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Förord 
 
Föreliggande rapport är den andra av tre avrapporteringar kring erfarenheter av att bygga höga 
flerbostadshus med trästomme. Forskningsprojektet har sin empiriska bas i Midroc´s bygge av 
fyra åttavåningars hus för bostadsrätter vid Trummens strand i Växjö.  
 
Data samlades in under 2007 och analys och diskussion är gjord på detta material. De 
problem och förbättringsbehov som identifierats hänför sig alltså till det system som användes 
under 2007 och som i huvudsak kommer att användas för de efterföljande byggnaderna i 
kvarteret Limnologen. Erfarenheterna som gjorts under byggtiden har lett till att leverantören 
för kommande byggprojekt vidareutvecklat byggsystemet främst avseende en högre 
prefabriceringsnivå och ett effektivare och flexiblare system för väderskydd och traverslyft.   
 
Projektet är en del av insatser från Nationella Träbyggstrategin och Centrum för Byggande 
och Boende med Trä (CBBT) för att öka kunskapen om modernt stort träbyggande. 
 
Projektet har finansierats av Nationella Träbyggstrategin, CBBT, Växjö universitet och SP 
Trätek.  

 
Växjö i maj 2008, 
 
Lars-Olof Rask 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Limnologen är ett byggprojekt som omfattar fyra åttavåningshus med sammanlagt 134 
bostadsrätter. Arkitekt är Arkitektbolaget Kronoberg AB och byggherren, som ansvarar för 
byggnation och försäljning, är Midroc Property Development AB. Martinssons Byggsystem 
AB är leverantör av den bärande stommen som monteras under väderskydd av NCC. 
Tillsammans med CBBT1, Nationella träbyggstrategien och andra aktörer finns ett stort 
intresse av löpande dokumentation och uppföljning kring montaget vid Limnologen med syfte 
att öka kunskap och driva förbättringsarbete vad gäller flervåningshus med bärande 
trästomme.  
 
Denna rapport är den andra i en rapportserie utgiven av Teknik och Design, Växjö universitet 
gällande Limnologen. Rapporten baserar sig delvis på data som finns redovisad i 
”Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med 
trästomme – Del 1: Probleminventering vid projektet Limnologen, Växjö, 2007”.  
 
Arbetet är finansierat av CBBT samt Nationella träbyggnadsstrategin och det har genomförts 
av forskare vid Växjö universitet. Vissa av bilderna i denna rapport har gjorts av 
Arkitektbolaget Kronoberg AB och Martinsons AB.  
 
 

1.2. Syfte  
När det gäller materialval till stommen för höga byggnader finns det ett flertal alternativ att 
välja bland. För att framstå som ett konkurrenskraftigt material behövs bland annat att man 
uppfyller ett antal tekniska specifikationer, men även att man erbjuder marknaden stomsystem 
till ett konkurrensmässigt pris. För att föra fram trä som stommaterial måste därför 
leverantörerna erbjuda stomsystem som håller både hög prestanda och ett acceptabelt pris. För 
att möjliggöra detta behöver företag kontinuerligt arbeta med process- och produktutveckling. 
En grundläggande del i allt förbättringsarbete är att kartlägga nuläget och med en sådan 
beskrivning som underlag identifiera områden med potential för effektivisering.  
 
Denna rapport syftar till att strukturera effektivitetsproblemen gällande det första monterade 

huset i kvarteret Limnologen, samt att identifiera områden med förbättringspotential.  
 
 

1.3. Begränsningar 
Denna rapport har följande begränsningar;  

o Rapporten behandlar enbart tidsaspekten av effektivitet, ej den ekonomiska 
konsekvensen..  

o Rapporten redovisar ej någon kvantifiering av förseningar eller onödig resursåtgång. 
Problemens betydelse har inte viktats.  

 

                                                 
1 Stiftelsen Centrum för Byggande och Boende med Trä, Växjö. 
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1.4. Metod och tillvägagångssätt 
 

1.4.1.  Strukturering av effektivitetspåverkande fel och brister i 
montageprocessen 
 
Denna rapport baserar sig på empiriska data (i fortsättningen benämnt grundmaterialet) som 
redovisats i ”Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av höga 
flerbostadshus med trästomme – Del 1: Probleminventering vid projektet Limnologen, Växjö, 
2007”. Det grundmaterial som samlats in avser fel/brister, deras orsak, konsekvenser och var 
de uppträder. Grundmaterialet har grupperats och strukturerats och redovisas i en mindmap. 
 
Startpunkten för mind mappen är konsekvenserna. Konsekvenserna har sedan relaterats till 
fel/brist och dessa har sedan klassificerats i ett antal delsystem beroende på var de uppträder; 
(bjälklag, väggar, balkonger, hiss & trappor, väderskydd, säkerhet och logistik). Ett exempel 
på en hel kedja med samtliga fyra nivåer finns i tabellen nedan. I detta fall har ”Delsystemet” 
väderskydd studerats. En ”Konsekvens” under kategorin ”Bygge” på nivån ”Fel/brister” har 
varit materialskador på väderskyddet. Det som identifierats och rapporterats av montörerna är 
att det förekommit materialskador på väderskyddet. Dessa har sedan sorterats in i 
kategorierna ”Väderskydd” och ”Bygge” på nivåerna ”Delsystem” respektive ”Fel/brister”. 
 
Från den huvudstruktur som beskrivits ovan, förekommer i princip två undantag, nämligen 
delsystemet ”Säkerhet” och delsystemet ”Logistik”. I det första av dessa, ”Säkerhet”, stryks 
den sista nivån ”Konsekvens” och kedjan slutar därför på nivån ”Fel/ brist”. Detta görs 
eftersom det inom de rapporterade fel/brister som redovisas inte förekommit någon 
konsekvens (i form av olycka av något slag). I delsystemet ”Logistik” kompletteras kedjan 
med ytterligare en eller två nivåer mellan ”Fel/Brist” och ”Konsekvens”. Anledningen är att 
ytterligare strukturera var effektivitetsbristen ligger. Se Figur 1. och Tabell 1. för principen 
bakom mindmap strukturen. 
 

 
Figur 1. Principiell mind map för strukturering av effektivitetspåverkande fel/brister 



 6

 

Tabell 1. Exempel på en kedja som ingår i mindmappen för att identifiera och strukturera 
effektivitetsproblem. 

Övergripande problemet Delsystem Fel/brist Konsekvens 
    
Problem och effektivitetsförluster i 
Limnologens byggprocess. 

