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1 Inledning 
Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden (IPTE) är en trend på stark frammarsch 
globalt sett, d v s hur man snarare än att sälja produkten integrerar produkter och tjänster 
till ett erbjudande som uppfyller kundens behov. Denna typ av erbjudanden går under en 
mängd olika begrepp, t ex Integrerade produkt och tjänsteerbjudanden, Product Service 
Systems (PSS), funktionsförsäljning, integrerade lösningar, eftermarknadstjänster, helhet-
såtagande, produkter med mervärde och totallösning. I nedan text kommer begreppet In-
tegrerade produkt och tjänsteerbjudanden (IPTE) att användas. 

IPTE handlar om att utveckla kunderbjudanden som uppfyller ett av kunden definierat 
behov. Fokus är att, i relation till kundnyttan och utifrån ett livscykelperspektiv utveckla 
ett erbjudande som består av en integrerad kombination av produkter och tjänster. Pro-
dukter och tjänster som har tagits fram i en parallell process och som är ömsesidigt an-
passade för att fungera bra ihop. Detta skiljer sig med den traditionella försäljningen då 
leverantören överför ansvaret till kund genom försäljningsfasen.  

Genom IPTE skapas tät kontakt mellan leverantören och kunden vilket leder dels till att 
erbjudandet kan skräddarsys och förbättras, för att passa kunden bättre. I många fall kvar-
står ansvaret för att IPTE uppfyller kundkraven under hela användningsfasen hos leveran-
tören. Ett exempel är när en kund inte äger maskinerna som leverantören installerat utan 
bara använder dem och de produkter som de erbjuder och betalar för producerad volym. 
Leverantören tar tillbaka maskinerna när kunden inte behöver dem längre. I denna typ av 
fall ökar leverantörens intresse att se till att kunden nyttjar installerade maskiner så länge 
som möjligt och att eventuella driftstörningar, exempelvis behovet av reparationer mini-
meras. Genom att leverantören tar utökat ansvar för erbjudandet kan även förbättringar 
lättare kartläggas och genomföras jämfört med traditionsenligt försäljning. Detta leder till 
att livslängden på en produkt kan öka likväl att produkten enklare kan resthanteras. 

På uppdrag av VINNOVA genomför Linköpings Universitet ett projekt med som syftar 
till att sammanställa och bygga kunskap om svenska företags och forskares aktiviteter 
inom området Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden samt att sprida denna kun-
skap. Detta projekt kallas för KIPTES, en förkortning för Kartläggning av Integrerade 
Produkt- och TjänsteErbjudanden i Sverige. 

KIPTES-projektet består av fem steg; 1. Litteraturgenomgång, 2. Kartläggning av forska-
re, 3. Kartläggning av företag, 4. Fallstudier och 5. Handbok. Denna rapport ingår som en 
del i fjärde steget som består av genomförandet av fyra fallstudier på fyra företag för att 
kvantifiera och analysera ekonomiska och miljömässiga data om ett IPTE från respektive 
företag.  

Det företag som har studerats i denna rapport heter Swepac International AB (Swepac) 
och den tjänst som studeras är tillhandahållning av markvibratorer för packning av mark. 
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1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att kartlägga miljö- och kostnadsfördelarna som ett Integrerat 
Produkt- och TjänsteErbjudande av en markvibrator ger jämfört med traditionell försälj-
ning. En livscykelanalys (LCA) respektive livscykelkostnadsanalys (LCC) har genom-
förts för att kartlägga och jämföra miljöpåverkan respektive monetära kostnader. 

1.2 Målgrupp och avsedd tillämpning 
Denna studies målgrupp är främst de som är intresserade av IPTE och vill veta hur IPTE 
står sig mot traditionell försäljning utifrån miljö- och ekonomiska faktorer. 

