta för en veckas
montering på byggarbetsplatsen och därav är det viktigt att godset är väl
emballerat för att skydda mot bland annat fukt.
Tillverkaren av träelementen har en bra kommunikation med montörerna på
byggarbetsplatsen. Monteringen av planelementen är väderberoende och det
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förekom att vissa leveranstillfällen har fått flyttas på grund av
väderförhållandena. Eftersom lastplaneringen var gjord sedan tidigare
påverkade inte tidsschemat utnyttjandegraden. Leveranserna av materialet
baserades på monteringsordningen av byggnaden. Eftersom leveranserna är
kopplade till monteringsordningen påverkas utnyttjandegraden av
transporten till viss del. I detta fall är det volymen som sätter begränsningen
på hur mycket som kan fraktas på en transport och vikten av godset kommer
inte i närheten av transportens maximala lastningsvikt vilket kan ses i
beräkningarna i bilaga 2.
De transporter som används vid leveranserna till Pelarsalen var dragbil med
släp (se bild 9). Dragbilarna hade en längd på ca 7 m, de var 2,5 m bred och
hade en höjd på 2,98 m. Släpen som användes hade en längd på 12,4 m, de
var 2,5 m breda samt hade en höjd på 3,23 m. Den maximala lastningsvikten
är mellan 38-40 ton, beroende på vad det var för fordon som används.
Drivmedlet som används i transporterna som tillverkaren äger är till 50 %
miljödiesel och till 50 % fossilfria bränslen. Transporterna som hyrs in
använder diesel som drivmedel. När godset lastats av på byggarbetsplatsen
körde några transporter tomma tillbaka till ursprungsstället medan de flesta
transporter som levererar planelementen var returtransporter eller skulle bli.
Det finns alltid möjlighet till att lasta annat material på transporterna vilket
resulterar i en högre resursutnyttjandegrad.

Bild 9. Transport för planelement i trä.

4.1.3 Vattentornet
På Solberget i centrala Växjö byggs det 19 våningar höga huset Brf
Vattentornet i planelement av betong. Huset kommer att innehålla 60 st
lägenheter med ytor mellan 42 och 156 kvm. Preliminär inflyttning är maj
2018. Tillverkaren kommer i detta projekt att kallas för tillverkare B.
Tillverkare B levererar material till byggnaden med följande totala
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kvadratmeteryta (kvm) för huset, antal våningar per hus samt
kvadratmeteryta per plan:
Kvm för hela huset: 5624 kvm
Kvm per plan: 296 kvm
Antal våningar: 19 st inklusive en takvåning
Antal våningar som tas med i beräkningarna under den här uppsatsen är 18
st.
Byggteknik
Planelementen är prefabricerade betongelement och de monteras ihop på
byggarbetsplatsen. Det tar ca 14 dagar att resa en våning. I plattbärlagen
läggs alla rör- och eldelar för att osynliggöra det för människorna som lever
och vistas i byggnaden. Bjälklaget har en tjocklek på 310 mm. Att bjälklaget
är tjockare än normalt beror bland annat på att byggnaden är väldigt hög. I
den nedanstående tabellen visas de olika dimensionerna i cirka mått då de
kan variera från vägg till vägg. Mer korrekta mått används i
beräkningsavsnittet som fått sin data från bilaga 3.
Tabell 4. Material levererat till Vattentornet.

Del

Tjocklek (m)

Höjd (m)

Bredd (m)

Vikt (kg)

Yttervägg

0,42

ca 2,620

ca 4,634

ca 5,948

Del

Kvm eller m3
/ våning

Tjocklek

Vikt

Bjälklag

14,8 kvm

0,310 m

109 kg/kvm

Betong

60 m3

Del

Kvm eller
m3/ våning

Skalväggar

112 kvm

232,143
kg/kvm

Betong

15 m3

2 400 kg/m3

2 400 kg/m3

Tjocklek

Vikt

I ytterväggen för Vattentornet ingår; isolering, fönster och dörrar.
Bjälklagret utgörs av plattbärlag som fylls på med betong på plats.
Skalväggarna fylls på med flytande betong på plats. Löst material, fasad och
balkonger tillkommer utöver ytter-, innerväggarna samt plattbärlagen.
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Transport
Transporten av planelementen till Vattentornet sker med inhyrda transporter.
Tillverkaren betalar för 32 ton per lastbil och de försöker därför alltid att
skicka minst den vikten per sändning. I transporterna från tillverkaren till
Vattentornet ingår ytter-, innerväggar samt plattbärlag medan den flytande
betongen körs direkt från betongleverantören till Vattentornet.
Ytterväggarna och innerväggarna transporteras stående på en så kallad Abock medan plattbärlagen fraktas liggandes. Vid varje transport är
chauffören väldigt noggrann med att kontrollera så att surrningen är korrekt
gjord då godset är extremt tungt. Vid transport av tungt gods är det viktigt
att lastfördelningen på flaket görs på korrekt sätt. Vid planeringen av
transporten togs det hänsyn till att alla tre axlar på fordonet belastas med en
jämn viktfördelning så att inga onödiga förslitningar eller haverier sker.
Ytter-, innerväggarna och plattbärlagen kommer alla från olika fabriker men
inom samma koncern. Betongen som krävs för att fylla innerväggarna samt
valvet (delen mellan våningarna) kommer från växjötrakten. Det krävs lika
många transporter till varje våning med dessa delar. Det krävs tre lastbilar
för ytterväggarna, en för innerväggarna samt två för plattbärlagen. För att
fylla innerväggarna vilka är så kallade skalväggar behövs ca 15 m3 betong
och det resulterar i två lastbilar med flytande betong per våning. För att fylla
valvet krävs det ca 60 m3 betong och det kräver åtta transporter per våning.
Vid transporteringen av godset mellan tillverkaren och Vattentornet krävs
inga extra emballageåtgärder. De transporter som används vid fraktandet av
planelementen är öppna medan betongen till skalväggarna och valvet är
betongbilar.
Tillverkaren av betongelementen har en god kommunikation med
montörerna på byggarbetsplatsen. Eftersom betong är ett väldigt tungt
material är det viktigt att det inte blåser vid monteringen då det kan leda till
stora skador om vinden tar tag i elementet. När lastplaneringen gjordes tog
de hänsyn till monteringsordningen samt till vikten, då det är den som
begränsar hur mycket som kan lastas på en lastbil. Det finns ingen möjlighet
till att lagra betongelementen på byggarbetsplatsen och monteringen sker
medans lastbilen är på plats. I detta fall är resursutnyttjandet av volymen
väldigt dålig medan resursutnyttjandet av vikten var bra och ligger mellan
69-95%. Dessa siffror finns redovisade i bilaga 3. Medan transporten står
och väntar på avlastningen blir transportkostnaderna högre än om alla
planelement hade kunnat lastas av direkt. För att underlätta
kommunikationen, effektivisera arbetet och minimera skador som kan
uppstå vid avlastningen bestämde tillverkaren och montörerna att det ska
vara samma chaufförer som levererar alla laster för respektive byggdel.
De transporter som används till planelementen till Vattentornet är
växelflakstransporter. Fordonen hade en maximal lastningsvikt på 37,5 ton
och en längd på 21 meter. Den flytande betongen transporteras i betongbilar
som kan fyllas med ca 7,5-8 m3 betong per transport. Drivmedlet som
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användes i transporterna var diesel. I vanliga fall försöker transportören hitta
returgods men i detta fall går det inte då transporterna är öppna, har Abocken på flaket vilket ledde till att transporten var dedikerad samt att
transportsträckan är väldigt kort.

4.2 Antaganden
I studien har ett antal antagande behövts göras eftersom elementen i trä och
betong inte går att jämföra rakt av. I transporterna till träprojekten ingår visst
löst material vilket har räknats bort då dessa delar även tillkommer i
betongprojektet men inte med de transporter som undersökts, utan i ett
senare skede. Det lösa materialet kan vara syll, skruv etc. I transporterna till
betongprojektet ingår alltså inget löst material utan det är enbart väggar,
plattbärlag samt flytande betong som transporteras på de lastbilar studien
undersökt.
De ytterväggar som jämförs mellan trä- och betongprojekten antas vara
jämförbara då de är tillräckligt utrustade för att vara ett planelement som
håller måttet för flerfamiljshus. Båda elementen innehåller någon form av
stomme, isolering, fönstren etc. Det som kan variera är om gips är
monterade på insidan av ytterväggen. I träprojekten har väggarna i vissa fall
något lager gips medan på betongväggarna monteras det på plats om det är
aktuellt. Detta gör att träväggarna blir lite tyngre men eftersom vikten inte är
ett problem för träväggarna skulle detta kunna ses som en fördel för
träelementen, då det krävs mindre kompletterande transporter efter att
planelementen monterats. Inget av projekten som undersöks har fasad
monterad på fabriken, utan det sker när hela huset är monterat.
Innerväggarna som jämförs är inte helt jämförbara rakt av. Träelementen är
färdiga att montera när de anländer från fabriken. De har tillräckligt med
isolering och olika skivmaterial för att fungera som en innervägg.
Betongelementen till innerväggarna är däremot så kallade skalväggar som
kräver komplettering på plats för att vara funktionsdugliga. Detta resulterar i
att det tillkommer transporter med betong för att fylla skalväggarna vilket
har tagits med i beräkningarna för att innerväggarna ska vara jämförbara.
Varje våning till Pelarsalen, Kvillebäcken samt Vattentornet har samma
antal inner-, ytterväggar samt golvyta till projektens samtliga våningar.
Varje våning har olika storlekar på lägenheterna men ändå är det samma
antal kvm innervägg per våning. Detta beror på att de våningar som har
mindre lägenheter till kvadratmeterytan får plats med fler antal lägenheter.
Medan de våningar som har större lägenheter har flera antal rum per
lägenhet men färre lägenheter per våning. Detta gör att det generellt sett är
en viss kvm innervägg kopplat till en viss golvyta. Detsamma gäller
ytterväggar; en viss golvyta kräver ett visst antal kvm yttervägg. Detta gäller
de referensobjekt som undersökts i studien och det är grunden till
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beräkningarna. Det är möjligt att det inte gäller alla byggnationer men i
denna studie kan detta antagandet göras.
Plattbärlagen och bjälklagen skiljer sig åt mellan trä och betongprojekten.
För att plattbärlagen i betongprojekjtet ska få samma funktion som
bjälklagen i träprojekten måste det så kallade valvet som plattbärlagen utgör
fyllas med betong för att det ska kunna kallas bjälklag. Dessa betongbilar
har tagits med i beräkningarna för betongprojektet för att få en så rättvis
jämförelse som möjligt. Vattentornets bjälklag har en tjocklek på 310 mm
vilket är tjockare än vad som brukar användas. Detta beror på att byggnaden
är väldigt hög. Om byggnaden hade varit på ett färre antal våningar som till
exempel Pelarsalens sex våningar hade bjälklaget enbart behövt vara 250
mm. För att göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan trä- och
betongprojekten kommer alla beräkningar på bjälklaget för betongprojektet
utgå från att det är 250 mm tjockt.
Transporterna som jämförs i studien är av olika modeller. De lastbilar som
används till betongprojektet har en längd på 21 meter och en maximal
lastningsvikt på 37,5 ton, de körs öppna och deras drivmedel är diesel.
Lastbilarna som används till träprojekten däremot är 19,4 meter, har en
maximal lastningsvikt på 38-40 ton. Några av fordonen använder ett
drivmedel som är fossilfritt medan majoriteten av fordonen använder diesel.
Det är inte likadana transporter som jämförs men eftersom betongelementen
snabbt kommer upp i den maximala lastningsvikten skulle de inte gynnas
över att ha ett längre fordon, eftersom volymutnyttjandet redan är dåligt.
Transporterna som fraktar träelementen har däremot inget problem med
vikten utan där är det volymen som är begränsningen. Därför görs
antagandet att dessa transporter kan jämföras trots att de inte är identiska.
De tre olika objekten har olika utformningar och ytorna används till annat än
bara boende som exempelvis gym, reception, föreningslokaler, affärer etc.
Detta har vi bortsett ifrån och tagit med kvadratmedterytan för bygget för de
våningar som undersökts. Byggherrarna hade kunnat använda dessa ytor till
lägenheter.
Euroklassningssystemet har tagits fram av den svenska staten på grund av att
olika motorer släpper ut olika avgaser. Olika drivmedel släpper ut olika
typer och mängder av utsläpp. Vilken typ av motor de olika transporterna
använder fanns inte tillgängligt för denna studie, men för att kringgå dessa
faktorer har ett genomsnittligt bränsleförbrukningsvärde ihop med ansvarig
person för HBEFA modellen i Sverige tagits fram för de olika transporterna.
Det var få transporter som kördes med fossilfritt bränsle därför har studiens
beräkningar gjorts på diesel. Vid användandet av den genomsnittliga
bränsleförbruknigen för trätransporterna har ett medelvärde tagits fram på
grund av den procentuella vikten av transporten.
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4.3 Modellutveckling
All data som presenteras i detta avsnitt kommer från tillverkare A och
tillverkare B. Insamlandet av datan har skett genom intervjuer, mailkontakt,
dokumentgranskningar, observationer samt studiebesök. Beräkningarna har
skett på samma sätt för de tre objekten och beskrivningen av hur de utfördes
kommer bara att presenteras en gång.
Tre beräkningar har gjorts för att lyfta fram skillnaden i antal transporter
mellan materialen betong och trä i byggnation av flerfamiljshus. I det första
beräkningssättet har vi utgått från antal transporter/kvm för att lyfta fram
antalet transporter som behövs för att bygga en viss kvadratmeteryta. Detta
för att få en rättvis jämförelsegrund då objekten vi tittat på under studien har
olika areor. För att få en rättvis jämföreslegrund har beräkningarna på
transporterna gjorts på optimala laster. Transporterna med planelement av
trä utnyttjar volymen optimalt och transporterna som transporterar
planelement i betong utnyttjar vikten optimalt utifrån förutsättningarna.
Vid den andra beräkningen har vikt/ kvm räknats ut för att se hur mycket i
vikt som fraktats samt för att påvisa att vikten är den trånga sektorn för
betong och att volym är den trånga sektorn för trä.
Den sista beräkningen gick ut på att identifiera en transports miljöutsläpp
beroende på om transporten användes till ett betong- eller träprojekt, om
transporten kunde vara en returtransport samt hur lång transportsträckan var.
Transport/kvm
För att räkna ut antalet transporter per kvm används formeln:
Totala antal transporter / Totala antal kvadratmeter = Antalet transporter
per kvadratmeter.
Vikt/kvm
För att ta reda på vad en kvm i snitt väger för det som transporteras kan
följande formel användas:
Total vikt / Total kvm = Vikt / kvm
Miljöutsläpp
Miljöberäkningarna har baserats på diesel på grund av att de flesta studerade
transporterna är dieseldrivna. Vi har valt att beräkna CO2-utsläpp på grund
av att det påverkar miljön negativt.
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Vid beräkning av miljöutsläppen som transporterna orsakar kommer
följande formel att användas:
Utsläpp (CO2, g) = Bränsleförbrukning (g/km) * Trafikarbete (km) *
Omräkningsfaktor
Tabell 1. Genomsnittlig bränsleförbrukning för dieseldrivna fordon (Yahya3).