Väderskydd Bygge  Materialskador 

 

1.4.2.  Beskrivning av tidsslöseri i logistikprocessen 
 
Studerade effektivitetsproblem avser i första hand montageprocessen, men även den 
föregående logistikprocessen omfattande tillverkning och leverans av golvbjälklag har 
studerats, dock endast på ett översiktligt sätt. Synsättet och metoden ”Value Stream Mapping” 
har använts vid studiet av golvbjälklagen. Även dessa data har samlats in under perioden 
februari till september 2007. Metoden Value Stream Mapping (benämns vidare som VSM) 
används som ett verktyg för att eliminera slöseri i en värdekedja2 (Chase et al., 2006). Genom 
att använda VSM tar bedömare hänsyn till hela värdekedjan snarare än dess enskilda 
processer (Rother and Shook, 2003). Det primära målet med VSM är att identifiera alla typer 
av slöseri, för att sedan kunna genomföra åtgärder för att eliminera dem (Hines and Rich, 
1997). Enligt Chase et al.(2006) bör företag fokusera på att ta bort slöseri snarare än att öka 
hastigheten i respektive process. 
 
Enligt Tersine (1994, sid 562) definieras slöseri på följande sätt;  

”Waste is anything that does not add value or consumes more time than necessary.” 
 
Följande typer av slöseri identifieras3 i synsättet Value Stream Mapping;  

o Överproduktion. Produktion av fler produkter än vad som orderlagts.  
o Väntetid. När produkterna är inaktiva och väntar på fortsatt beredning. 
o Transport. Onödig rörelse av material, till exempel förflyttningar av PIA4. 

Generellt sätt skall transporterna minimeras eftersom de tar tid men det uppstår även 
risk för defekter under transporter. 

o Extra hantering. Ytterligare hantering såsom reparationer. 
o Lagerhållning. All lagerhållning som inte krävs för att möta kundernas krav. Alla 

lagertyper; råmaterial, PIA och färdigvarulager. 
o Rörelse. Onödiga rörelser som inte ger ökat värde på produkten. 
o Defekter. Produkter som inte överrensstämmer med kundernas krav.  

 
Hines et al., (1998) inkluderar även overall structure som en typ av slöseri.. 
 
Genom att identifiera värdekedjan läggs grunden till när och hur beslut bör fattas, likväl som 
det identifierar när information om kundens krav är nödvändig och när den finns tillgänglig 
(Howell and Ballard, 1998). Det första steget är att identifiera en produkt eller produktfamilj 

                                                 
2 Värdekedjan innehåller ”…. all actions required to bring the product to the customer: including detailed design, 
engineering, production, ordertaking, production scheduling and delivery”. WOMACK, J. & JONES, D. (2003) 
Lean Thinking; Banish waste and create wealth in your corporation, Simon and Schuster.  
3 Olika författare (se exempel Hines et al.,1998;Hines and Rich,1997;Chase et al.,2006;Hicks, 2007) behandlar 
slöseri, de tar emellertid sin utgångspunkt i Ohno, (1988).  
4 PIA = Produkter i Arbete 
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som har samma process och som utnyttjar gemensamma resurser (Rother and Shook, 2003; 
Womack and Jones, 2003). Efter detta görs en kartläggning av värdekedjan, som ligger till 
grund för utförandet av en framtida karta över hur värdekedjan ska se ut när ”slöseri” är 
eliminerade. Denna beskrivning ligger sedan till grund för de förändringar som krävs 
(Abdulmalek and Rajgopal, 2007; Womack and Jones, 2003). 
 
VSM har i denna rapports använts för att identifiera aktiviteter, hur lång tid de tar samt om de 
är värdeskapande eller ej. De illustreras med en tidsaxel i samband med respektive ”Value 
Stream” som dels anger tiden respektive aktivitet tar och dels identifierar ifall aktiviteten är 
värdeskapande eller ej.  
 
För att illustrera de olika aktiviteterna i processen har figurer enligt Tabell 2 använts (se 
Rother and Shook, 2003).  
 
 

Tabell 2. Figurer som använts för att illustrera olika delar av flödet i värdekedjan. 

 
 
 
 

Fabrik 

 

Transport 

 
 
 
 

Lager 

 
Fysiskt 
flöde 

 
 

1.4.3.  Validering av resultat 
 
Berörda aktörer har beretts tillfälle att kommentera och korrigera analys och slutsatser i 
texten.  
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2. Projektets tidiga skeden 
 

2.1. Utformning 
Den tomt som nu bebyggs med fyra hus med bärande stomme i trä är naturskönt beläget 
mellan sjöarna Växjösjön i väster och sjön Trummen i öster, mellan centrala Växjö i norr och 
universitetscampus i söder. Kvarteret är en del av området Välle Broar som av kommunen 
marknadsförs som den moderna trästaden, ett område med målsättningen att skapa en 
sammanflätad, mångfunktionell och stadsmässig träbebyggelse. Detta kom att ha stor 
inverkan i den process som inleddes i och med att företaget Midroc Property Development 
AB (benämns vidare som MPD) förvärvade den aktuella tomten med syfte att bebygga den 
med bostadsrätter. Diskussioner inleddes på ett tidigt stadium mellan Växjö kommun och 
MPD för att nå fram till en samsyn kring vilka förutsättningar som gällde för exploateringen. 
Kommunen hade i dessa diskussioner ett tydligt mål att hela eller stora delar av den bärande 
stommen skulle vara i trä för att passa in som ett av de första projekten i området Välle Broar. 
MPD gick in i dessa diskussioner med önskan att producera prisvärda bostäder med hög 
kvalitet. En arkitekttävling utlystes och två arkitekter med god vana av träbyggande bjöds in. 
Vinnande ur tävlingen gick det Växjöbaserade företaget Arkitektbolaget Kronoberg AB som 
från tidigare projekt har stor erfarenhet av materialet trä. I den fortsatta formgivningen av 
kvarteret minskades antalet hus från fem till fyra, för att minska grundläggningskostnaden, 
och antalet våningar ökades från fem till åtta, för att bibehålla exploateringsgraden. 
Förändringen innebar att husen kunde placeras med större mellanrum från varandra, vilket 
hade stor betydelse för utformningen av tomten. Olika alternativ för stommen, både vad gäller 
material och leverantörer, utreddes i samverkan mellan kommun, MPD, arkitekt och olika 
stomleverantörer. MPD:s utvärdering resulterade i ståndpunkten att det inte fanns någon 
anledning till att inte tillmötesgå kommunens önskemål om en trästomme.  
 
Förutom frågan om materialval i stommen var brand en fråga som tidigt behandlades i 
utformningsprocessen. Eftersom hela huset försågs med boendesprinkler kunde till exempel 
en fasad kläs helt i trä, något som gjordes möjligt genom så kallat tekniskt byte.  
 

2.2. Upphandling av entreprenader 
När den nationella marknaden undersöktes efter trähusföretag med kapacitet att leverera hela 
stommen till ett projekt av den storlek och komplexitet som finns i Limnologen fann man att 
antalet leverantörer var mycket begränsat. Vid upphandling av den leverantör som fick 
uppdraget, Martinsons Byggsystem AB, var en grundförutsättning att de också ansvarade för 
hela den bärande stommen och åtog sig att montera den.  
 