1.3 Genomförande av studien 
Studien bygger på fakta som erhållits av det aktuella företaget och då data inte funnits 
tillgänglig på i rapporten redovisade antaganden som gjorts i dialog med företaget. För att 
öka rapportens resultatkvalitet så har antaganden rörande IPTE-alternativen alltid under-
skattats och de andra alternativen överskattats. Detta gör att skillnaderna i rapporten mel-
lan IPTE och de andra alternativen är mindre än de troligtvis är om det funnits data för 
alla delar av respektive alternativs livscykler. I studien har författaren även antagit att an-
vändningsgraden för samtliga studerade metoder uppgår till hundra procent. 

1.4 Disposition och innehåll 
Kapitel 1 består av inledning vari syfte och målgrupp och dispositionen är presenterad. I 
kapitel 2 finns en kortare beskrivning av Swepac och den studerade markvibratorn. I ka-
pitlet presenteras även de olika scenarier som ligger till grund för miljöpåverkans och 
kostnadsjämförelsen. 

Kapitel 3, 4 och 5 fokuserar på LCA. Kapitel 3 består av mål och omfattningsbeskrivning 
vari den funktionella enheten redogörs tillsammans med avgränsningar och systemgrän-
ser. Kapitel 4 innehåller inventeringen som börjar med en sammanfattning av de olika 
aktiviteter som berör en markvibrator. Kapitel 5 redovisar respektive scenarios miljöpå-
verkan genom att först redogöra för modelleringen och analysmetoden följt av resultatet 
från miljöpåverkansbedömningen. 

Kapitel 6, 7 och 8 fokuserar på LCC. Kapitel 6 redogör hur LCC:n har genomförts och 
dess avgränsningar. Kapitel 7 innerhåller inventeringen av kostnaderna och börjar med en 
sammanfattning av de olika aktiviteter som tagits med. Därefter redogörs för respektive 
scenarios kostnader som uppkommer vid tillverkning, användning och resthantering. Ka-
pitel 8 redovisar resultatet av LCC:n utifrån de olika scenarierna. 

Kapitel 9 innehåller en diskussion kring de olika resultaten, först genom att diskutera 
LCA:n och LCC:n separat och därefter genom att jämför scenarierna utifrån de bägge 
metoderna. Kapitel 10 innehåller de slutsatser som är dragna utifrån resultatet och diskus-
sionen. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel är till för att kort beskriva innebörden av IPTE och för att presentera det fö-
retag och erbjudande som studien åsyftar. I kapitlet redogörs skillnaden mellan återan-
vändning och materialåtervinning. 

2.1 Swepac International AB 
Swepac tillverkar och servar markvibratorer. Företaget har sin tillverkning i Ljungby. 
Därifrån skickas de tillverkade markvibratorer av olika storlek ut till uthyrningsfirmor 
som sedan hyr ut dem till olika användare. I det IPTE Swepac tillhandahåller sina kunder 
ingår rekonditionering, service och reparation. Swepac strävar mot att öka livslängden 
och uthyrningsbarhet på sina maskiner för att på så sätt göra sina erbjudanden bättre. 
Denna strävan har lett till flera förbättringar varav några är utbytbara lyftöglor, skyddslis-
ter och materialval, för att öka markvibratorns uthyrningsbarhet och tekniska livslängd. 

2.2 Markvibratorer 
En markvibrator används till att packa, främst jord för att skapa ett hållfast underlag. I 
denna studie har markvibrator med beteckning FB 250 studerats1. Figur 1 visar en FB 250 
som är förzinkad.  

 

Figur 1. Markvibrator FB 250 (förzinkad) 

                                                 
1 Produktblad : www.swepac.com/data/files/produkt_pdf/FB_250-bro.pdf 
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2.2.1 Teknisk data för FB 250 
I Tabell 1 beskrivs de tekniska egenskaper som FB 250 har. Den tekniska beskrivningen 
härrör från det produktblad som Swepac tillhandahåller på sin hemsida (www.swepac.se) 
och åsyftar en förzinkad markvibrator.  