Last på transport

Last på transport i
procent (%)

Bränsleförbrukning
(g/km)

Utan last, (Endast
tjänstevikt)

0%

258

Medel last

50%

311

Full last

100%

395

Vid utsläppsberäkningarna för trätransporterna kommer ett medeltal för
bränsleförbrukningen mellan tjänstevikten och medellasten att användas.
Detta eftersom vikten för det som fraktas ligger mellan 20-30 % av den
maximala lastningsvikten.
Bränsleförbrukningen för trätransporterna kommer att vara: (258 + 311) / 2
= 284,5 (g/km).
Bränsleförbrukningen för betongtransporterna kommer att vara den för full
last då transporternas utnyttjandegrad ligger mellan 69-95 % av den
maximala vikten. Där alla utom en av transporterna har en utnyttjandegrad
mellan 87-95 %. Vilket kan ses i bilaga 3.

3

IVL Svenska Miljöinstitutets modell enligt Mohammed-Reza Yahya, ansvarig för
HBEFA modellen på IVL Svenska Miljöinstitutet, mailkontakt den 12 April 2017.

38
Aggerstam & Lehman

4.3.1 Kvillebäcken
Definitioner:
-I det här fallet har bil och släp, bara bil, eller bara släp räknats som en
transport.
-Beräkningarna har gjorts på de tre första våningarna.
Transport/kvm
Antal transporter: 8,6339 st
Kvadratmeterytan för den beräknade delen: 810 kvm
8,6339 / 810 = 0,0107 transporter/kvm
Vikt/kvm
Tabell 5. Sammanställning över godsets totala vikt per transport och hela projektet.

Ytter-, innerväggar samt bjälklag till Kvillebäckens tre första våningar vägde
66,466 ton. De tre första våningarna hade en total yta på 810 kvm.
Om Kvillebäckens materialvikt summeras får de en kvm vikt på: 66,466 /
810 = 0,0821 ton / kvm, vilket motsvarar 82,1 kg / kvm.
Miljöutsläpp
Sträckan mellan tillverkare A och Kvillebäcken var ca 31 km och det skedde
inga returtransporter mellan platserna. Det som transporterades var ytter-,
innerväggar samt bjälklag i trä. Utsläppen för en transport till Kvillebäcken
var:
(284,5 * 31 * 3,15) + (258 * 31 * 3,15) = 52 682,175 gram CO2.
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4.3.2 Pelarsalen
Definitioner:
-I det här fallet har bil och släp, bara bil, eller bara släp räknats som en
transport.
-Beräkningarna har gjorts på de fem första våningarna.
Transport/kvm
Antal transporter: 26,701 st
Kvadratmeterytan för den beräknade delen: 2580 kvm
26,701 / 2580 = 0,0103 transporter/kvm
Vikt/kvm
Tabell 6. Sammanställning över godsets totala vikt per transport och hela projektet.

Ytter-, innerväggar, bjälklag samt ett paket reglar (45 x 95) till Pelarsalens
fem första våningar vägde 197,4501 ton. De fem första våningarna hade en
total yta på 2150 kvm. Om Pelarsalens materialvikt summeras får projektet
en kvadratmetervikt på: 197,4501 / 2150 = 0,0918 ton / kvm, vilket
motsvarar 91,8 kg / kvm.
Miljöutsläpp
Sträckan mellan tillverkare A och Pelarsalen var ca 255 km och vissa av
transporterna var eller skulle bli returtransporter. Det som transporteras är
ytter-, innerväggar samt bjälklag i trä. Utsläppen för en transport till
Pelarsalen var:
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(284,5 * 255 * 3,15) = 22 8524,625 gram CO2.

4.3.3 Vattentornet
Definitioner:
- I det här fallet har en bil räknats som en transport.
-Beräkningarna har gjorts på de 18 första våningarna.
Transport/kvm
-Antal transporter: 288 st
-Kvadratmeterytan för den beräknade delen: 5328 kvm
288 / 5328 = 0,0541 transporter/kvm
Vikt/kvm
Tabell 7. Sammanställning över godsets totala vikt per transport och hela projektet.

1
1

Total vikt/
våning (ton)

Lastbil Vikt (ton)

Våning
2

32,672 34,052

3

4&5

6

7&8

9 till 16

35,622

65,4

26

36

144

Totalvikt för 18 våningar

373,746
6 727,428

Ytter-, innerväggar, plattbärlag samt betong för fyllning av skalväggarna och
valv till Vattentornets 18 våningar vägde 6 727,428 ton. De 18 våningarna
hade en total yta på 5328 kvm. Om Vattentornets materialvikt summeras får
projektet en kvadratmetervikt på: 6 727,428 / 5328= 1,2627 ton / kvm, vilket
motsvarar 1 262,7 kg / kvm.
Miljöutsläpp
Sträckan mellan tillverkare B och Vattentornet var ca 31 km och det fanns
inte möjlighet till returtransporter. Det som transporterades var ytter-,
innerväggar samt plattbärlag i betong. Utsläppen för en transport till
Vattentornet var:
(395 * 31 * 3,15) + (258 * 31 * 3,15) = 63 765,45 gram CO2
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4.3.4 Realtionstal
Syftet med dessa beräkningar är att ett byggföretag som väljer mellan att
bygga ett flerfamiljshus i trä ställt mot att bygga ett flerfamiljshus i betong
skall kunna se vilken effekt det ger på transportledet mellan tillverkaren och
byggarbetsplatsen. Denna effekt kan appliceras på miljöpåverkan men även
på faktorer som exempelvis kostnad.
Beräkningarna har avgränsats utifrån de olika byggmetoderna som finns
inom betong och trä för att få en så rättvis jämförelse som möjligt. Det som
har jämförts är prefabricearde element i form av bjälklag, inner- och
ytterväggar. Transporterna som observerats har utifrån materialens olika
förutsättningar transporterats med olika former.
Transport/kvm
Transporterna för trä och betong har jämförts genom att ställas i relation till
varandra. Relationstalet baseras på transport / kvm för Vattentornet och ett
genomsnitt av transport / kvm för Kvillebäcken och Pelarsalen.
Betongbyggnad / Genomsnitt av träbyggnad = jämförelsetal
Genomsnitt av träbyggnad: (0,0107 + 0,0103) / 2 = 0,0105
Betong / Trä: 0,0541 / 0,0105 = 5,15
Relationstalet påvisar att det krävs 5,15 gånger fler transporter att frakta en
kvm av ett flerfamiljshus som är byggt i betong än om det är byggt i trä.
Resultatet som presenteras är baserat på referensobjektens data. Detta
påvisar även att det krävs 5,15 gånger fler transporter till ett hus byggt i
betong än om det skulle vara byggt i trä.
Vikt/kvm
Vikten för trä och betong har jämförts genom att ställas i relation till
varandra. För att räkna ut hur många gånger mer en kvm i betong väger i ett
flerfamiljshus än trä har följande formel använts:
Vikt per kvm (betong) / Genomsnittsvikt per kvm (trä) =Jämförelsetal
-Genomsnittsvikt per kvm (trä): (82,1 + 91,8) / 2 = 86,95 kg
-Vikt/ kvm i betong: 1 262,7 kg
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Betong / Trä: 1 262,7 / 86,95 = 14,52 gånger mer väger en kvm för ett
flerfamiljshus i betong än i trä.
Miljöutsläpp
Miljöutsläppen för betong- och träprojekten skiljer sig åt beroende på hur
lång körsträckan är, hur tungt transporterna är lastade samt om det finns
några returtransporter. För att få fram ett relationstal hur många mer gram
per km en lastbil med betongelement släpper ut än en lastbil med träelement
släpper ut har följande formel använts:
Bränsleförbrukningen (betong) / Bränsleförbrukningen (trä) = jämförelsetal
-Bränsleförbrukningen för trätransporterna: 284,5 (g/km).
-Bränsleförbrukningen för betongtransporterna: 395 (g/km).
395 / 284,5 = 1,39 gånger mer CO2 släpper en lastbil med betongelement ut
än en transport med träelement.
Om det inte finns möjlighet till returtransporter kommer miljöutsläppen per
lastbil och sträcka att öka eftersom transporten går outnyttjad tillbaka till
tillverkaren. Detta resulterar även till att resursutnyttjandegraden försämras.
Finns det en returlast ska detta inte tas med i beräkningarna medan om det
inte finns en returlast så kommer ett olastat fordon att tas med enligt
beräkningarna nedan:
Miljöutsläpp (CO2, g) = 1 Lastad transport + outnyttjad returlast (olastad
transport)


Miljöutsläpp (CO2, g) Trä: (284,5 * km * 3,15) + (258 * km * 3,15)
Miljöutsläpp (CO2, g) Betong: (395 * km * 3,15 ) + (258 * km * 3,15)

4.3.5 Resultat
Antalet transporter som krävs för ett flerfamiljshus i trä eller betong kan
räknas ut genom att använda antalet transporter/ kvm för trähus projekt;
0,0105 eller antalet transporter / kvm; 0,0541 för betong. Det enda
byggföretaget behöver skriva in är antalet kvm (Y kvm) de vill att
flerfamiljshuset ska vara på och då inkluderas bjälklag/plattbärlag, inner-
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samt ytterväggar. I tabell 8 kan en sammanfattning av alla relevanta nyckeloch relationstal identifieras.
Tabell 8. Sammanfattning av nyckel- och relationstalen.