På grund av den rådande marknadskonjunkturen där branschen varit fullt sysselsatt under en 
längre period kombinerat med byggherrens önskan om att kunna pressa priser i olika delar av 
det totala arbetet med att färdigställa huset, kom byggnationen att delas upp i ett flertal mindre 
entreprenader. MPD utsåg tidigt Thord Ljunggren Byggkonsult AB (TLB) med lokal 
förankring i Växjö till projektledare och därmed sin närmaste samarbetspartner. Som 
projektledare har TLB haft en viktig roll vid upphandling av entreprenörer som anlitats vid 
kvarteret Limnologen. Totalt har ett femtontal olika entreprenörer varit inblandade i projektet. 
Av dessa kan särskilt nämnas tre entreprenörer, förutom den som gjort markarbetet, som varit 
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relativt stora och haft en direkt koppling till trästommen i husen, se Tabell 3. En illustration 
över entreprenadformerna återfinns i bilaga 1. 

Tabell 3. Fyra av de större entreprenaderna vid kvarteret Limnologen. 

Entreprenör Uppgift 
  

Älmby Entreprenad AB Ansvarar för pålning och grundarbetet på tomten. 
NCC Construction Sverige AB Betongentreprenad. 
Martinsons Byggsystem AB 
med underentreprenör NCC 
Construction Sverige AB 

Montage av trästommen 

John Svensson Byggnadsfirma 
AB 

Stomkomplettering. 

 
NCC som i och med betongentreprenaden fanns på plats som stor entreprenör tidigt i 
byggprocessen hade inledningsvis arbetsplats- och samordningsansvar för det dagliga arbetet 
på etableringen. När John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) tog ansvar för 
stomkompletterings-entreprenaden flyttades arbetsplats- och samordningsansvaret från NCC 
till JSB. NCC som tidigare varit den numerärt största entreprenören fann därmed att en 
motsvarande stor entreprenör inträdde på etableringen.  
 
Den mycket delade entreprenaden på Limnologen har inneburit att mindre entreprenadföretag 
fått möjlighet att konkurrera med de större och mer väletablerade entreprenadföretag (vilket 
kan sägas vara positivt för de mindre företagen). Det har också haft en prispressande effekt på 
entreprenaderna eftersom antalet företag som har kapacitet att lämna anbud varit fler. Ett 
potentiellt problem med entreprenadformen är däremot att det skulle kunna innebära 
samordnings- och gränsdragningsproblem mellan de olika entreprenörerna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det principiella förfarandet vid de tidiga skedena på grund 
av stommaterialet varit styrt och begränsat. Den första av två effekter av detta är att montaget 
av trästommen görs av NCC som underentreprenör till Martinsons och ej direktupphandlad av 
Midroc. Ett huvudskäl till denna konstruktion är att NCC har en tryggare upphandlingsform 
jämfört med en situation där de i likhet med övriga entreprenader legat direkt under Midroc. 
Förmodligen hade konstruktionen ej uppstått om stommen varit helt i betong, ett material där 
NCC har betydligt större erfarenhet och säkerhetsmarginalen vid upphandling direkt under 
byggherren kunnat hållas relativt låg. Ett bevis för detta är att Midroc upphandlat 
betongentreprenaden på Limnologen direkt från NCC. 
 
Den andra effekten är den begränsningen av leverantörsval som finns på grund av att antalet 
leverantörer av kompletta monterade trästommar till denna typ av projekt är mycket få på 
nationell nivå.  
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3.  Effektivitetspåverkande fel och brister i 
montageprocessen 

Konceptet vid montaget av den bärande stommen i kvarteret Limnologen bygger på att sätta 
samman just-in-time-levererade plana vägg- och bjälklagselement. Ställagen med dessa 
element levereras med lastbil från Bygdsiljum och Umeå till montageplatsen i Växjö där de 
monteras under väderskydd. I denna rapport har ett antal effektivitetsproblem med avseende 
på tidsåtgång i denna kedja identifierats och dokumenterats. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Foto från byggarbetsplatsen Limnologen och skiss av arkitekten av de fyra husen 
sedda från sjösidan. 

 
För att systematisera och strukturera effektivitetsförluster och deras orsaker har en översikt, i 
form av en mindmap, gjorts över samtliga inrapporterade kommentarer (se avsnitt 1.4). De 
identifierade tidsförlusterna är hänförda till de sju delsystemen: bjälklag, väggar, balkonger, 
hiss & trappor, väderskydd, säkerhet och logistik där alla utom de två sista hänför sig till 
fysiska byggelement på arbetsplatsen. Vissa av dessa delsystem (golvbjälklag, väggar och 
logistik) är i sin tur indelade i huvudgrupperingar av ”Fel/ brister” (exempelvis koncept, 
element, installationer eller montage), vilka indikerar var felet har sitt ursprung.5  
 
Från den huvudstruktur som beskrivits ovan, förekommer i princip två undantag, nämligen 
delsystemet ”Säkerhet” och delsystemet ”Logistik”. I det första av dessa, ”Säkerhet”, stryks 
den sista nivån ”Konsekvens” och kedjan slutar därför på nivån ”Fel/ brist”. Detta görs 
eftersom det inom de rapporterade fel/brister som redovisas inte förekommit någon 
konsekvens (i form av olycka av något slag). I delsystemet ”Logistik” kompletteras kedjan 
med ytterligare en eller två nivåer mellan ”Fel/Brist” och ”Konsekvens”. Anledningen är att 
ytterligare strukturera var effektivitetsbristen ligger. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Hela mindmapen visas i Bilaga 2 tillsammans med ytterligare förklaring. 
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Figur 3. Översikt av problem och effektivitetsförluster indelat i sju olika delsystem med 
tillhörande nivåer. 

 
Som ett komplement till mindmapen ovan beskrivs i de följande avsnitten tidsförluster 
uppdelade på respektive delsystemen. Karaktären på dessa sju delsystem varierar, i vissa fall 
handlar det om rena byggelement och i andra om exempelvis säkerhet, varför diskussionen i 
de olika delarna också varierar. Det bör nämnas att det utifrån denna analys inte går att dra 
slutsatser kring vilka fel som kostar mest i vare sig tid eller pengar utan att detta enbart är en 
uppställning av inrapporterade tidskrävande delar av montageprocessen.  
 

3.1. Bjälklag 

3.1.1. Koncept 
På varje våningsplan monteras 30 
bjälklagselement. Förutom bjälklaget i den 
översta våningen är utformningen av det 
enskilda bjälklagselementet det samma 
oberoende av vilken våning det monteras 
på. I planet skiljer sig däremot 
utformningen mellan samtliga 30 element. 
Likheten mellan olika våningar kan ge 
fördelar på montageprocessen eftersom det 
kan innebära inlärningseffekter. Den 
bärande delen i bjälklagen är ovanifrån och 
nedåt uppbyggda av en massivträskiva i tre 
lager, limträ i fullt samverkande balkliv och 
underfläns cc 600mm, se Figur4. Vid leverans till montageplatsen finns delar av 
installationerna monterade liksom delar av isoleringen, det bärande undertaket och nödvändig 
glespanel.  
 