Tabell 1. Tekniska data för FB 250 
Vikt, netto 265 kg Bredd, bottenplatta  550 mm 
Höjd, max / min  1200 / 1030 mm Längd max / min  1530 / 900 mm 
Drivmotor Yanmar L 70 Hatz 1B30 Motoreffekt, max 4,5 /4,8 kW 
Bränsletankvolym 3,5 liter Bränsle  Diesel 
Gånghastighet  ca 25 m/min Handtagsvibrationer  2,7 m/s2 
Garanterad ljudeffektnivå, LWA 108 dB(A) Ljudtryck vid operatör 95 dB(A) 
Centrifugalkraft 40 kN   

2.3 Uthyrningsbarhet och livslängd 
En markvibrators tekniska och ekonomiska livslängd kan skilja sig åt, framförallt i jämfö-
relse med dess uthyrningsbarhet. En uthyrningsfirma har oftast en flera uthyrningsbara 
objekt i sin maskinpark. Det är enklast att få nya maskiner uthyrda varav det kan tänkas 
att uthyrningsfirman kan hålla ett högre pris på dessa. Detta så länge som kundens, det 
vill säga användaren, betalningsvilja är större för de nya maskinerna än de äldre.  

Att kunden vill hyra en ny markvibrator framför en äldre är dels för att undvika problem 
vid drift, men även utifrån mera psykologiska skäl (det känns bättre att arbeta med ny och 
fräsch utrustning). Den miljö som markvibratorn används i minskar generellt uthyrnings-
barheten till att bli kortare än vad den tekniska livslängden är. Detta gör att uthyrnings-
firman sannolikt har äldre funktionsdugliga maskiner i sin maskinpark som enbart kan 
hyras ut till lägre pris eller då alla fräschare maskiner redan är uthyrda. I denna studie an-
tas att uthyrningsfirman har som mål att optimera sin vinst genom att hyra ut markvibra-
torer till så högt pris som möjligt. Detta gör att hänsyn enbart har tagits till uppskattad 
uthyrningsbarhet och en teknisk livslängd kopplad till reparationsbehovet. Uthyrnings-
barheten utgår ifrån antalet år som markvibratorn kan hyras ut utan att uthyrningspriset 
måste sänkas. 

2.4 Scenarier 
I denna studie har ett antal scenarier skapats för att jämföra traditionell försäljning med 
IPTE. Scenarierna har skapats efter samråd mellan författaren och Swepac. Skillnaderna 
mellan de olika scenarierna beskrivs förenklat i avsnittet nedan, varefter de olika scenari-
erna presenteras mera tydligt. 

2.4.1 Förenklad beskrivning av det studerade fallet 
Figur 2 beskriver principiellt de olika systemen (traditionella försäljning kontra IPSE) 
som jämförs i denna studie. Bokstaven ”A” representerar hur en markvibrator skickas 
från Swepac till uthyrningsfirman. Bokstaven ”B” representerar hur uthyrningsfirman hyr 
ut markvibratorn till kund som sedan returnerar markvibratorn tillbaka till uthyrningsfir-
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man då uthyrningsperioden är slut. Bokstaven ”C” representerar den service och de repa-
rationer som Swepac gör åt uthyrningsfirman på varje markvibrator för på så sätt öka 
dess uthyrningsbarhet. Enbart Scenario A tillämpar traditionell försäljning medan övriga 
scenarier utgår ifrån IPTE. 

 

Uthyrningsfirma

Användare

Swepac

A

B

Uthyrningsfirma

Användare

Swepac

A

B

Traditionell försäljning IPTE

C

 

Figur 2. Förenklad beskrivning av skillnaden mellan Traditionell försäljning och 
IPTE. 