Formel för beräkning av antalet transporter med planelement till ett
flerfamiljshus:
Antalet transporter för ett flerfamiljshus i trä = 0,0105 * Y kvm
Antalet transporter för ett flerfamiljshus i betong = 0,0541 * Y kvm

Formel för beräkning av CO2-utsläpp för ett flerfamiljshus:
Antalet transporter (materialval * Y kvm) * Miljöutsläpp (med eller utan
utnyttjad returtransport) = CO2-utsläpp (g) för transport av planelement vid
byggnation av ett flerfamiljshus.


Transporter (st) * Miljöustläpp (CO2, g) = CO2-utsläpp (g)
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5. Analys
I detta kapitel jämförs teori med genomförandet. Senare i kapitlet kommer även
resultatet av modellutvecklingen att anaylseras.

5.1 Referensobjekt: Trä
Fördelarna med trä är att materialet har en låg egenvikt, miljöfördelar samt
hög bärförmåga. Nackdelarna kan vara att det kan förekomma fuktskador
samt att det är ett material som kan behöva tyngas ned på grund av den låga
vikten. I bilga 1 och 2 kan träets vikt för de olika byggelementen
identifierats, vilket påvisar att det är ett väldigt lätt material. Detta har en
viss fördel i transportledet då miljöutsläppen blir något lägre. Trots att
materialet är väldigt lätt behöver det inte tyngas ned i de undersökta fallen.
Risken för fuktskador minimeras i Pelarsalen då huset byggs under ett tält.
Båda projekten transporterar/transporterade elementen i två lager plast för
att skydda mot eventuell fukt.
Det finns tre olika byggmetoder och varianten prefabricerade planelement
har använts i båda fallen. Den valda metoden påskyndar byggprocessen då
elementen tillverkas i fabrik och monteras på byggarbetsplatsen under
kontrollerade former. Vid Kvillebäcken och Pelarsalen monterades/monteras
ca en våning per vecka.
Enligt teorin har planelementen samma uppbyggnad och funktion som
traditionella regelväggar. De innehåller bland annat isolering, är redo för
ytbehandling på insidan och har i vissa fall fasaden monterad på fabrik.
Tabell 2 & 3 visar vad som ingår i planelementen från tillverkare A och det
stämmer överens med det som skrivs i teorin. Dock har inget av projekten
från tillverkare A fasaden monterad innan leverans till byggarbetsplatsen,
utan det sker i ett senare skede. Konstruktionen av elementen kan variera på
grund av olika faktorer och även om det är samma tillverkare skiljer
utformningen sig åt vilket kan identifieras i tabell 2 & 3.
Trä klassas som ett av de mest hållbara byggmaterialen då det bland annat
binder CO2 under sin livstid. Byggnationen är dessutom lätt att återvinna.
Kvillebäcken och Pelarsalen byggs i trä och från byggnadens livscykel är det
ett miljövänligt alternativ då förädlingen av trä till hus är en av det mest
skonsamma byggmaterialet för miljön.
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5.2 Referensobjekt: Betong
Betong har många goda egenskaper som gör det attraktivt att använda vid
byggnation av flerfamiljshus. Det är bland annat lättillgängligt, lättarbetat,
har låga framställningskostnader, är beständigt och reglerar fukt. Det är även
ett väldigt starkt material som ger möjlighet till att bygga på högre höjder.
Vattentornet har 19 våningar, byggs helt i betong och har en unik
utformning. För att kunna upprätta en sådan byggnad krävs ett byggmaterial
som är flexibelt men samtidigt väldigt starkt som konstruktionsmaterial,
vilket betong är.
Det negativa med materialet betong är att det tar mycket energi att framställa
vilket ger beständiga avtryck på miljön i form av CO2-utsläpp. Det börjar
dessutom bli brist på naturgrus i Sverige vilket gör att det krävs mer
transporter för att få materialet till fabriken där det sedan förädlas till
cement. Eftersom det är ett tungt material krävs det många transporter och
detta resulterar i stora utsläpp i transportledet mellan tillverkare och
byggarbetsplats. Det blir sammanlagt mycket CO2-utsläpp från förädling till
byggarbetsplats.
I Sverige sker byggnation av flerfamiljshus i betong ofta genom
platsgjutning eller genom prefabricerade planelement. Vattentornet byggs i
en kombination av prefabricerade planelement och platsgjutning. Plattbärlag
och skalväggar fylls med flytande betong från växjötrakten under projektets
gång och det tar ca 14 dagar att färdigställa en våning.
Bjälklagen i flerfamiljshus övergår alltmer till att vara måttanpassade
plattbärlag som innehåller olika typer av installationer. Bärande bjälklag
brukar ofta ha en ungefärlig tjocklek 250 mm. Vattentornet använder sig av
bjälklag som har en tjocklek på 310 mm vilket är 60 mm tjockare än vad
som nämns i teorin. I Vattentornets bjälklag dras alla rör- och elinstallationer
och det är en väldigt hög byggnad, detta resulterar i att de måste ha ett
tjockare bjälklag än vanligt.

5.3 Transport
Det finns olika typer av transportsätt. Fördelarna med biltransporter är bland
annat dess flexibilitet och förmåga till låga omlastningskostnader.
Möjligheten till returlaster är även en annan fördel. Objekten som studerats
utnyttjade/utnyttjar alla biltransporter i form av tunga lastbilar med eller utan
släp. Det hade inte funnits något annat alternativ till att transportera
materialet. Enligt teorin bör inte lastbilar vara konkurrenskraftiga i längre
sträckor än 30-40 mil. Inga av de studerade objekten har färdats längre än 25
mil.
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På grund av skicket av de befintliga vägarna hämmas biltrafikens
utveckling. Större och tyngre lastbilar kan inte på grund av detta trafikera
vägarna. Träprojekten hade gynnats av större lastbilar då volymen är deras
begränsning medan betongprojekt hade gynnats av lastbilar med högre
tillåten maxvikt.
I dagens läge finns problemet att transporterna inte utnyttjas till fullo vilket
kunde ses i alla tre projekten. Returtransporter är en lösning för att kunna
höja resursutnyttjandet. Det finns system som hjälper till att förbättra
resursutnyttjandegraden genom returtransporter. Kvillebäcken och
Vattentornet hade/har inte några returtransporter på grund av att de hade
öppna och dedikerade transporter, vilket försvårar möjligheten till att lasta
annat gods på retursträckan. Sträckorna var dessutom väldigt korta och
möjligheten till att hitta returgods gjorde det svårare. Pelarsalens transporter
var däremot väldigt duktiga på att hitta returgods om själva leveransen inte
redan var en returtransport
Enligt bestämmelser från trafikmyndigheten får ett fordon inte vara längre
än 25,25 meter. Är fordonet över 24 meter krävs särskilda tillstånd från
transportstyrelsen där krav på fordonets dimensioner och utrustning måste
uppfyllas. Sveriges vägar har olika bärighetsklasser och för att ett fordon
inte skall överskrida dessa finns det maxvikter för boggitryck på
registreringsbevisen. Tillåtelse om överskridande av måtten kräver
transportstyrelsen godkännande. Inga av de studerade fallen hade fordon
längre än 19,4 meter och de behöver därför ingen särskild tillåtelse.
Enligt teori är det viktigt att godset säkras rätt för både förare och
medtrafikanter men även för de som skall lasta på och av det transporterade
godset. När planelement fraktas görs det liggandes eller ståendes och vid
stående utnyttjas i vissa fall A-bockar som planelementen säkras på. Vid
transporteringen av planelementen för Kvillebäcken användes öppna
transporter på grund av att det var ett effektivare sätt att lasta av då det var
dåligt med plats på byggarbetsplatsen. Alla delar som transporterades till
byggplatsen var inplastade och de olika paketen säkrades genom surrning så
att inga delar skulle flyga iväg under transporten. Paketen med planelement
lastades på ett stålställ som säkrades på transporten. Pelarsalens planelement
transporterades i stängda bilar vilket gör det säkrare för medtrafikanter och
förare. Elementen placerades på engångsställ gjorda i trä vilket gjorde
lasterna säkra. Engångsställen transporteras inte tillbaka till tillverkaren
vilket gör det enklare att utnyttja returtransporter. Vattentornet fraktade sina
planelement på A-bockar som var monterade på fordonets lastutrymme. Vid
transport av träelement väljs öppet eller stängt flak efter hur de skall lastas
av vid byggarbetsplatsen medan planelement i betong alltid körs med öppna
flak då de behöver lastas på och av med en lyftkran ovanifrån.
Det finns dåligt med statistisk fraktdata för att få en förståelse för hur
transportutnyttjandet ser ut i branschen. Regeringarna kan påverka
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transportens effektivitet genom skatter och regleringar och det är viktigt att
besluten grundas på statistiska underlag. Resursutnyttjandegraden för
transporterna som används till de studerade projekten har inte räknats ut av
tillverkarna på grund av att de i de flesta fall har köpt transporttjänsten, men
även för att de anser att det är av mindre relevans att räkna ut.
Det är problematiskt med hur resursutnyttjandegraden skall definieras då det
saknas en tydlig gemensam definition för volym och vikt. I projekten som
studerats har den trånga sektorn vid transport för trä varit volymen medan
den trånga sektorn för betong har varit vikten.
Det är svårt att hitta mätetal för produktivitet som är anpassade till
transportbranschen. En lösning är att plocka mätetal från andra områden av
verksamheten som sedan kan användas som generella mätetal. Mätetalen
skall vara lätta att förstå och de ska kunna mätas kontinuerligt. De kan
baseras på följande faktorer; tomkörning, vikt, ton/km, volym eller
yttäckning. Alla mätetal har sina för och nackdelar såsom att fraktade
ton/km bara tar hänsyn till vikt och antalet transporterade km. Detta sätt är
ett av de vanligaste mätetalen på grund av att det är lättare att uppskatta vikt
än volym. Undersökningar har påvisat att volymen är en större begränsning
på grund av att den högst tillåtna lastade vikten har höjts under åren.
Tillverkarna dokumenterar i dagsläget inte mätetal för resursutnyttjnadet.
Träprojekten har lastats efter montageordning och lagringsmöjligheten på
byggarbetsplatsen. Betongprojektet har lastat efter montageordning och fyllt
transporterna tills maxvikten varit uppnådd. Om volymen istället hade
använts som mätetal hade till exempel en containers dimensioner kunnat
anpassas efter godset vilket skulle kunna ge en högre resursutnyttjandegrad
Det är få transporter som uppnår fordonets maximala vikt- och volym
begränsningar samtidigt. En studie som utfördes på uppdrag av den brittiska
regeringen undersökte resursutnyttjandet för olika material på olika sätt.
Resultatet visade att det fanns ett högt utnyttjande för golvytan medan
utnyttjandegraden för höjden inte utnyttjades lika bra. Detta ledde till att den
totala volymen för hela transporten var relativt låg. Resursutnyttjandegraden
för de studerade projekten räknas inte ut av tillverkarna som tidigare nämnts.
Medelfyllnadsgrad är ett mått på uppnådd fyllnadsgrad för en transport med
många på- och avlastningar under en körning. Kvillebäcken och
Vattentornet hade öppna flak och korta transportsträckor vilket försvårade
möjligheterna att hitta returgods medan Pelarsalen till största delen var en
returtransport. De studerade tillverkarna mäter inte sina
resursutnyttjandegrader. Ett mätetal som verksamheten kontinuerligt följer
upp ger ett nuläge och det ger möjligheter till att följa upp och utveckla
verksamheten.
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5.4 Transportens påverkan på miljön
Tunga fordonstrafiken står för 86% av godstrafiken i Sverige och visar inte
några tecken på att minska sina utsläpp trots att de totala körsträckorna är
oförändrade. För att uppnå EUs klimatmål behöver regelverk och styrmedel
tas fram för att främja utvecklingen. Bättre fossilfria diesel alternativ
behöver tas fram och/eller effektiva styrmedel som främjar den tekniska
utvecklingen. Tillverkaren för träelementen har en egen mindre fordonsflotta
som använder fossilfritt drivmedel, dessa lastbilar används vid vissa
sändningar till Pelarsalen medan majoriteten av transporterna är inhyrda och
drivs på diesel. Kvillebäcken använder inte de fossilfria transporterna utan
de transporterade godset till största delen med hjälp av andra transportfirmor
som hade diesel som drivmedel. Materialet till vattentornet fraktades med
dieseldrivna fordon.
Euroklassningssystemet är en samling direktiv och förordningar för att
minska miljöfarliga utsläpp. Sveriges fordonsflotta behöver uppgraderas
men det finns i dagsläget inga regelverk som förbjuder Euro klass 1 fordon
vilka idag klassas som gamla fordon. Information om vilken Euroklassning
de olika tillverkarna använde sig utav framgår inte då de i de flesta fallen
köper tjänsten av ett åkeri.
Idag körs 97,5% av alla tunga fordon med diesel. Diesel släpper ut mindre
CO2 och därför finns det inga normer eller regler för hur mycket CO2utsläpp en tung lastbil får släppa ut. Miljöberäkningarna har baserats på
diesel på grund av att de studerade projekten är dieseldrivna.
HBEFA är en databas som ger emissionsfaktorer för olika
utsläppsberäkningar för olika bränslen inom transportsektorn. Med modellen
kan utsläppsberäkningar för bland annat CO2 göras. Beräkningarna görs med
information om bränsleförbrukning g/km, trafikarbete i km och
omräkningsfaktorn för bränslet till den den önskade kemiska föroreningar
som exempelvis CO2. CO2-utsläppen för de olika transporterna i studien
beräknades med hjälp av formeln i teorin.