Den konceptuella tanke som ligger bakom bjälklaget kan delas in i två delar: det som hör till 
den bärande delen och det som kan sorteras under icke bärande och/eller komplettering. De 
rapporter som kommit in behandlar i princip uteslutande den icke bärande och/eller 
kompletterande delar. Den övergripande kommentaren kring bärande delen är riktad mot 
sättet att sammanfoga bjälklagen med väggarna då montörerna upplever att det är mycket 
skruvande innan elementet är färdigmonterat. Antalet skruv är direkt kopplat till hur stora 
krafter som måste överföras mellan de olika elementen. Detta innebär i princip att det borde 
finnas möjlighet att variera antalet skruv beroende på vilken våning bjälklaget monteras på. Å 

Figur 4. Bjälklag som används i kvarteret 
Limnologen. 
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andra sidan innebär en eventuell variation av den typen en risk då det lätt kan inträffa att 
skruvavstånd förväxlas.  
 
För de icke bärande komponenterna kan fyra delar identifieras. Var och en av dessa behandlas 
nedan. Komplettering av isolering av bjälklagselementen är krävande både tidsmässigt och 
arbetsmiljömässigt. Isoleringen sker från våningen under vilket innebär arbete över huvudet. I 
något fall har NCC tvingats hyra in personal från JSB, för att öka tempot i det tidskrävande 
arbetet. Från NCC höjs röster för att det skulle vara mer tidseffektivt att isolera allt på plats 
med den vinsten att installationer skulle vara lättare att montera. Det skulle i så fall innebära 
ytterligare arbete över huvudet. 
 
Den vattenburna golvvärmen är det enskilt största problemet förknippat med den nuvarande 
utformningen av bjälklagen. Spår finns förfrästa från fabrik endast i bjälklagets längdriktning, 
och kompletteras därför på plats med samtliga krökar och med spår tvärs bjälklagens 
längdriktning till centralen placerad i ett garderobsliknande rum i lägenheterna, se Figur 55. 
Arbetet med att komplettera de förfrästa spåren för golvvärmen har i hög grad utförts 
knästående i en dammig miljö. Liksom vid isoleringen är detta arbete mycket krävande såväl 
tidsmässigt som arbetsmiljömässigt. Eftersom spikarna sätts tätt i de delar som håller ihop 
bjälklagselementen är risken stor att dessa träffas vid fräsning med handöverfräs med följden 
att fräsverktyget går sönder. Detta har hänt ett antal gånger i Limnologen, något som i 
längden blir kostsamt. I framtida motsvarande projekt kan man fråga sig om det är rimligt att 
värma denna typ av lägenheter med golvvärme. Om man vill erbjuda kunderna det 

alternativet, bör man möjligen överväga att göra mer av arbetet på fabrik samt att placera 
centralen för värmen på mer lättåtkomlig plats och möjligen täcka de förfrästa spåren för att 
förhindra att de fylls av skräp i form av spån och spik/skruv. 
 

 

  
Figur 5. Montaget av golvvärme har varit mycket krävande både vad gäller tidsåtgång 
och vad gäller arbetsmiljö. 
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Den särskilt kritiska delen vid montage av avlopp är sammanfogning mellan rör som går i 
bjälklagen till de vertikala stammarna. Om det inte finns justeringsmarginaler för 
installationerna i bjälklagen i vertikalled hamnar rör från olika element lätt i olika höjd och 
blir svåra att sätta samman. Genom att borra något större hål genom bjälklagsliven kan ett 
tillräckligt stort glapp uppstå mellan rör och trä så att passningen förbättras avsevärt. Detta 
tillämpas efter kommentarer från montörer. 
 
För att kunna skruva takgipsen på ett rationellt sätt krävs att glespanelen sitter på linje även 
mellan olika bjälklagselement. Förskjuts glespanelen i sidled mellan olika bjälklagselement 
bör skruvarna också göra det, något som blir svårt för montören. En möjlighet att förbättra 
detta är att man på fabrik är konsekvent med startsida för uppfästning av glespanelen. 
Montörerna önskar dessutom att glespanelen skarvas på en balk istället för på ett avstånd från 
denna. Huvudsakliga syftet med detta är att få något material att fästa kompletterande 
glespanel i. 
 

3.1.2. Element 
I denna kategori sorteras fel som har att göra med korrigeringar av levererade 
bjälklagselement. Många av dessa fel och brister har karaktären av slarvfel och finns redan 
vid leverans till byggarbetsplatsen. Exempel på den första gruppen av sådana fel är att stepisol 
funnits monterad på bjälklagselementen istället för som det skall vara nämligen på väggarna, 
eller att måtten legat utanför de felmarginaler som varit överenskomna. Den andra 
huvudgruppen av fel är håltagningar och dylika efterjusteringar som inte gjorts på fabrik eller 
gjorts på fel ställen i fabrik. Slutligen finns en tredje huvudgrupp fel som har att göra med 
undertaket där det många gånger är svårt med passformen. I något fall har delar av undertaket 
ramlat ner under pågående montage. Dessa fel härrör från tillverkningsfabrik eller från 
ritningar. Vilket av dessa som är huvudsakliga felkällan har ej undersökts här, men det är 
troligt att ökad noggrannhet i olika delar av processen skulle kunna reducera dessa typer av 
fel avsevärt.  
 
Ett bekymmer som är av annan art är att hålen för lyftöglorna till bjälklagselementen sitter för 
långt isär. Konsekvensen av detta blir att det uppstår mycket stora krafter i lyftremmarna vilka 
i värsta fall riskerar att gå sönder. Problemet är delvis kopplat till traversen och väderskyddet 
eftersom det inte skulle vara ett bekymmer om väderskyddet var högre inställt i förhållande 
till montageplan. Då hade avståndet mellan lyftkrok och bjälklaget kunnat varit större, vilket 
hade gett mindre krafter. Ett annat möjligen enklare sätt att minska krafterna i lyftremmarna 
är att minska avståndet mellan lyftöglorna.  
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3.1.3. Installationer 
Många av installationerna monterade i bjälklagets längdriktning finns förmonterade vid 
leverans från fabrik, medan mycket av den tvärsgående dragningen kompletteras på plats. 
Installationer består av ventilationsrör, vattenrör, el och sprinkler, se Figur 66. De brister som 
upptäckts kring installationer har diskuterats kort tidigare6. En grupp fel med merarbete för 
montörerna har varit att komplettera och korrigera håltagningar för installationer. Dessa är 
åtgärder som borde vara korrigerade redan innan bjälklagselementen monteras. I vissa 
sektioner har det varit trångt att få plats med de komponenter som ska monteras. Detta är en 
följd av önskemålet att hålla låg bjälklagshöjd, dvs. den konceptuella idén kring bjälklaget.  
 
 
 

 

3.1.4. Montage 
Vid bjälklaget på den översta våningen varierar utformningen på elementen vilket gör att 
erfarenheterna från montage i tidigare våningar inte kan användas i samma utsträckning som i 
övriga våningar. Visst merarbete har tillkommit i samband med detta då rutin saknats. Detta 
har dock inte varit ett stort merarbete. 