För att underlätta jämförelsen mellan de olika scenarierna är de sammanfattade i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av scenarier 
Scenario T/I* Ytbehandling Uthyrningsbarhet Rekonditionering
A T Lack 5 år 0 gång 
B I Lack 6 år 1 gång 
C I Förzinkning 6 år 1 gång 
D I Förzinkning 9 år 2 gånger 
*T/I står för (T)raditionell försäljning och (I)PTE 

2.4.2 Scenario A – Traditionell försäljning 
Scenario A innebär att Swepac enbart tillverkar och säljer markvibratorer genom traditio-
nell försäljning. Detta medför att tekniska innovationer som ökar produkternas tekniska 
livslängd inte är aktuella. Vidare innefattar scenariot att ingen rekonditionering sker, vil-
ket negativt påverkar livslängden för markvibratorns olika komponenter. Uthyrningsbar-
hetsmässigt slits färgen på maskinen till den grad att den efter fem år ser oattraktiva ut 
och är svårare att hyra ut. Det är antaget av författaren i samråd med Swepac, att detta 
påverkar uthyrningsfirmas möjlighet att hyra ut längre tid än fem år. 

2.4.3 Scenario B – IPTE lackerad 
Scenariot är en avspegling av det IPTE som Swepac har haft tidigare och innefattar att det 
sker en omlackering i samband med rekonditioneringen av maskinen. Genom rekonditio-
neringen och omlackeringen förlängs uthyrningsbarheten. Det är antaget av författaren i 
samråd med Swepac, att detta gör att uthyrningsfirman kan hyra ut maskinen i upp till sex 
år. 
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2.4.4 Scenario C – IPTE förzinkad 
Scenariot är en avspegling av det IPTE som Swepac har idag. För att öka livslängden och 
slippa omlackeringen har lacken ersatts av att vissa delar av maskinen förzinkas. Detta 
medför att då rekonditioneringen sker regelbundet närmar sig uthyrningsbarheten den 
tekniska livslängden. För att jämföra hur förzinkning och lackering skiljer sig åt har för-
fattaren i samråd med Swepac antagit att markvibratorn har en uthyrningsbarhet på sex 
år. 

2.4.5 Scenario D – IPTE förzinkad plus 
Scenariot innebär att det utförs två rekonditioneringar som därmed skulle kunna säker-
ställa den tekniska livslängden till nio år. Detta scenario är i dagsläget inte aktuellt då det 
traditionella ekonomiska tankesättet ger en avskrivningstid på fem år varefter de flesta 
uthyrare väljer att köpa en ny maskin. Scenariot har därför som syfte att påvisa eventuella 
fördelar som kan uppstå då livslängden förlängs. 
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3 Livscykelanalys – Mål och omfattningsbeskrivning 
Detta kapitel är till för att utifrån syftet för denna studie, förtydliga utgångspunkterna för 
livscykelanalysen. 

3.1 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters miljöpåverkan används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskri-
ver den funktion som ska jämföras. I denna studie är den funktionella enheten; packning 
av mark som motsvarande en sträcka på en meter med bredden 550 mm2. Med mark 
menas jord, sand, grus, makadam och marksten. 

3.2 Avgränsningar 
För att kunna utföra studien har vissa avgränsningar gjorts. Studien har enbart studerat 
packning av mark utifrån att en markvibrator FB 250 används3. Samtliga scenarier är 
skapade utifrån denna maskin, vari vissa modifikationer har antagits av författaren för att 
få markvibratorn att motsvara scenarierna.  

Den främsta avgränsningen gäller resthantering. När Swepacs avtal med uthyrningsfir-
morna löper ut övertar oftast uthyrningsfirman markvibratorn. Därmed är det svårt för 
Swepac att i dagsläget påverka och följa upp resthanteringen. Det har därför valts att 
bortse från resthanteringens miljöpåverkan vid beräkningarna. I diskussionen tas dock 
resthanteringen upp men då utifrån ett övergripande perspektiv.  