5.5 Antaganden
Antaganden som gjorts i studien är baserade på generella samband som
kunnat identifierats i datainsamlingen. Antagandena har varit nödvändiga för
att kunna motivera jämförelserna som har gjorts och för att kunna presentera
ett resultat.
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5.6 Modellutveckling
Vid transporterna för träprojekten har den del som var lastad med löst
material räknats bort för att få en så rättvis jämförelse som möjligt. Antalet
transporter per kvm för Kvillebäcken blev 0,0107 st, för Pelarsalen krävs det
0,0103 st och baserat på Vattentornets siffror krävs det 0,0541 st transporter
för att transportera en kvm av ett flerfamiljshus i betong. Beräkningarna som
utfördes kom fram till att det krävs 5,15 gånger fler transporter för att bygga
ett flerfamiljshus i betong än i trä. På grund av att betong är tyngre och på
grund av dess konstruktion behöver det fraktas på en A-bock, det behöver
dessutom fraktas på ett öppet flak för att den skall kunna lastas av med en
lyftkran ovanifrån.
Den genomsnittliga vikten per kvm för materialet som transporterades till
Kvillebäcken samt Pelarsalen var 82,1 kg respektive 91,8 kg. Materialet till
Vattentornet hade en genomsnittlig vikt per kvm på 1 262,7 kg. De här
siffrorna användes till att räkna ut ett relationstal för att påvisa hur mycket
tyngre ett hus i betong är än ett i trä. Relationstalet blev 14,52.
Miljöberäkningarna tar hänsyn till en genomsnittlig bränsleförbrukning. På
grund av att planelementen i trä har en vikt mellan tom- och medellast
användes ett genomsnittligt värde av bränsleförbrukningen. Relationstalet
visade att en transport med betong släpper ut 1,39 gånger mer CO2 än vad en
transport i trä gör.
Vi har bostadsbrist i Sverige och det behöver byggas hus. För att mätta
behovet snabbt är industriellt byggande ett effektivt alternativ. Ett hus har
väggar och golv som prefabriceras i fabrik och som sedan fraktas till en
byggarbetsplats för montering. Dessa transporter kommer ha en
miljöpåverkan på grund av att tunga fordon bidrar till miljöfarliga utsläpp.
För att få fram en generell formel för miljöpåverkan behövs först antalet
transporter för en kvadratmeter räknas ut. Talen 0,0105 och 0,0541 är tal
som framöver kommer kunna justeras med hjälp av att titta på fler fall.
Formeln kan användas för att jämföra antalet transporter som krävs för att
bygga ett flerfamiljshus i trä eller betong och miljöpåverkan för
transporterna räknas ut separat. Formeln för antalet transporter och
miljöpåverkan summeras enligt nedan för att få en miljöpåverkan på
transporten av planelement för ett flerfamiljshus på Y antal kvm;
Antalet transporter för ett flerfamiljshus i trä = 0,0105 * Y kvm
Antalet transporter för ett flerfamiljshus i betong = 0,0541 * Y kvm
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Antalet transporter (materialval * Y kvm) * Miljöutsläpp (med eller utan
utnyttjad returtransport) = CO2-utsläpp (g) för transport av planelement vid
byggnation av ett flerfamiljshus.


Transporter (st) * Miljöustläpp (CO2, g) = CO2-utsläpp (g)

51
Aggerstam & Lehman

6. Disukssion och slutsats
I detta kapitel kommer författarna diskutera och göra egna slutsatser
baserat på information som presenterats tidigare i studien. Detta kapitel
kommer även utgöra svaret på studiens problemformulering.
Problemformuleringen för arbetet är: Vilken påverkan har transporten av
planelement till ett flerfamiljshus byggt i trä eller betong utifrån ett
miljöperspektiv?

6.1 Modellutveckling
Det krävs 5,15 gånger fler transporter att frakta planelementen till ett
flerfamiljshus i betong än i trä. Siffran 5,15 indikerar på att det är ca fem
gånger dyrare att frakta planelement av betong än i trä från tillverkare till
byggarbetsplats. Det indikerar också på att det är ungefär fem gånger mer
utsläpp i transportledet av planelement gjorda i betong än ett bygge i trä
skulle släppa ut. Vikten på godset påverkar också utsläppen men inte lika
signifikant som i antalet transporter. Öppna och dedikerade transporter gör
det svårt för transportbolagen att hitta returgods och detta resulterar i ännu
högre utsläppstal.
Relationstalet som plockades fram för vikten av betong och trä blev 14,52. I
jämförelse med relationstalet för antalet transporterade kvadratmeter
indikerar siffran 14,52 att det finns andra resursutnyttjandefaktorer som
påverkar antalet transporter än just vikten. Det hade annars krävts 14,52
gånger fler transporter till planelementen för ett hus i betong än i trä medan
det enligt de projekt som studerats i denna studie visar att det ”bara” krävs
5,15 gånger fler transporter. Andra faktorer som påverkar antalet transporter
är exempelvis volym och montageordning.
Relationstalet för miljöutsläppsberäkningarna blev 1,39 och visar att en
transport med betong släpper ut 1,39 gånger mer CO2 än vad en transport i
trä gör. Detta indikerar på att den lastade vikten inte har stor betydelse utan
att det är antalet transporter med tung lastbil som är grundproblemet till
utsläppen. Om returtransporter inte utnyttjas slösas det med befintliga
resurser, resursutnyttjandegraden försämras och CO2-utsläppen ökar. Detta
visar att det är viktigt att utnyttja returtransporterna i arbetet mot att
minimera CO2-utsläppen. För att kunna göra detta föreslår vi att tillverkarna
börjar samarbeta med transportbolag och företag i andra branscher för att
utnyttja de resurser som finns tillgängliga.
För att ta reda på hur många transporter som behövs till att frakta
planelementen till ett flerfamiljshus kan följande formel användas, beroende
på vilket material som är av intresse:
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Antalet transporter för ett flerfamiljshus i trä = 0,0105 * Y kvm
Antalet transporter för ett flerfamiljshus i betong = 0,0541 * Y kvm
Denna formel kan användas vid kalkylering av transportkostnaderna av ett
bygge, den kan användas vid logistikplanering men även vid jämförandet av
antalet transporter som de olika materialvalen ger.
För att kunna beräkna hur mycket CO2 som totalt släpps ut vid transporten
av planelement till ett flerfamiljshus används formeln:
Antalet transporter (materialval * Y kvm) * Miljöutsläpp (med eller utan
utnyttjad returtransport) = CO2-utsläpp (g) för transport av planelement vid
byggnation av ett flerfamiljshus.


Transporter (st) * Miljöustläpp (CO2, g) = CO2-utsläpp (g)
Formeln kan användas vid beslutfattandeprocessen och för att byggherrar
ska se vilken miljöpåverkan i transportledet deras val av material ger.
Förväntan med formeln är att så många som möjligt använder den i
planeringsstadiet av ett byggprojekt för att se vilken miljöpåverkan
transporterna med planelementen kommer att ge. Förhoppningen är att
utfallet av beräkningen ger en tankeställare vilket förhoppningsvis resulterar
i att de väljer det mer miljövänligare alternativet. Om byggherrarna inte vet
vilken miljöpåverkan bygget har är det svårt att reducera den. Fomeln kan
även användas för redovisning av en byggnations utsläpp till statlig
verksamhet för skattemässiga skäl eller till allmänheten i
marknadsföringssyfte.

6.2 Referensobjekt: Trä
Det råder bostadsbrist i Sverige och för att mätta behovet behöver det
byggas fler bostäder på kort tid. Bostadsbyggnationen har en baksida vilket
är att byggprocessen har en stor mängd utsläpp samtidigt som jorden har en
begränsning av resurser. Analysen påvisar att utgångsläget för utnyttjandet
av trä vid byggnation av flerfamiljshus är fördelaktigt, både ur byggtekniskoch miljösynpunkt. Tekniker för att hantera materialets svagheter som
exempelvis fukt är i konstant utveckling och inte längre ett hinder. Även om
det byggs mycket färre flerfamiljshus i trä än vad det görs i betong tror vi att
det med hjälp av dess miljöfördelar kommer börja byggas fler hus i trä. En
av anledningarna som nämns i bakgrunden till att det inte byggs lika många
hus i trä som i betong skulle kunna vara att det är av tradition att bygga
flerfamiljshus i betong, medan tekniken att bygga flerfamiljshus i trä
fortfarande är väldigt ny. Innan metoderna beprövats volymiöst kommer
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byggherrar vara försiktiga med användningen av de nya teknikerna.
Resultatet påvisar dock att det från ett transportperspektiv är ca 5 gånger mer
miljövänligare att bygga ett hus i trä i jämförelse med betong, då det krävs
ca 5 gånger mer transporter till ett flerfamiljshus i betong än i trä.
Relationstalet kan även sättas in ett kostnadsperspektiv där det utifrån det
presenterade resultatet skulle kunna vara fem gånger dyrare att transportera
ett flerfamiljshus i betong än i trä.
Byggprocessen kan standardiseras och effektiviseras om det produceras i en
fabrik. Detta sparar både tid och kostnad. Det behövs inte heller utbildade
snickare då den löpande band principen används och arbetet är
standardiserat, vilket innebär att vem som helst kan utföra uppgiften.
Användningen av planelement påvisar att byggmetoden är effektiv både från
ett produktionsperspektiv men även vid montaget på arbetsplatsen, vilket
behövs för att bygga hus snabbare. Det behövs lämpliga byggmetoder som
förkortar byggprocessen och det är en av anledningarna till att studien utgick
ifrån jämförelsen av just planelement. Vid Kvillebäcken och Pelarsalen
monterades/monteras ca en våning per vecka vilket indikerar på att
monteringsprocessen är effektiv. Vattentornet monterar cirka en våning på
14 dagar vilket beror på att byggnaden är både prefabricerad och platsgjuten,
vilket förlängde byggprocessen något. En ännu effektivare byggmetod är
modulbygge och nästa steg i studien skulle kunna vara att jämföra
transporten av planelement och moduler i trä.
Fasaden är inte monterad på fabrik utan görs på byggarbetsplatsen efter att
hela huset är rest. Detta gör att det tillkommer transporter med fasad i ett
senare skede. Eftersom vikten inte är ett problem vid transporteringen av
träelement skulle fasaden med fördel kunna monteras på fabriken för att
minimera antalet transporter. Som tidigare nämnts i studien skiljer
konstruktionen sig åt mellan de olika planelementen. Om uppdragsgivarna
skulle kunna acceptera färre valmöjligheter skulle tillverkningen kunna
effektiviseras ännu mer samt att kostnaderna och ledtiderna kunnat sänkas i
alla led.