                                                 
6 För att belysa och komplettera de problem som identifierats där, kommenteras i detta stycke enbart 
förmonterade installationer och komplettering av dessa och inte sammankopplingen mellan olika element. 

  

 
Figur 6. Installationer som gjorts tvärs och längs bjälklagets längdriktning. Det är 
framförallt de tvärs längdriktningen som kompletteras på plats. 
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3.2. Väggar 

3.2.1. Koncept 
Huvudsakligen har tre olika väggtyper använts för att montera den bärande stommen i huset. 
De är (a) ytterväggar av tre lagers massivträskivor, (b) lägenhetsskiljande regelväggar och (c) 
innerväggar av tre lager massivträskivor, se Figur7. Till ytterväggarna kopplas ett putssystem 
eller alternativt en fasad av limträpanel. Samtliga väggar kompletteras inifrån med gips. I 
princip kan tre olika övergripande konceptuella effektivitetsproblem urskiljas. Dessa tre är att 
man upplever att sammanfogningen mellan väggar och bjälklag är arbetsam på grund av att 
det är mycket skruvande, att montaget av gipsskivor varit besvärligt samt att noggrannheten 
vad gäller höjderna på regelväggarna inte i samtliga fall varit tillfredsställande.  
 
I den första av dessa punkter, den som avser sammanfogning, kan motsvarande resonemang 
användas som i fallet med bjälklagen. En mer noggrann instruktion vad gäller skruvavstånd 
skulle kunna lämnas, dock i och för sig med risk att den förvillar och ineffektiviserar arbetet. 
Den reduktion detta skulle innebära i antalet skruv skulle förmodligen inte vara värt det 
merjobb det innebär för montörerna. Det skulle också gå att förbättra förhållandena för 
montörerna genom att utveckla verktyg som förbättrar arbetsställningen när väggelementen 
skruvas fast. Största tidsspillet kopplad till montaget av gipsskivor beror på tjockleken på 
isoleringen kontra tjockleken på spikreglarna. På grund av materialbrist i tillverkningen kunde 
inte den korrekta isoleringstjockleken beställas varför en tjockare isolering köptes och 
användes vid stomkompletteringen. När styva gipsskivor ska monteras på denna isolering 
försvåras arbetet eftersom montörerna måste lägga tryck på skivan för att få den på plats. Det 
sista övergripande effektivitetsproblemet är kopplat till de olika väggtyperna. Det visade sig 
vid montaget att regelväggarna konsekvent var något högre än massivträväggarna. Detta fick 
stor betydelse för våningarna högre upp i huset där problemet ackumulerats.  
 

a)  b)  c)  

Figur 7. Exempel på a) yttervägg med putsad fasad, b) lägenhetsavskiljande regelvägg och c) 
innervägg, bärande och stabiliserande vägg inom lägenheterna. 
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3.2.2. Måttfel på ytterväggar och innerväggar 
Det har förekommit att yttermåtten på väggelementen ej varit korrekta. Felkällorna kan ha 
varit antingen i produktion och eller i ritningar in till produktionen. Ett exempel på orsak till 
ett av problemen har varit en flytt av en innervägg sent i ritprocessen. Element med felaktiga 
dimensioner tillverkades och levererades till byggplatsen. Felet upptäcktes och fick justeras 
på plats. Ett möjligt sätt att lättare hitta problem av denna karaktär i ritningar skulle kunna 
vara att modellera hela huset i 3- D och i produktion utgå från ritningar genererade av sådana 
3-D modeller. Vissa av problemen skulle förmodligen ha upptäckts om man arbetat på ett 
sådant sätt. Problem som uppstår på grund av fel gjorda på fabrik är möjligen svårare att 
identifiera och korrigera. Manuell eller maskinell kontroll av elementen efter att de byggts 
klart på fabrik skulle möjligen vara ett alternativ att finna en del av felen.  

3.2.3. Montagefel på pelare, inner- och ytterväggar från fabrik 
Inom denna grupp effektivitetsbrister samlas diverse olika problem som i stor utsträckning 
härrör från tillverkningsenheten. Det finns ingen struktur på de olika felen på så sätt att ett 
problem av en viss typ förekommer konsekvent, utan problemtyperna varierar över ett brett 
spektra. Ett typiskt exempel på problem är att man glömt montera gängstång i väggelement. 
Problem av denna typ verkar vid första anblicken inte särskilt allvarliga, men eftersom det 
många gånger handlar om materialbrister som inte kan kompletteras direkt på 
byggarbetsplatsen kan ekonomiska konsekvensen av en så trivial sak som en missad 
gängstång bli relativt stora på grund av stillestånd i montaget. Många av de fel som 
identifierats av montörerna bör enkelt kunna elimineras genom att förbättra rutiner på 
fabriken där elementen tillverkas. Det har framkommit att vissa väggar hänger snett då de 
lyfts i traversen. Detta kan försvåra vissa lyft, men minskar framförallt effektiviteten vid 
montaget eftersom det är en direkt orsak till besvärligt montage. Lösningar till denna typ av 
problem kan hittas genom att variera läget på lyftpunkterna på väggelementet.  
 
Två olika effektivitetsbrister härrör från fönstermontage: felaktigt skruvade fönster och 
slarvig tätfog med fogmassa, se Figur 88. Kraftig kritik har riktats mot att fönster inte sitter 
fastmonterade på ett korrekt sätt. Den skruv som förbinder fönster med vägg har många 
gånger varit felaktigt eller otillräckligt skruvad. Dessutom har tätningsfogningen mellan 
fönster och vägg varit undermåligt utförd för ett stort antal fönster. Båda dessa problem har 
lett till kompletterande arbete på plats och utgjort ett irritationsmoment för montörer. 
Problemet skulle kunna minimeras genom att utbilda personal som utför arbetsuppgiften. 
 

  
Figur 8. Kring fönstermontaget fanns två effektivitetssänkande detaljer, den fysiska 
sammanfogningen mot karmen med skruv och mjukfogen mot karmen. 
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3.3. Balkonger  
Balkonger finns längs båda de långa fasaderna av huset. Längs den södra fasaden utgör den i 
princip en loftgång med skillnaden att balkongerna är avgränsade till de olika lägenheterna. 
Balkongerna byggs upp av en massivträskiva och en beläggning av axonite. Montaget av 
balkongerna på södra sidan har gjorts samtidigt med montaget av väggar och bjälklag, medan 
montaget av balkonger på övriga delar av huset kompletteras i efterhand, se Figur9. 
Effektivitetsbrister vid montage har genomgående varit någon form av mindre feltillverkning 
i fabrik. Ett annat problem har varit att beläggningen skadats vid de lyftpunkter som använts 
för att lyfta skivorna på plats. Det har också förekommit sprickor i vissa balkongplattor. En 
konsekvens av dessa problem har varit att balkongerna tvingats lagas på plats.  