3.3 Systemgränser 
Utifrån avgränsningarna har systemgränserna bidragit till att göra studien hanterbar. De 
avvägningar som systemgränserna skapat har rört hanteringen av data, de modeller som 
programvaran använder sig av samt de databaser som programvaran innehåller. Dessa 
begränsningar är beskrivna nedan. 

3.3.1 Begränsning i relation till naturliga system 
Den eventuella miljöpåverkan som själva packningen av mark kan tänkas utgöra har ig-
norerats.  

                                                 
2 Bredden är kopplad till den studerade markvibratorns bredd, se Tabell 1.  
3 Produktblad: www.swepac.com/data/files/produkt_pdf/FB_250-bro.pdf 
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3.3.2 Avgränsning mot andra produkters livscykel 
En markvibrator består av ett antal komponenter och dessa är beräknade utifrån deras re-
spektive uppskattade material. Transporten av de olika komponenterna från underleveran-
törer till Swepac är inte medräknade. Monteringen av markvibratorerna sker till uteslu-
tande del manuellt och energiåtgången är liten och utspridd under de olika monterings-
stegen. Det är därför svårt att kvantifiera energiåtgången och då den samtidigt är liten så 
är energiåtgången vid produktionen är inte inkluderad i denna studie. Detsamma gäller 
energiåtgången vid rekonditionering och reparation. Då omlackering sker är den beräknad 
utifrån färgsprutans energianvändning, däremot är blästringen ignorerad.  

3.3.3 Geografiska avgränsningar 
Studien bygger på att uthyrningen och användningen av markvibratorer sker i Sverige. 
Swepac har möjlighet att utföra viss reparation och rekonditionering i både Ljungby och 
Stockholm, men det har i studien vid transporter valts att räkna med att alla dessa aktivi-
teter sker i Ljunby. 

3.3.4 Tidsmässiga avgränsningar 
Då Swepac successivt gör förbättringar på sin produkt begränsas studien till dagens pro-
dukt och rekonditionering av FB 250. I samtliga scenarier har författaren även antagit att 
gånghastigheten motsvarar packningshastigheten. Detta antagande är gjort för att under-
lätta förståelsen och påverkar inte jämförelsen mellan de olika scenarierna. 
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4 Livscykelanalys – Inventering 
Detta kapitel syftar till att beskriva aktiviteterna för respektive scenario. Först redovisas 
en sammanfattning av samtliga aktiviteter som berör en markvibrator. Därefter redovisas 
data för de aktiviteter som använts vid jämförelsen mellan de olika scenarierna. 

4.1 Sammanfattning av aktiviteter 
Livscykeln för en markvibrator innefattar flera aktiviteter. De flesta av aktiviteterna gäll-
er i samtliga scenarier, medan vissa aktiviteter endast är aktuella i vissa scenarier. Samtli-
ga aktiviteter synliggörs i Figur 3. Därefter presenteras de i efterföljande avsnitt, vari de 
data som är specifik för respektive scenario beskrivs. 

 

Uthyrningsfirma

Användare

Rekonditionering Reparation

Skrotning/KasseringBegagnad t ill export

Swepac

Komponenter

Produktion

Omlackering

Material Förzinkning/lackering

Resthantering
 

Figur 3. Aktivitetskarta för en markvibrator livscykel utifrån samtliga scenarier 

Livscykeln för en markvibrator går att dela in i fem större delar: Produktion, Användning, 
Rekonditionering, Reparation och Resthantering. Swepac står för tre av dessa nämligen 
Produktion, Rekonditionering och Reparation. 

4.2 Produktion av markvibrator 
För själva produktionen av markvibrator börjar livscykeln med utvinningen av de råmate-
rial som används vid tillverkningen av komponenter. Beroende på scenario ytbehandlas 
vissa av komponenterna genom lackning eller förzinkning. Efter produktionen i Ljungby 
transporteras markvibratorn till en uthyrningsfirma. 
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4.2.1 Materialsammanställning 
Swepac tillverkar inga egna delar utan köper in behövda delar från underleverantörer. En 
sammanställning av de olika material som utgör en markvibrator modell FB250 är pre-
senterad i Tabell 3. Materialsammanställningen är gjord av författaren, utifrån en pro-
duktsammanställning gjord av Swepac. I tabellen framkommer även respektive databas 
som använts för att beräkna miljöpåverkan. Flertalet av materialen och dess motsvarande 
vikt är uppskattade, därav att den totala vikten överstiger den vikt som är presenterad i 
avsnitt  2.2.1. 