6.3 Referensobjekt: Betong
Eftersom Vattentornet är en blandning av prefabricerat och platsgjutet tror vi
att montaget går snabbare än om allt till exempel skulle vara platsgjutet. Det
hade förmodligen varit väldigt svårt att bygga en byggnation som
vattentornet om allt var platsgjutet. Om allt hade varit prefabricerat hade all
rör- och eldragning behövt ske på fabrik och då hade det krävts en helt
annan kompetens än vad det finns på fabrikerna just nu. Elementen hade
även blivit tyngre än vad de är i dagens läge och de hade förmodligen blivit
ännu svårare att hantera och frakta. Därför anser vi att den valda
byggmetoden var den bästa för det här projektet.
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Att bjälklaget är så mycket tjockare i Vattentornet än vad teorin anser är
normalt beror till viss del på att alla rör- och elinstallationer läggs i
bjälklaget men även på grund av husets höjd. Ett hus 6 våningar hade klarat
sig på en bjälklagstjocklek på 250 mm medan Vattentornet behövde 310
mm. Som nämndes tidigare hade det krävts en annan kompetens på fabriken
om installationerna skulle skett där istället för om det sker på
byggarbetsplatsen. När det görs direkt på byggarbetsplatsen finns det
möjlighet till mer flexibilitet för de som utför installationerna och det kan bli
mer skräddarsytt till det specifika bygget. Att bjälklaget är så mycket
tjockare resulterar i att det krävs ännu mer flytande betong efter att
installationerna gjorts och det påverkar antalet transporter och tyngden för
hela bygget. Med ett tunnare bjälklag hade antalet transporter med flytande
betong och CO2-utsläppen reducerats. Alla beräkningar är gjorda på 250 mm
för att få en rättvis jämförelse. Eventuellt skulle tjockleken på bjälklaget
reduceras ännu mer för att minska antalet transporter.

6.4 Transport
Planelementens vikt och dimensioner gör att transport med lastbilar är det
bästa alternativet för korta transporter. Tillgängligheten av
byggarbetsplatsen kan variera och om tåg också skulle användas skulle det
innebära flera på- och avlastningar av planelementen. Byggarbetsplatser är
oftast placerade på svåråtkomliga platser, vilket gör att oavsett om tåg skulle
användas som huvudtransport måste planelementen fraktas med lastbilar till
och från tåget. Men för att reducera transporttiden vid längre sträckor skulle
containrar kunna anpassas till planelementens dimensioner för att
effektivisera på- och avlastningsmomentet. Om planelementen skulle fraktas
i containrar skulle de lätt kunna lastas på och av på ett tåg för att sedan
transporteras med lastbil den sista sträckan till byggarbetsplatsen.
Om företagen hade varit tvungna att delge resursutnyttjandegraden av sina
transporter hade det funnits mer tillgång till fraktdata. Det hade då varit
lättare att besluta om regleringar och skatter som hade gett mer effekt än vad
det gör idag. Detta skulle vara ytterligare en insats för att minska CO2utsläppen då en transport med lägre resursutnyttjandegrad borde betala mer
skatt än de som har ett högt resursutnyttjande. Detta skulle kunna resultera i
att antalet transporter minimeras.
Att planelementen måste transporteras i monteringsordning är en anledning
till att resurstnyttjandegraden av transporterna inte blir så hög som den
skulle kunna vara. Ur transport- och miljösynpunkt hade det varit bättre om
alla planelement kunde fraktas utan monteringsordning. Om det vore möjligt
hade transporternas yta kunnat utnyttjas bättre. Att byggarbetsplatserna ofta
har en begränsad yta och väldigt lite lagringsutrymme gör att alla byggdelar
måste komma i den ordning som de ska monteras. Ett annat sätt att reducera
antalet transporter och utnyttja transportytan bättre skulle kunna vara att
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standardisera planelmenetens dimensioner. Om detta skulle vara möjligt
skulle transporternas lastningsutrymme kunna anpassas efter planelementens
mått. De transporter som används till de studerade träprojekten har en
släpvagnslängd på ca 12,4 m, om tillverkaren bestämmer att väggarna inte
görs längre än sex meter skulle de alltid kunna transportera minst två väggar
på längden. Detta hade ökat möjligheterna till ett högre resursutnyttjande
och att antalet transporter kunnat reduceras.
Projekten som studerats skulle kunna mäta sin resursutnyttjandegrad genom
utnyttjad golvyta då det på grund av hur de olika elementen är konstruerade
inte kan lasta flera element på höjden. Det är viktigt att hitta det bästa sättet
för just sin verksamhet att mäta resursutnyttjandet på. I och med att
resursutnyttjandegraden sätter olika begränsningar för trä och betong i
jämförelsen skulle utnyttjad golvyta kunna vara en mer rättvis
jämföreslegrund än att jämföra vikt eller volym.
Som tidigare nämnts får en transport enligt lag inte vara längre än 25,25
meter. Transportering av träelement skulle kunna utnyttja längre fordon i
och med att det är volymen som sätter begränsningarna. Beroende på vart
byggplatsen är belägen skulle detta kunna vara ett alternativ. En lagändring
om längre fordon skulle därmed gynna transporterna för planelement av trä
vilket i sin tur skulle leda till minskade CO2-utsläpp genom användandet av
färre transporter. Antalet transporter för ett betongprojekt skulle kunna
reduceras med en högre tillåten maxvikt på transporterna. Eftersom det är
vikten som sätter begränsningarna för fraktandet av betongelment skulle en
lagändring om högre tillåten lastningsvikt reducera antalet transporter. För
att de två önskade lagändringarna skulle vara aktuella måste förmodligen
Sveriges vägnät ses över. Transporterna med utökad kapacitet skulle kunna
användas redan idag på de sträckor som är tillräckligt bra medan de “gamla”
transporterna utnyttjas på de sträckor med sämre vägar. Denna lösning
skulle kunna reducera antalet transporter men även mängden CO2-utsläpp.
Mätning av resursutnyttjande är ett sätt att värna om verksamhetens
utveckling. Tillverkarna som studerats mäter av olika anledningar inte sitt
resursutnyttjande, men för att börja mäta resursutnyttjandegraden skulle de
kunna titta på andra verksamheter som mäter sin resursutnyttjandegrad för
att sedan applicera det på sin egen verksamhet. Ett företag som är duktiga på
att mäta sitt resursutnyttjande är posten, vilka dagligen arbetar med att fylla
sina transporter till max. Tillverkarna har inte lika många transporter och är
inte beroende av att utnyttja transporterna till max vilket vi tror är
anledningen till att de inte mäter resursutnyttjandet. Även om de flesta
transporter har hyrts in för de studerade projekten så är det tillverkarna som
planerar lasterna. Därmed finns det även möjlighet för tillverkarna att
kontinuerligt mäta resursutnyttjandegraden. En annan anledning till att de
studerade tillverkarna inte mäter sitt resursutnyttjande skulle kunna vara den
otydliga definitionen av vad som bör mätas vid framtagningen av
resursutnyttandet. Det viktiga är att tillverkarna hittar det sätt som är bäst för
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verksamheten och dess produkter. Ett förslag till mätmetod skulle vara att
trätillverkaren grundar sitt resursutnyttjande i den täckta golvytan medan
betongtillverkaren bör använda vikten som mätetal.
I projekten som studerats har den trånga sektorn vid transport för trä varit
volym medan den trånga sektorn för betong varit vikten vilket har gjort det
svårt att jämföra deras resursutnyttjandegrad. Därför jämfördes optimal last
mot optimal last och antalet transporter då det främst är antalet transporter
som påverkar miljöutsläppen. Åtgärder vidtogs för att få en så rättvis
jämföresle som möjligt. Vi tror inte att jämförelsen av planelementen hade
kunnat göras på något annat sätt på grund av de olika faktorerna som styr
resursutnyttjandegraden.
Medelfyllnadsgraden påverkas om det finns en returtransport eller inte. Båda
tillverkarna körde dedikerade och öppna transporter till Kvillebäcken och
Vattentornet vilket försvårar möjligheten till returer. De här transporterna
används för att på- och avlastningen av planelementen måste ske ovanifrån
med lyftkran. Som tidigare nämnts i studien är bristen på yta på
byggarbetsplatsen och vikten på elementen faktorer till att de måste lyftas
ovanifrån. En lösning på problematiken med öppna transporter skulle kunna
vara att ta fram väggar och tak på transporterna som kan vecklas upp och
ned. Om det vore möjligt skulle planelementen kunna lastas på och av
ovanifrån. Om en sådan lösning tagits fram skulle möjligheten till
returtransporter alltid finnas.
Kvillebäcken och Vattentornet transporterar sina element på stålställ och Abockar. Detta försämrar möjligheten till att kunna transportera annat
material. Pelarsalen transporterar alla element på engångsställ gjorda i trä
och majoriteten av transporterna dit är eller ska bli returtransporter. För att
förbättra medelfyllnadsgraden bör alla träelement transporteras på
engångsställ. Betongelmenten måste lastas av ett element i taget då de är för
tunga för att lyfta flera åt gången och detta gör att A-bocken måste sitta kvar
på lastbilsflaket.
Objekten som observerats var i olika faser av byggprocessen under tiden
som uppsatsen skrevs. Vattentornet och Pelarsalens planelement fraktades
under tiden som uppsatsen skrevs vilket innebar att det materialet vi fick ta
del av visade hur det var tänkt att det skulle bli. Medan Kvillebäcken var ett
färdigställt projekt med data av hur det faktiskt såg ut. Utfallet av de
pågående projekten kan ha sett annorlunda ut i ett senare skede i
byggprocessen på grund av produktionen, väder etc.

6.5 Transportens påverkan på miljö
Några av transporterna till Pelarsalen var tillverkarens egna fossilfria
lastbilar. Vid användandet av dessa bilar minskar CO2-utsläppet. Att de inte
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använder de till alla leveranser beror på att de försöker få sin leverans som
en returtransport och istället anlitar ett transportbolag som har vägarna förbi
fabriken och byggarbetsplatsen. Om tillverkaren skulle försöka använda
både fossilfria fordon samt hitta returgods krävs det mer arbete. Eftersom
materialet till Pelarsalen levereras med stängda transporter finns möjligheten
till att både köra fossilfritt och att hitta returtransporter, vilket resulterar i
bättre resursutnyttjande och lägre CO2-utsläpp. Transporterna till
Kvillebäcken och Vattentornet har inte samma förutsättningar till
returtransporter då materialet levereras med öppna transporter och det är
väldigt begränsat med gods som kan transporteras på denna typ av fordon.
Detta gör att resursutnyttjandegraden och miljöpåverkan försämras för dessa
projekt.
I brist på tid tittade vi enbart på CO2-utsläppen samt drivmedlet diesel.
Formeln som använts är en förenklad variant på beräkningar av miljöutsläpp
men enligt källan på miljöinstitutet, som vi anser vara en trovärdig källa,
tycker att formeln är fullt tillräckligt för syftet studien har. Vid
beräkningarna har genomsnittliga utsläpp för en genomsnittlig last använts.
Siffrorna som presenterats är därför en hänvisning och en indikering på hur
mycket mer CO2-utsläpp en transport som fraktar betong ger i jämförelse
med en transport som fraktar trä. Euroklassningen för de olika transporterna
togs inte med i beräkningarna på grund av tidsbrist. För en mer korrekt siffra
skulle euroklassningen av de olika fordonen samt vilka vägar som trafikeras
tagits med i beräkningarna. Ytterligare en förbättring av studien skulle
kunna vara att titta på andra utsläpp som påverkar miljön negativt och andra
typer av drivmedel.
Ur en transportsynpunkt hade det varit optimalt om flerfamiljshus hade
byggts i en kombination av trä och betong. En förutsättning hade varit att
båda materialen transporterats på samma transporter, då hade vikt- och
volymutnyttjandet blivit optimalt. Konstruktionsmässigt hade en
kombination av materialen varit fördelaktigt då det hade varit möjligt att
bygga högre flerfamiljshus som innehåller träelement än vad som är möjligt
om byggnaden enbart är av trä. En kombination av materialen hade även
varit bättre ur miljösynpunkt i transportledet då det hade resulterat i färre
antal transporter än om byggnaden enbart byggdes i betong.