 
 

Figur 9. Montage av balkonger på norra långfasaden. 

 

3.4. Hiss och trappor 
Kring hiss och trappor har det inte rapporterats mer än enstaka problem. Systemen är relativt 
robusta och repetitionsnivån är hög. Montagemetoden av hiss-schakten har förfinats av 
montörerna genom att de olika plana elementen sätts samman på bjälklaget och sedan lyfts på 
plats och sätts samman med motsvarande enhet på våningen under, se Figur10. Till skillnad 
från skivorna i inner- och ytterväggarna är hissväggarna uppbyggda av 5 lagers skivor. 
 

  
Figur 10. Montage av en enhet av ett hiss- schakt. Enheten sätts samman på 
montageplan och lyfts sedan på plats med hjälp av traversen. 

 



 18

3.5. Väderskydd 
En förutsättning för montage har varit det väderskydd med tillhörande travers som använts7. 
Traversen har en maxkapacitet på 3,2 ton (maxvikten på ett element är 2 ton). Väderskyddet 
utgörs av 10 fackverkspelare som var och en är monterad på separata betongfundament. Dessa 
10 pelare står placerade i två parallella rader med 5 pelare i varje rad utanför respektive 
långsida av huset. Mellan de fem pelarna i var och en av de två pelarraderna finns en höj och 
sänkbar horisontell fackverksbalk monterad, se Figur11. Balken höjs och sänks med 
synkroniserade motorer monterade på var och en av pelarna. Denna balk utgör stöd för den 
travers som används för att montera byggelementen. Mellan de nämnda balkarna ovanför 
traversen spänner en överbyggnad som förhindrar att det snöar och regnar in direkt på 
arbetsplatsen. Totalt är konstruktionen relativt stor varför den behöver stabiliseras för 
vindlaster. Detta görs genom att stag fästs in från pelarna till huset som monteras samt att det 
finns kryssade dragstag monterade mellan fackverkspelarna, se Figur11. Väderskyddet 
stabiliseras alltså in mot huset som byggs. De effektivitetsproblem som rapporterats kring 
väderskyddet kan delas in i tre grupper; traversen, koncept och geometrisk utformning.  
 
Vid några tillfällen har traversen haft stillestånd på grund av olika mindre problem. Ett 
exempel på typ av problem som uppstått är smuts och fukt på gångbanan på traversen vilket 
lett till att den slirar. 

                                                 
7 Kapitlet avser väderskydd dels gällande klimatskydd och dels gällande traversen ( som en logistikfunktion).  

 

 

 
 
 

 

Figur 11. Väderskyddet med synkroniserad höjning på alla pelare samt traversen som 
använts vid montaget på Limnologen. 
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Ett problem kopplat till det aktuella väderskyddskonceptet, d.v.s. en överbyggnad utan 
kompletterande dukar som hänger ner, är att det blåser mycket på montageplan. Särskilt 
märks detta när montaget flyttas upp till de högre våningsplanen. Mellan montageplan och 
överbyggnaden på väderskyddet bildas någon form av vindtunnel. Det finns två direkta 
konsekvenser av detta, 1) att arbetsmiljön försämras, särskilt då det i kombination med kraftig 
vind är kallt ute och 2) att det kan blåsa in regn och snö på montageplan. Ett sätt att hantera 
problemet vore att på något sätt stänga vinden ute exempelvis genom att koppla dukar mellan 
väderskydd och huskropp. 
 
På grund av väderskyddets geometriska utformning finns det byggelement som behöver 
knuffas på plats av montörerna. De kan alltså inte sänkas direkt till montageplatsen utan 
behöver knuffas dit. Detta kan utgöra en direkt säkerhetsrisk, men också sänka effektiviteten. 
Dessutom kopplat till geometrin finns problemet att man vid lyft riskerar slå i befintliga delar 
av huset med det element man lyfter. 
 

3.6. Säkerhet 
De olika punkter som identifierats och sorterats under delsystemet Säkerhet skiljer sig i 
karaktär, men har det gemensamt att de riskerar personsäkerheten för montörerna på plats på 
bygget. I Tabell 4 redovisas fyra olika problem som är knutna till säkerhet. Till vart och ett av 
problemen finns en konsekvens av problemet.  
 
För att slippa lyfta elementen högre än nödvändigt är en zon ”öppen” ut mot det område 
elementen levereras från. Detta kan betyda ökad risk att falla ner i den zonen. Ytterligare en 
risk att falla har varit förknippad med de schakt som finns i bjälklagen. Det har hänt att dessa 
ej varit täckta vid leverans viket naturligtvis ökar risken för fall ytterligare. Särskilt besvärligt 
är det för traversförarna som följer elementen över bjälklaget till montageplatsen. 
 
Vad gäller det personliga skyddet har det varit komplicerat att använda vid det vardagliga 
arbetet. Ett allt för komplicerat skyddssystem riskerar att inte användas av montörerna. Den 
sista stora säkerhetsrisk som noterats under denna tidsperiod var att elementen varit slarvigt 
säkrade vid leverans.  
 

Tabell 4. Områden som identifierats som säkerhetsproblem vid montage och konsekvenser av 
dessa problem. 

Problem Konsekvens i fall av olycka 
  
Det finns en öppen zon vid gaveln där 
inlyften sker. 

Ökad risk för att personer faller ut från 
montagevåningen. 

Öppet schakt i bjälklag. 
Risk att kliva fel och trampa ner i schakten. 
Särskilt stor är risken för traversförare som 
normalt håller blicken fäst på vad de lyfter. 

Det personliga skyddet är komplicerat. Icke funktionella personliga skydd riskerar 
användas felaktigt eller så lite som möjligt. 

Slarvig säkring av element på ställage. 

Riskerar att hela element faller på personen som 
krokar fast byggelementen. Detta inträffade en 
gång i det aktuella bygget, lyckligtvis utan 
personskada. 
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3.7. Logistik 

3.7.1. Leverans 
 
I Figur 12 visas ett exempel på leverans till byggarbetsplatsen. I detta fall är det 
bjälklagselement som levereras i täckt lastbil. Från lastbilen lyfts paketen till marknivå vid 
gaveln på huset där mellanlagring sker innan vidare lyft till montageplan. Det har förekommit 
att leveranser brustit både vad gäller leveranssäkerhet (korrekta artiklar) men även 
leveranstillförlitlighet (tidshållning).  
 
Från ställagen lyfts väggelementen (maxvikt 2 ton) ett i taget till montageplatsen 
(maxkapacitet 3,2 ton). Väggelementen levereras stående i ställage utan mellanrum upp till 
fem stycken bredvid varandra. Detta innebär att det krävs en ställning placerad bredvid 
ställaget för den som skall nå upp till fästpunkterna på elementen. Ett effektivare sätt med 
möjlighet att lättare nå fler element hade varit att forma ställaget så att det innehåller en 
ställning i mitten av paketet av väggar. På så sätt behövs ingen separat ställning och det är 
lättare att nå samtliga väggelement. 
 