6.6 Antaganden
Antaganden som har gjorts under denna studie är faktabaserade och är
gjorda utifrån de förutsättningar som delgivits. Målet har varit att ge de båda
materialen en likvärdig jämförelsegrund. Utan antagandena hade studien inte
kunnat genomföras då alla byggnader är unika och ser olika ut.
Trovärdigheten i datan har förstärkts genom hjälp av olika experter inom de
relevanta områdena studien bygger på.
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Detta är en kvalitativ studie och för att få ett mer precisa resultat bör en stor
mängd projekt studeras. Som tidigare nämnts i bakgrundskapitelet är detta
en grundstudie som är tänkt att byggas vidare på och förbättringspotentialen
diskuteras genomgående under detta kapitel.
Antal kvadratmeter vägg kan konstruktionsmässigt kopplas till kvadratmeter
golv utifrån den data vi fått ta del utav. Om fler objekt undersökts är det inte
säkert att detta antagande kunnats göra. Utifrån konstruktionsriktingarna vi
fått ta del kunde detta antagande göras.

6.7 Sammanfattande slutsats
Vår frågeställning var: Vilken påverkan har transporten av planelement till
ett flerfamiljshus byggt i trä eller betong utifrån ett miljöperspektiv?
Det krävs 5,15 gånger fler transporter av planelement till ett flerfamiljshus
byggt i betong än i trä. Transporterna som transporterar betongelementen
släpper ut 1,39 gånger mer CO2 än vad en transport med träelement gör. Det
innebär att transporterna av planelement i betong ger cirka sju gånger större
miljöpåverkan än vad transporterna av träelement ger. Svårigheterna i att
utnyttja returtransporter till betongprojekt bidrar till en ännu större
miljöpåverkan än de tidigare nämnda sju gångerna. De framtagna formlerna
kan användas till att räkna ut antalet transporter som behövs vid byggnation
av ett flerfamiljshus i trä eller betong, men även mängden CO2 som släpps ut
vid transporten av planelement. Formlerna kan utnyttjas av exempelvis
byggherrar, transportföretag och statliga myndigheter.
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8 Bilagor
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Bilaga 1
BYGGE
Antal våningar
Antal laster för 3 våningar (leverans del 1:)

Kvillebäcken Lott N hus nr 3
hälften är 4 våningar, hälften 5
våningar
8,6339

kvm för hela byggnaden
kvm/våning

1230
vån 1-4 270 m2, vån 5 150 m2
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PLAN 10 (VÅNING 0)
Leverans 1: vägg
1 bil + 1 släp
Planelement
Vikt/planelement (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)

LSV 2
0,675015315
3210
2950
484
9,4695
4,583238
71,2831

LSV 3
1,03039721
4900
2950
484
14,455
6,99622
71,2831

LSV 4
0,75702652
3600
2950
484
10,62
5,14008
71,2831

LSV 5
0,589849832
2805
2950
484
8,27475
4,004979
71,2831

LSV 6
0,774269904
3682
2950
484
10,8619
5,2571596
71,2831

YV 7
1,138649508
7517
2975
242
22,363075
5,41186415
50,9165

YV 8
0,997170376
6583
2975
242
19,584425
4,73943085
50,9165

YV 9
1,051853424
6944
2975
242
20,6584
4,9993328
50,9165

YV 10
0,77904409
5143
2975
242
15,300425
3,70270285
50,9165

Leverans del 2: vägg
1 bil + 1 släp (75,77 % av ett ekipage exkl. löst material)
Planelement
LSV 1
LSV 2
Vikt/planelement (ton)
0,86553366 0,787517868
Höjd (mm)
2950
2950
Bredd (mm)
4116
3745
Tjocklek (mm)
484
484
m2/ planelement
12,1422
11,04775
m3/planelement
5,8768248 5,347111
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
71,2831
71,2831

LSV 3
0,58984983
2950
2805
484
8,27475
4,004979
71,2831

HSV 4
1,0720536
2712
3953

LSV 5
0,900440991
2950
4282
484
12,6319
6,1138396
71,2831

LSV 6
1,022406375
2950
4862
484
14,3429
6,9419636
71,2831

YV 7
1,138649508
2975
7517
242
22,363075
5,41186415
50,9165

YV 8
0,997170376
2975
6583
242
19,584425
4,73943085
50,9165

YV 9
1,051853424
2975
6944
242
20,6584
4,9993328
50,9165

YV 10
Löst material Total
1,111232246
9,536707876
2975
7336
52,143
242
21,8246
Utgör 24,23 % av hela lastbilen
5,2815532
50,9165

Leverans del 3: bjälklag
2 bilar + 1 släp (=1,3608 ekipage)
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/kassett (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/kassett
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

LSV 1
1,02661208
4882
2950
484
14,4019
6,9705196
71,2831

7
0,98962328
6730
2888
2424
19,4362
47,1134458
50,9165

10,720536
100

6
Total
0,797744447 1,78736772
6369
2460
2424
15,6677
37,97860176
50,9165

Kassetter med bjälklag (36,08 %
utnyttjas av ett ekipage)
Vikt/kassett (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kasset
m3/kasset
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

7
0,8457027
6730
2468
1800
16,6096
29,897352
50,9165

Total
0,8457

2
Aggerstam & Lehman

YV 11
1,010045885
6668
2975
242
19,8373
4,8006266
50,9165

limträbalk
4370
360
165
1,5732
0,259578

Total
9,829934
60,304

PLAN 11 (våning 1)
Leverans del 1: vägg
1 bil + 1 släp (75,77 % av ett ekipage exkl. löst material)
Planelement
LSV 1
LSV 2
Vikt (ton)
1,02661208 0,757026522
Höjd (mm)
2950
2950
Bredd (mm)
4882
3600
Tjocklek (mm)
484
484
m2/ planelement
14,4019
10,62
m3/planelement
6,9705196 5,14008
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
71,2831
71,2831

HSV 3
0,7523088
2712
2774
7,523088
100

Leverans del 2: vägg
1 bil + 1 släp
Planelement
Vikt/planelement eller kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement eller kassett
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

Bjälklag 7 st
0,98962328
2888
6730
2424
19,4362
47,1134458
50,9165

LSV 2
0,774269904
2950
3682
484
10,8619
5,2571596
71,2831

HSV 3
0,5296536
2712
1953

Leverans del 3: bjälklag
1 bilar + 1 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

7
0,8457027
2468
6730
1800
16,6096
29,897352
50,9165

6
0,797744447
2460
6369
2424
15,6677
37,97860176
50,9165

Total
1,64344715

5,296536
100

LSV 4
1,00306014
2950
4770
484
14,0715
6,810606
71,2831

LSV 5
1,020303524
2950
4852
484
14,3134
6,9276856
71,2831

LSV 6
1,009368696
2950
4800
484
14,16
6,85344
71,2831

YV 7
1,111080769
2975
7335
242
21,821625
5,28083325
50,9165

YV 8
0,997170376
2975
6583
242
19,584425
4,73943085
50,9165

YV 9
0,667860274
2975
4409
242
13,116775
3,17425955
50,9165

YV 10
0,781770668
2975
5161
242
15,353975
3,71566195
50,9165

YV 11
löst material Total
1,051701947
10,17826
2975
6943
56,109
242
20,655425
Utgör 24,23 % av hela lastbilen
4,99861285
50,9165

LSV 4
0,58858812
2950
2799
484
8,25705
3,9964122
71,2831

LSV 5
0,648309102
2950
3083
484
9,09485
4,4019074
71,2831

LSV 6
0,589849832
2950
2805
484
8,27475
4,004979
71,2831

LSV 7
0,757026522
2950
3600
484
10,62
5,14008
71,2831

YV 8
1,196665041
2975
7900
242
23,5025
5,687605
50,9165

YV 9
0,677857729
2975
4475
242
13,313125
3,22177625
50,9165

YV 10
0,997170376
2975
6583
242
19,584425
4,73943085
50,9165

YV 11
0,895681062
2975
5913
242
17,591175
4,25706435
50,9165

13,099
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YV 12
0,667860274
2975
4409
242
13,116775
3,17425955
50,9165

YV 13
1,141679
2975
7537
242
22,42258
5,426263
50,9165

Total
10,45423388
61,469

PLAN 12 (våning 2)
Leverans 1: vägg
1 bil + 1 släp (75,77 % av ett ekipage exkl. löst material)
Planelement
LSV 1
LSV 2
Vikt/planelment (ton)
1,02661208 0,757026522
Höjd (mm)
2950
2950
Bredd (mm)
4882
3600
Tjocklek (mm)
484
484
m2/ planelement
14,4019
10,62
m3/planelement
6,9705196 5,14008
Vikt/ m2 (ena halvan för LSV)
71,2831
71,2831

HSV 3
0,7523088
2712
2774
7,523088
100

LSV 4
1,00306014
2950
4770
484
14,0715
6,810606
71,2831

LSV 5
1,020303524
2950
4852
484
14,3134
6,9276856
71,2831

LSV 6
1,009368696
2950
4800
484
14,16
6,85344
71,2831

YV 7
1,111080769
2975
7335
242
21,821625
5,28083325
50,9165

YV 8
0,997170376
2975
6583
242
19,584425
4,73943085
50,9165

YV 9
0,667860274
2975
4409
242
13,116775
3,17425955
50,9165

YV 10
0,781770668
2975
5161
242
15,353975
3,71566195
50,9165

YV 11
Löst material Total
1,051701947
10,17826
2975
6943
56,109
242
20,655425
Utgör 24,23 % av hela lastbilen
4,99861285
50,9165

LSV 4
0,58858812
2950
2799
484
8,25705
3,9964122

LSV 5
0,648309102
2950
3083
484
9,09485
4,4019074

LSV 6
0,589849832
2950
2805
484
8,27475
4,004979

LSV 7
0,757026522
2950
3600
484
10,62
5,14008

YV 8
1,111080769
2975
7335
242
21,821625
5,28083325

YV 9
0,677857729
2975
4475
242
13,313125
3,22177625

YV 10
0,997170376
2975
6583
242
19,584425
4,73943085

YV 11
0,895681062
2975
5913
242
17,591175
4,25706435

YV 12
0,667860274
2975
4409
242
13,116775
3,17425955

YV 13
1,141679
2975
7537
242
22,42258
5,426263

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

Leverans del 2: vägg
1 bil + 1 släp
Planelement
Vikt/ planelement eller kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement

bjälklag 7 st
0,98962531
2888
6730
2424
19,43624
47,1134458

LSV 2
0,774269904
2950
3682
484
10,8619
5,2571596

HSV 3
0,5296536
2712
1953

bjälklag

50,9165

71,2831

100

Leverans del 3: bjälklag
1 bilar + 1 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/kassett
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

7
0,84570474
2468
6730
1800
16,60964
29,897352
50,9165

6
0,797746484
2460
6369
2424
15,66774
37,97860176
50,9165

Total
1,64345122

5,296536

Vikt (kg) / m2 för ett planelement eller

13,099

4
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Total
10,36865164
60,904

Bilaga 2
BYGGE
Antal våningar
Antal laster/
våning
kvm för hela byggnaden
kvm/ våning

Pelarsalen
(6) 5
5,3402
3010
430

1
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PLAN 10 (VÅNING 1)
Leverans del 1: vägg
2 bil + 2 släp (=1,701 ekipage exkl. löst material)
Planelement
Vikt/planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
Vikt (kg) / lpm
Planelement
Vikt/planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
Vikt (kg) / lpm