Problem med att emballage saknas och är sönderblåst har också rapporterats. Även märkning 
av golvbjälklag och väggelement har saknats i vissa fall.  
 
Vid ett antal tillfällen har leveranserna inte varit kompletta, till exempel har balkar och 
massiva träskivor saknats. Bjälklagselementen i vissa paket har inte varit staplade i 
montageordning. Huvudanledningen till det har varit att elementen lättare kunnat 
transporteras i en annan ordning. Tidsspillet på grund av ordningen upplevs som relativt 
marginell. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Bjälklagselementen levereras i slutna transporter och lyfts av lastbilen med hjälp av 
truck. 
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3.7.2. Transport och lyftskador 
Transportskador har förekommit på väggar, fönster och balkonger. Vissa väggar har vid 
leverans haft sprickor i panelen och fönster har haft spräckta fönsterbågar, lackskador och 
skador på fönsterbleck. Det har förekommit att balkongdörrar varit transportskadade på grund 
av bland annat att element har glidit av sina ställage. En orsak till transportskadorna har varit 
lösa spännband.  
 
Inplastningen av element har i några fall varit bristfällig. Väggelement levereras i öppna 
lastbilar (se figur 13 och 14) och är därför känsligare jämfört med bjälklagselementen som 
kommer i täckta bilar (se figur 12). I nästan samtliga fall har den skyddande presenningen, 
som enligt upphandling skall finnas för att täcka väggelementen, saknats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Figur 13. Leverans av väggelement med  
yttre skyddsplast. 
 

Figur 14. Skyddande plast vid leverans av 
väggelement. 
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4. Tidsslöseri i logistikprocessen - golvbjälklag 
 

I figurerna 15-17 redovisas processerna vid tillverkning och montering av golvbjälklagen. 
Figur 15 ger en översiktlig bild av hela tillverknings- och montageprocessen, medan figur 16 
visar en mer detaljerad bild över vad som händer i tillverkningsprocessen från råmateriallagret 
av torra brädor till lagerplacering av färdigtillverkade golvbjälklag och figur 17 ger en mer 
detaljerad bild av montageprocessen på Limnologen. Var och en av de tre figurerna är indelad 
i två olika delar. Högst upp i figurerna identifieras de olika processerna medan det i den nedre 
delen av respektive figur går att utläsa total tidsåtgång för en tillverkad enhet (anges i minuter 
ovanför den heldragna linjen) och antalet processer (under den heldragna linjen) där antalet 
värdeskapande processer anges inom parentes efter det totala antalet processer. I varje figur 
definieras vidare hur många steg som den totala processen innehåller samt tiden som 
processen tar. Antalet steg, där antalet värdeskapande steg är separerat genom parentes under 
processtrecket och tiden som processen tar (identifierar värdeskapande tid) sammanfattas 
vidare i respektive ruta.  
 
Inkommande material (långa och korta brädor) kommer från två sågverk; Kroksjön (långa 
brädor) och Bygdsiljum (korta brädor) till produktionsanläggningen i Bygdsiljum. Efter 
kvalitetskontroll limmas de långa och korta brädorna samman till limträskivor (önskad bredd) 
och dessa limträskivor utgör sedan grunden till golvbjälklaget. Limträskivorna konfektioneras  
genom att de sågas till så att måtten stämmer och det fräses spår för golvvärme. Efter 
konfektioneringen av skivorna märks liv och fläns ut och monteras, förberedelser för 
avloppsrör görs, isolering läggs i, undertak monteras samt sprinkler installeras (se figur 16). 
Nu är golvbjälklagen kompletta för leverans och de paketeras och ställs på plats för leverans 
till Växjö. Leverans till Växjö sker under tre dagar ungefär varannan vecka. Dessa leveranser 
innehåller golvbjälklag till ett våningsplan. Vid Limnologen lossas golvbjälklagen (maxvikt 
per element är 2 ton), och lyfts successivt upp på våningsplanet med hjälp av travers (max 
kapacitet 3,2 ton) och monteras (se figur 17). 

 
Figur 15. Logistikprocessen gällande golvbjälklag 



 

 
Figur 16. Schema över tillverkningsprocessen av golvbjälklag. 
 
 
 

 
 
Figur 17. Schema över montageprocessen av golvbjälklag. 
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5. Diskussion och reflektion 
 
Detta avsnitt berör författarnas reflektioner över Limnologen (hus 1) och dess logisitk- och  
montageprocess. Kapitlet identifierar och beskriver ett antal områden som väckt författarnas 
intresse och som kan vara i behov av vidare utveckling. 
 
Inledningsvis i processen fanns personal med från Martinsons för att hjälpa till med montaget 
och samtidigt överföra kunskap från tidigare projekt. Personal från NCC har inklusive 
arbetsledning och kranförare varit ca 10 personer som arbetat med montaget. Att en så pass 
liten arbetsstyrka kan sköta montaget indikerar att det med en växande träbyggnadssektor med 
denna typ av stomlösning bör finnas möjlighet för mindre företag, nära knutna till tillverkaren 
(i detta fall Martinsons Byggsystem AB), att etablera sig och sköta stommontaget. Vid en 
sådan utveckling kan stor erfarenhet lagras i en sådan grupp och montagetiden bör rimligen 
successivt kunna reduceras. Eftersom montaget inte är direkt beroende av andra 
yrkeskategorier bör dessutom arbete i skift vara en möjlighet för att ytterligare sänka 
produktionstiden. Den trånga sektionen kommer vid en sådan hypotetisk utveckling 
förmodligen vara direkt kopplad till materialleverans. Ytterligare högre krav kommer då att 
ställas på logistiska frågor så som att rätt material levereras till rätt plats i rätt tid. 
 
En fråga som följt hela processen med bygget gäller brand. Det blir ofta fråga om 
speciallösningar för att hindra brandspridning. Dessutom ställs krav regionalt, något som 
innebär att kravnivåer varierar något i olika delar av landet. Detta är möjligen något som 
successivt kommer att förändras när trähusbyggandet etableras på bredare front nationellt. 
 
Vid Limnologen har det funnits ett antal faktorer som styrt den takt med vilken montaget 
bedrivits. Tre av dessa är; produktionen av element, montaget av stommen samt väderskyddet 
och höjningen av det. Den sista av dessa har inneburit att ett våningsplan byggs på tio 
arbetsdagar och att väderskyddet höjs varannan helg. Eftersom höjningen av väderskyddet har 
varit tidskrävande är det rimligt att utföra höjningen på helgdagar för att undvika stillestånd i 
montageprocessen. Man kan däremot fråga sig om det rimliga i att en sådan praktisk 
teknikalitet skall styra monteringstakten på ett stort nybygge. Mer rimligt hade det varit att 
väderskyddet, inklusive den tillhörande traversen, höjdes direkt vid behov och på så sätt 
styrdes av monteringstakten av stommen. Naturligtvis bör man även sträva efter att reducera 
tidsåtgången för höjning av väderskyddet. Tidsåtgången för höjning av väderskyddet vid 
Limnologen är till stor del styrt av vindstabilisering in mot huskroppen och därmed borde 
förmodligen en självstabiliserande variant av väderskydd vara att föredra8.  
 