LSV 1
1,035312
2975
4882
484
14,52395

LSV 2
1,035312
2975
4882

HSV 3
1,104854
2724
4056

HSV 4
1,108668
2724
4070

LSV 5
0,893439
2975
4213

YV 6
0,819043
3000
5362

14,52395 11,04854 11,08668 12,53368 16,086

YV 7
0,813544
3000
5326

YV 8
0,813544
3000
5326

15,978

15,978

71,2831 71,2831 100

100

71,2831 50,9165 50,9165 50,9165

YV 9
0,84165
3000
5510

YV 10
0,773676
3000
5065

YV 11
0,773676
3000
5065

YV 12
0,569145
3000
3726

YV 13
0,55555
3000
3637

YV 14
45X95
0,768483 0,354
3000
5031

16,53

15,195

15,195

11,178

10,911

15,093

Kerto 8 st Total
0,288
7,623716
382
4000

50,9165 50,9165 50,9165 50,9165 50,9165 50,9165
9
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Planelement (70,1 % av ett ekipage
exkl. löst material)
Vikt/ planelement eller kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)

Bjälklag (7 st)
0,841649745
2850
5800

YV 2
0,39424646
3000
2581

YV 3
0,39424646
3000
2581

YV 4
0,36522405
3000
2391

YV 5
0,43090634
3000
2821

YV 6
0,465274977
3000
3046

LSV 7
0,587116125
2950
2792

LSV 8
0,218486266
2950
1039

LSV 9
0,21848627
2950
1039

LSV 10
0,21848627
2950
1039

LSV 11
0,218486266
2950
1039

LSV 12
0,58711612
2950
2792

Löst material

16,53

7,743

7,743

7,173

8,463

9,138

8,2364

3,06505

3,06505

3,06505

3,06505

8,2364

Utgör 29,90 % av ett ekipage

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831
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Total
4,939725347
25,129

Leverans del 2: vägg
1 bil + 2 släp (=1,6392 ekipage)
Planelement
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)

LSV 1
0,49475283
2975
2333

LSV 2
0,655711852
2975
3092

LSV 3
0,51935263
2975
2449

LSV 4
0,65571185
2975
3092

LSV 5
0,68561333
2975
3233

YV 6
0,943533662
3000
6177

YV 7
0,677596782
3000
4436

YV 8
0,761761757
3000
4987

YV 9
0,76176176
3000
4987

YV 10
0,82530555
3000
5403

YV 11
0,819042819
3000
5362

YV 12
0,82530555
3000
5403

YV 13
0,841649745
3000
5510

6,940675

9,1987

7,285775

9,1987

9,618175

18,531

13,308

14,961

14,961

16,209

16,086

16,209

16,53

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

LSV 1
0,780831513
2975
3682

LSV 2
0,780831513
2975
3682

LSV 3
0,72569404
2975
3422

HSV 4
0,893472
2724
3280

LSV 5
0,767259211
2975
3618

LSV 6
0,893439208
2975
4213

LSV 7
1,03531218
2975
4882

HSV 8
1,1048544
2724
4056

HSV 9
1,108668
2724
4070

LSV 10
1,03531218
2975
4882

Total
9,125674242

10,95395

10,95395

10,18045

8,93472

10,76355

12,533675

14,52395

11,048544

11,08668

14,52395

71,2831

71,2831

71,2831

100

71,2831

71,2831

71,2831

100

100

71,2831

7
0,841649745
2850
5800

6
0,521435877
2450
4180

7
0,60656826
2850
4180

Total
1,96965389

16,53

10,241

11,913

50,9165

50,9165

50,9165

7
0,652418573
2450
5230

4
0,439383937
1650
5230

7
0,61382387
2850
4230

12,8135

8,6295

12,0555

50,9165

50,9165

50,9165

Planelement (63,92 % utnyttjas av ett
ekipage)
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kasset
m3/kasset
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)

Leverans del 3: bjälklag
2 bilar + 2 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

14160

14,16

Total
1,70562638
14690

14,69

4
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39787

39,787

Total
9,46710011
56,464

PLAN 11 (våning 2)
Leverans del 1: vägg
2 bilar + 2 släp (=1,701 ekipage exkl. löst
material)
Planelement
LSV 1
Vikt/ planelement (ton)
1,041886264
Höjd (mm)
2975
Bredd (mm)
4913
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
14,616175
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV) 71,2831
Vikt (kg) / lpm

LSV 2
0,917402805
2975
4326

HSV 3
1,2062544
2974
4056

HSV 4
1,2062544
2974
4056

12,86985

12,062544

71,2831

100

LSV 5
1,017922668
2975
4800

YV 6
YV 7
YV 8
YV 9
0,819042819 0,813543837 0,813543837 0,84164975
3000
3000
3000
3000
5362
5326
5326
5510

YV 10
0,77367622
3000
5065

YV 11
YV 12
YV 13
0,773676218 0,56914464 0,555549932
3000
3000
3000
5065
3726
3637

YV 14
0,768482735
3000
5031

Kerto 8st
0,288
382
4000

12,062544 14,28

16,086

15,978

15,978

16,53

15,195

15,195

11,178

10,911

15,093

1,528

100

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831
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Planelement (70,1 % av ett
ekipage exkl. löst material)
Vikt/ planelement eller kassett
(ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement

Bjälklag (7 st) YV 2

YV 3

YV 4

YV 5

YV 6

LSV 7

LSV 8

LSV 9

LSV 10

0,841649745 0,39424646 0,39424646 0,36522405 0,43090634
2850
3000
3000
3000
3000
5800
2581
2581
2391
2821

0,465274977 0,592091685 0,220337844 0,22033784 0,59209169
3000
2975
2975
2975
2975
3046
2792
1039
1039
2792

16,53

7,743

7,743

7,173

8,463

9,138

8,3062

3,091025

3,091025

8,3062

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
eller bjälklag
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Löst material Total
4,51640709
26882

26,882

Utgör 29,90 % av ett ekipage

Total
12,40603051
70199

70,199

Leverans del 2: vägg
1 bil + 2 släp (=1,6392 ekipage)
Planelement
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
mm2/ planelement
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

LSV 1
1,162876852
2975
4513

LSV 2
0,821972554
2975
3876

LSV 3
0,69282362
2975
3267

LSV 4
0,95705938
2975
4513

YV 5
0,810488847
3000
5306

YV 6
0,810488847
3000
5306

YV 7
0,761761757
3000
4987

YV 8
0,761761757
3000
4987

YV 9
0,82530555
3000
5403

YV 10
0,81904282
3000
5362

YV 11
0,825305549
3000
5403

YV 12
Total
0,84164975 10,09053727
3000
5510
58,433

16,3135

11,5311

9,719325

13,426175

15,918

15,918

14,961

14,961

16,209

16,086

16,209

16,53

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

LSV 1
0,780831513
2975
3682

LSV 2
0,788465933
2975
3718

HSV 3
1,1057332
2974
3718

LSV 4
0,75368691
2975
3554

LSV 5
1,017922668
2975
4800

LSV 6
0,917402805
2975
4326

HSV 7
1,2062544
2974
4056

HSV 8
1,2062544
2974
4056

LSV 9
1,04188626
2975
4913

Total
8,81843809

10,95395

11,06105

11,057332

10,57315

14,28

12,86985

12,062544

12,062544

14,616175

71,2831

71,2831

100

71,2831

71,2831

71,2831

100

100

71,2831

7
0,841649745
2850
5800

8
0,606568265
2850
4180

4
0,64101328
1650
7630

Total
2,08923129

16,53

11,913

12,5895

50,9165

50,9165

50,9165

6
0,652418573
2450
5230

5
0,411323854
2040
3960

4
0,43938394
1650
5230

12,8135

8,0784

8,6295

50,9165

50,9165

50,9165

Planelement (63,92 % utnyttjas av ett
ekipage)
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag
Leverans del 3: bjälklag
2 bilar + 2 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

17610

17,61

Total
1,50312636
14420

14,42
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36823

36,823

PLAN 12 (våning 3)
Leverans del 1: vägg
2 bilar + 2 släp (=1,701 ekipage exkl. löst
material)
Planelement
LSV 1
Vikt/ planelement (ton)
1,041886264
Höjd (mm)
2975
Bredd (mm)
4913
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
14,616175
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV) 71,2831
Vikt (kg) / lpm

LSV 2
0,917402805
2975
4326

HSV 3
1,2062544
2974
4056

HSV 4
1,2062544
2974
4056

12,86985

12,062544

71,2831

100

LSV 5
1,017922668
2975
4800

YV 6
YV 7
YV 8
YV 9
0,819042819 0,813543837 0,813543837 0,84164975
3000
3000
3000
3000
5362
5326
5326
5510

YV 10
0,77367622
3000
5065

YV 11
YV 12
YV 13
0,773676218 0,56914464 0,555549932
3000
3000
3000
5065
3726
3637

YV 14
0,768482735
3000
5031

Kerto 8st
0,288
382
4000

12,062544 14,28

16,086

15,978

15,978

16,53

15,195

15,195

11,178

10,911

15,093

1,528

100

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831
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Planelement (70,1 % av ett
ekipage exkl. löst material)
Vikt/ planelement eller kassett
(ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement

Bjälklag (7 st) YV 2

YV 3

YV 4

YV 5

YV 6

LSV 7

LSV 8

LSV 9

LSV 10

0,841649745 0,39424646 0,39424646 0,36522405 0,43090634
2850
3000
3000
3000
3000
5800
2581
2581
2391
2821

0,465274977 0,592091685 0,220337844 0,22033784 0,59209169
3000
2975
2975
2975
2975
3046
2792
1039
1039
2792

16,53

7,743

7,743

7,173

8,463

9,138

8,3062

3,091025

3,091025

8,3062

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
eller bjälklag
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Löst material Total
4,51640709
26882

26,882

Utgör 29,90 % av ett ekipage

Total
12,40603051
70199

70,199

Leverans del 2: vägg
1 bil + 2 släp (=1,6392 ekipage)
Planelement
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag
Planelement (63,92 % utnyttjas av
ett ekipage)
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

LSV 1
1,162876852
2975
4513

LSV 2
0,821972554
2975
3876

LSV 3
0,69282362
2975
3267

LSV 4
0,95705938
2975
4513

YV 5
0,810488847
3000
5306

YV 6
0,810488847
3000
5306

YV 7
0,761761757
3000
4987

YV 8
0,761761757
3000
4987

YV 9
0,82530555
3000
5403

YV 10
0,81904282
3000
5362

YV 11
0,825305549
3000
5403

YV 12
Total
0,84164975 10,09053727
3000
5510
58,433

16,3135

11,5311

9,719325

13,426175

15,918

15,918

14,961

14,961

16,209

16,086

16,209

16,53

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

LSV 1
0,780831513
2975
3682

LSV 2
0,788465933
2975
3718

HSV 3
1,1057332
2974
3718

LSV 4
0,75368691
2975
3554

LSV 5
1,017922668
2975
4800

LSV 6
0,917402805
2975
4326

HSV 7
1,2062544
2974
4056

HSV 8
1,2062544
2974
4056

LSV 9
Total
1,04188626 8,81843809
2975
4913
36823
36,823

10,95395

11,06105

11,057332

10,57315

14,28

12,86985

12,062544

12,062544

14,616175

71,2831

71,2831

100

71,2831

71,2831

71,2831

100

100

71,2831
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Leverans del 3: bjälklagret
2 bilar + 2 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

7
0,841649745
2850
5800

8
0,606568265
2850
4180

4
Total
0,64101328 2,08923129
1650
7630
17610
17,61

16,53

11,913

12,5895

50,9165

50,9165

50,9165

6
0,652418573
2450
5230

5
0,411323854
2040
3960

4
Total
0,43938394 1,50312636
1650
5230
14420
14,42

12,8135

8,0784

8,6295

50,9165

50,9165

50,9165
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PLAN 13 (våning 4)
Leverans del 1: vägg
2 bilar + 2 släp (=1,701 ekipage exkl. löst
material)
Planelement
LSV 1
Vikt/ planelement (ton)
1,041886264
Höjd (mm)
2975
Bredd (mm)
4913
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
14,616175
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV) 71,2831
Vikt (kg) / lpm