Att arbeta under väderskydd (tält och travers inkluderat) har upplevts som positivt av 
montörerna och de övriga som varit aktiva på bygget. Väderskyddet har även varit styrande 
för mycket av arbetet på platsen och på så sätt varit styrande för arbetet. Ett antal olika 
förutsättningar är kopplade direkt till valet av ett sådant system. Till att börja med innebär 
utformningen av väderskyddet vid Limnologen att det har krävts en separat truck för att lossa 
lastbilarna vid leverans. En annan utformning av väderskydd och travers med längre 
utskjutande del (överhäng) hade i princip gjort det möjligt att lyfta av hela ställage från öppna 
lastbilar med hjälp av traversen i taket på väderskyddet. Ett problem förknippat med en sådan 
lösning är att det ställer krav på hög kapacitet på traversen (den nuvarande kapaciteten är 3.2 

                                                 
8 Detta problem har uppmärksammats av Martinsons Byggsystem AB och man har utvecklat ett förbättrat system 
för väderskydd och lyft.  
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ton). För att lyfta ett ställage av element krävs en kapacitet runt 10 ton beroende på hur många 
element som skall lyftas och på deras utformning. Om en kraftigare travers kunde användas 
finns också möjligheten att skära ned på tiden det tar att hämta varje element på markplan. 
Elementen behöver då enbart hämtas från en given punkt på montageplan eftersom ställaget i 
sin helhet kan lyftas från lastbil direkt till montageplan. En längre utskjutande del skulle 
också göra det möjligt att lossa och mellanlagra element väderskyddat.  
 
Att det vid ett flertal tillfällen förekommit felleveranser, särskilt leveranser där det saknats 
material, har inneburit störningar i monteringsprocessen. Eftersom dessa typer av fel påverkar 
montaget negativt på ett flertal sätt bör åtgärder sättas in för att de skall minimeras. En metod 
som på senare tid blivit tilltagande populär har varit att märka byggelement med radiotaggar, 
så kallade Radio Frequency Identification Devices (RFID). Om samtliga element i samband 
med tillverkning utrustades med den typen av märkning skulle leveranser kunna kontrolleras 
vid olika skeden i leveranskedjan. Ett saknat element skulle kunna spåras genom att se vid 
vilken kontrollpunkt det senast registrerades. Samtliga leveranser skulle också kunna 
kontrolleras innan leveransen avlöper med automatisk signal om något är felaktigt. 
 
Att tillverka golvbjälklag och väggar ca 120 mil från monteringsplats och transportera dem 
till Växjö skapar tids- och transportkostnader som läggs ovanpå tid och kostnader för  
lagerhållning av färdiga element och deras ingående material vid ett flertal steg i 
tillverknings- och monteringsprocessen. Dessa merkostnader och den den ökade 
kapitalbindningen, jämfört med en mer lokal tillverkning och jämfört med en just-in-time-
tillverkning, skall uppvägas av de skalfördelar i produktionen som erhålles genom en 
centraliserd tillverkning med större serielängder. I figuren nedan visas en schematisk skiss 
över tider, kapitalbindning, och kostnader vid dagens förfaringssätt.  
 

 
 
Figur 18. Principiell illustration över tid, kostnader och kapitalbindning för logistik och 
montage av bjälklagselement.. 
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Att tillverka ett golvbjälklag tar ca tre timmar medan den totala tiden som ett golvbjälklag är 
vid produktionsorten (dvs. Bygdsiljum) är ca 6 dagar (inklusive lagerhållning). Det kan finnas 
ett flertal anledningar till varför detta har uppstått bland annat; monteringstakten är snabbare 
än tillverkningstakten (och för att kunna leverera behöver man därför bygga upp ett 
färdigvarulager) och för det andra att leverans endast sker med fyllda lastbilar. För att minska 
kapitalbindningen, gällande främst transporten, kanske det skulle finnas möjlighet att använda 
sig av fältfabriker eller flytta tillverkningen av komponenter till en underleverantör närmare 
monteringsplatsen. Då skulle förvisso kapitalbindningen minska, men de fördelaktiga 
skalfördelarna i produktionen skulle å andra sidan sannolikt reduceras. Att minska 
sändningsvolymen och öka sändningsfrekvensen är avhängigt det avtal som man tecknat med 
sin leverantör av transporttjänster. I fallet Limnologen är avtalet tecknat med fördel för fyllda 
lastbilar.  
 
I figur 18 illustreras dessutom dessutom att tiden sett över hela processen från tillverkning av 
element fram till dess att huset är färdigmonterat och avlämnat till förvaltare helt domineras 
av tiden för montage och färdigställande av huset. Förhållandet att de enskilda husen i 
Limnologenprojektet är mycket stora hus (8 våningar, 33 lägenheter), att det ingår ett stort 
antal element i respektive huskropp och att byggtiden är lång gör att varje element orsakar 
kapitalbindning under en längre tid och vilket totalt sett ger en hög kapitalbindning. En 
slutsats är att den effektivaste åtgärden för att minska kapitalbindning är att arbeta fram 
metoder för kortare byggtid. Tiden för tillverkning av element och logistik till byggplatsen har 
mindre betydelse när det gäller tidskomponenten i kapitalbindningen. Däremot har dessa 
processer givetvis stor betydelse för kostnadskomponenten i kapitalbindningen.. 
 
Kring de tidiga skedena i processen kan sammanfattningsvis sägas att det principiella 
förfarandet på grund av stommaterialet varit begränsat till två skillnader jämför med ett mer 
ordinärt betongbyggprojekt. Den första skillnaden är att det varit fördelaktigt för projektet att 
den inblandade arkitekten från tidigt skede varit införstådd med valet av stommaterialet, i 
detta fallet trä. Genom att den förutsättningen är klar reduceras risken att ritningar behöver 
korrigeras i efterhand på grund av olika bjälklagshöjder och väggtjocklekar i trä jämfört med 
exempelvis betong. Att arkitekterna som var inblandade tidigt hade stor erfarenhet av trähus 
underlättade processen med att få rimliga ritningar. Den andra stora skillnaden mot ett 
ordinarie projekt har varit att antalet möjliga leverantörer för den bärande stommen varit få, 
något som borde indikera att det fortfarande på nationell kommer att etableras ytterligare 
aktörer om marknaden är fortsatt god. Detta innebar att valmöjligheterna blev få mellan vilka 
som kunde ta ansvar för och leverera hela stommen. 
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Bilaga 2 
Problem och effektivitetsförluster i Limnologens montageprocess strukturerade efter var de uppträder (delsystem), vilket det grundläggande 
felet/bristen är samt vilka problem felet/bristen orsakar (konsekvens).  
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