LSV 2
0,917402805
2975
4326

HSV 3
1,2062544
2974
4056

HSV 4
1,2062544
2974
4056

12,86985

12,062544

71,2831

100

LSV 5
1,017922668
2975
4800

YV 6
YV 7
YV 8
YV 9
0,819042819 0,813543837 0,813543837 0,84164975
3000
3000
3000
3000
5362
5326
5326
5510

YV 10
0,77367622
3000
5065

YV 11
YV 12
YV 13
0,773676218 0,56914464 0,555549932
3000
3000
3000
5065
3726
3637

YV 14
0,768482735
3000
5031

Kerto 8st
0,288
382
4000

12,062544 14,28

16,086

15,978

15,978

16,53

15,195

15,195

11,178

10,911

15,093

1,528

100

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831
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Planelement (70,1 % av ett
ekipage exkl. löst material)
Vikt/ planelement eller kassett
(ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement

Bjälklag 7 st

YV 2

YV 3

YV 4

YV 5

YV 6

LSV 7

LSV 8

LSV 9

LSV 10

0,841649745 0,39424646 0,39424646 0,36522405 0,43090634
2850
3000
3000
3000
3000
5800
2581
2581
2391
2821

0,465274977 0,592091685 0,220337844 0,22033784 0,59209169
3000
2975
2975
2975
2975
3046
2792
1039
1039
2792

16,53

7,743

7,743

7,173

8,463

9,138

8,3062

3,091025

3,091025

8,3062

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
eller bjälklag

10
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Löst material Total
4,51640709
26882

26,882

Utgör 29,90 % av ett ekipage

Total
12,40603051
70199

70,199

Leverans del 2: vägg
1 bil + 2 släp (=1,6392 ekipage)
Planelement
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag
Planelement (63,92 % utnyttjas av
ett ekipage)
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

LSV 1
1,162876852
2975
4513

LSV 2
0,821972554
2975
3876

LSV 3
0,69282362
2975
3267

LSV 4
0,95705938
2975
4513

YV 5
0,810488847
3000
5306

YV 6
0,810488847
3000
5306

YV 7
0,761761757
3000
4987

YV 8
0,761761757
3000
4987

YV 9
0,82530555
3000
5403

YV 10
0,81904282
3000
5362

YV 11
0,825305549
3000
5403

YV 12
Total
0,84164975 10,09053727
3000
5510
58,433

16,3135

11,5311

9,719325

13,426175

15,918

15,918

14,961

14,961

16,209

16,086

16,209

16,53

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

LSV 1
0,780831513
2975
3682

LSV 2
0,788465933
2975
3718

HSV 3
1,1057332
2974
3718

LSV 4
0,75368691
2975
3554

LSV 5
1,017922668
2975
4800

LSV 6
0,917402805
2975
4326

HSV 7
1,2062544
2974
4056

HSV 8
1,2062544
2974
4056

LSV 9
Total
1,04188626 8,81843809
2975
4913
36823
36,823

10,95395

11,06105

11,057332

10,57315

14,28

12,86985

12,062544

12,062544

14,616175

71,2831

71,2831

100

71,2831

71,2831

71,2831

100

100

71,2831
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Leverans del 3: bjälklag
2 bilar + 2 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

7
0,841649745
2850
5800

8
0,606568265
2850
4180

4
Total
0,64101328 2,08923129
1650
7630
17610
17,61

16,53

11,913

12,5895

50,9165

50,9165

50,9165

6
0,652418573
2450
5230

5
0,411323854
2040
3960

4
Total
0,43938394 1,50312636
1650
5230
14420
14,42

12,8135

8,0784

8,6295

50,9165

50,9165

50,9165
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PLAN 14 (våning 5)
Leverans del 1: vägg
2 bilar + 2 släp (=1,701 ekipage exkl. löst
material)
Planelement
LSV 1
Vikt/ planelement (ton)
1,041886264
Höjd (mm)
2975
Bredd (mm)
4913
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
14,616175
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV) 71,2831
Vikt (kg) / lpm

LSV 2
0,917402805
2975
4326

HSV 3
1,2062544
2974
4056

HSV 4
1,2062544
2974
4056

12,86985

12,062544

71,2831

100

LSV 5
1,017922668
2975
4800

YV 6
YV 7
YV 8
YV 9
0,819042819 0,813543837 0,813543837 0,84164975
3000
3000
3000
3000
5362
5326
5326
5510

YV 10
0,77367622
3000
5065

YV 11
YV 12
YV 13
0,773676218 0,56914464 0,555549932
3000
3000
3000
5065
3726
3637

YV 14
0,768482735
3000
5031

Kerto 8st
0,288
382
4000

12,062544 14,28

16,086

15,978

15,978

16,53

15,195

15,195

11,178

10,911

15,093

1,528

100

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

9

Planelement (70,1 % av ett
ekipage exkl. löst material)
Vikt/ planelement eller kassett
(ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement eller kassett
m3/planelement

Bjälklag 7 st

YV 2

YV 3

YV 4

YV 5

YV 6

LSV 7

LSV 8

LSV 9

LSV 10

0,841649745 0,39424646 0,39424646 0,36522405 0,43090634
2850
3000
3000
3000
3000
5800
2581
2581
2391
2821

0,465274977 0,592091685 0,220337844 0,22033784 0,59209169
3000
2975
2975
2975
2975
3046
2792
1039
1039
2792

16,53

7,743

7,743

7,173

8,463

9,138

8,3062

3,091025

3,091025

8,3062

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

Vikt (kg) / m2 (ena halvan för LSV)
eller bjälklag
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Löst material Total
4,51640709
26882

26,882

Utgör 29,90 % av ett ekipage

Total
12,40603051
70199

70,199

Leverans del 2: vägg
1 bil + 2 släp (=1,6392 ekipage)
Planelement
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag
Planelement (63,92 % utnyttjas av
ett ekipage)
Vikt/ planelement (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (kg) / m2 för ett bjälklag

LSV 1
1,162876852
2975
4513

LSV 2
0,821972554
2975
3876

LSV 3
0,69282362
2975
3267

LSV 4
0,95705938
2975
4513

YV 5
0,810488847
3000
5306

YV 6
0,810488847
3000
5306

YV 7
0,761761757
3000
4987

YV 8
0,761761757
3000
4987

YV 9
0,82530555
3000
5403

YV 10
0,81904282
3000
5362

YV 11
0,825305549
3000
5403

YV 12
Total
0,84164975 10,09053727
3000
5510
58,433

16,3135

11,5311

9,719325

13,426175

15,918

15,918

14,961

14,961

16,209

16,086

16,209

16,53

71,2831

71,2831

71,2831

71,2831

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

50,9165

LSV 1
0,780831513
2975
3682

LSV 2
0,788465933
2975
3718

HSV 3
1,1057332
2974
3718

LSV 4
0,75368691
2975
3554

LSV 5
1,017922668
2975
4800

LSV 6
0,917402805
2975
4326

HSV 7
1,2062544
2974
4056

HSV 8
1,2062544
2974
4056

LSV 9
Total
1,04188626 8,81843809
2975
4913
36823
36,823

10,95395

11,06105

11,057332

10,57315

14,28

12,86985

12,062544

12,062544

14,616175

71,2831

71,2831

100

71,2831

71,2831

71,2831

100

100

71,2831
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Leverans del 3: bjälklag
2 bilar + 2 släp
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag
Kassetter med bjälklag (st)
Vikt/ kassett (ton)
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Tjocklek (mm)
m2/ kassett
m3/planelement
Vikt (kg)/ m2 för ett bjälklag

7
0,841649745
2850
5800

8
0,606568265
2850
4180

4
Total
0,64101328 2,08923129
1650
7630
17610
17,61

16,53

11,913

12,5895

50,9165

50,9165

50,9165

6
0,652418573
2450
5230

5
0,411323854
2040
3960

4
Total
0,43938394 1,50312636
1650
5230
14420
14,42

12,8135

8,0784

8,6295

50,9165

50,9165

50,9165
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Bilaga 3
BYGGE
Antal våningar

VATTENTORNET
(19)18

Antal laster/ våning (3 st för yttervägg, 2 för plattbelag, 1 för innervägg + 10 för
betongen till innerväggarna samt valvet)
kvm /våning
kvm för hela byggnaden

16
296
5624

1
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VÅNING X
YTTERVÄGG
Lastbil 1
Planelement
Vikt (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
mm2/ planelement
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt (ton)/ m2
Resursutnyttjande (verklig vikt/maximal
vikt)
Lastbil 2
Planelement
Vikt (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
mm2/ planelement
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt/ m2
Resursutnyttjande (verklig vikt/maximal
vikt)

1
2
3
4
5
6 Total
5,498
6,308
3,6
6,931
6,131
4,204
32,672
4634
4999
2589
6284
5310
3252
2620
2620
2840
2620
2620
2620
420
420
420
420
420
420
12141080 13097380 7352760 16464080
13912200 8520240
12,141
13,097
7,353
16,464
13,912
8,52
71,487
5,099
5,5
3,088
6,915
5,645
3,579
29,826
0,452845729 0,48163702 0,4895961 0,42097911 0,440698677 0,4934272
0,463197307 463,197 kg/m2
(32,672 / 37,5) =
0,8713
87,713 %

1
2
3
4
5
6
4,311
4,617
1,61
4,313
4,002
3,202
2556
3215
1768
2557
3117
3232
2840
2840
2840
2840
2620
2620
420
420
150
420
420
420
7259040
9130600 5021120
7261880
8166540 8467840
7,259
9,131
5,021
7,262
8,167
8,468
3,049
3,835
0,753
3,049
3,429
3,556
0,593883455 0,50564013 0,3206533 0,59391352 0,490020815 0,3781294

7
4,781
3966
2620
420
10390920
10,391
4,364
0,46010971

8 Total
7,216
34,052
4908
2840
420
13938720
13,939
69,638
5,854
27,889
0,517684195 0,4825043 482,504 kg/m2
(34,052 / 37,5) = 0,9081

2
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90,81%

Lastbil 3
Planelement
Vikt (ton)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Tjocklek (mm)
mm2/ planelement
m2/ planelement
m3/planelement
Vikt/ m2
Resursutnyttjande (verklig vikt/maximal vikt)

1
2
6,051
5,672
4852
4781
2620
2620
420
420
12712240
12526220
12,712
12,526
5,339
5,261
0,476006923 0,45281814

3
4
5
6
3,923
7,155
7,454
3,729
3645
5394
6458
3534
2620
2840
2840
2620
420
420
420
420
9549900
15318960
18340720 9259080
9,55
15,312
18,341
9,259
4,011
6,434
7,703
3,889
0,4107853 0,46728056 0,406411864 0,4027433
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7 Total
1,638
35,622
1687
2840
150
4791080
4,791
82,491
0,719
33,356
0,341891046
0,42256245 422,562 kg/m2
(35,622 / 37,5) = 0,9499
94,99 %

PLATTBÄRLAG (GOLV)
20st/ våning (m2)
totalvikt/ våning (ton)
Resursutnyttjande (verklig vikt/maximal vikt)
Vikt/m2
Tjocklek (mm)

Total

INNERVÄGG
m2/ våning
Totalvikt/ våning (ton)

Total

Vikt/m2

300
32,7
(32,7 / 37,5) = 0.872
0,109 109 kg/m2
310

112
26
232,143
0,232142857 kg/m2

Resursutnyttjande (verklig vikt/maximal vikt)

(26 / 37,5) = 0,6933

FLYTANDE BETONG TILL INNERVÄGGARNA
m3/ våning
Totalvikt/ våning (ton)
Vikt/ m3
Resursutnyttjande (verklig volym/ maximal
volym)

Total

FLYTANDE BETONG TILL VALVET
m3/ våning
Totalvikt/ våning (ton)
Vikt/ m3

Total

INFO LASTBIL
Maxlast (ton)
Typ av bil

Total

15
36
2,4
100

60
144
2,4

37,5
Växelflak

4
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