Tabell 3. Sammanställning av de material som utgör en FB250 
Material Vikt (kg) Material Vikt (kg) 
Stål1 193,66 PVC-plast2 5
Gjutjärn1 19 Batterisyra3 3,4
Aluminium1 16,1 Polyeten2 2,13
Gummi2 12,3 Koppar1 1
Bly1 10,5 Smörjolja3 0,9
Kallvalsad plåt1 5,7 Övrig plast2 0,09
1 Classen et al. (2007) 
2 Hischier (2007) 
3 Althaus et al. (2007) 

Totalt 268,88

Smörjoljan i Tabell 3 motsvarar de båda oljorna Hydraulolja HWXA 68 och Motorolja 
10W-30 som används till markvibratorn. För modelleringen har bägge oljorna antagits av 
författaren, till att motsvara miljöpåverkan från smörjolja och har omvandlats till vikt 
istället för volym utifrån Beräkning 1 (Althaus et al. 2007). Vid beräkningen har det an-
tagits att båda oljorna har densiteten 900 kg/m3.  

Beräkning 1. Användning av olja för en FB250 

900 [kg/m³] • (0,3 Hydraulolja [dm³] + 0,7 Motorolja [dm³]) = 0,9 smörjolja [kg] 

4.2.2 Pulverlack 
I scenarierna A och B har flera komponenter pulverlackerats. Enligt Swepac uppgår pul-
verlackeringen till en yta på 3,6 m2. Vid modellerandet används data för miljöpåverkan 
från pulverlack från Classen et al. (2007). 

4.2.3 Förzinkning 
I scenarierna C och D har flera komponenter förzinkats. Enligt Swepac förzinkas en yta 
som motsvarar 3,95 m2 Vid modellerandet används data för miljöpåverkan från förzink-
ning från Classen et al. (2007). 

4.2.4 Transport till uthyrningsfirma 
I samtliga scenarier skickas markvibratorn från Swepac till en uthyrningsfirma i Stock-
holm. Transportsträckan är uppskattad av författaren till 450 km. Den påverkan transpor-
ten har i miljöbedömningen är baserad på vikten hos och distansen som markvibratorn 
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transporteras (Beräkning 2). Vikten är tagen ifrån den tekniska datan för en markvibrator 
(se  2.2.1) I modellerandet antas transporten ske med en 16 ton lastbil (Spielmann et al. 
2007). 

Beräkning 2. Påverkan från transport Ljungby-Stockholm 

450 [km] • 265 [kg] = 119 250 [kgkm] 

Resultatet från Beräkning 2 divideras sedan med resultatet från Beräkning 3 (Antal meter 
som packas per år) multiplicerat med det antal år som gäller för aktuellt scenario. 

4.3 Användning 
Uthyrningsfirman hyr ut markvibratorn till olika användare, t ex byggföretag. När uthyr-
ningsperioden är slut returnerar användaren markvibratorn till uthyrningsfirman som där-
efter kan hyra ut den på nytt. 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den funktionella enheten kräver att all miljöpåverkan 
bryts ner till ett värde per packad meter. Därför beskrivs först hur många meter som en 
markvibrator antas packa per år följt av transporter per år och avslutningsvis energian-
vändningen vid användningen. 

4.3.1 Antal meter som packas per år 
I Tabell 4 framgår hur många dagar och timmar som markvibratorn antas användas aktivt 
per år. Uppgifterna kommer från Swepac. I den tekniska specifikationen för FB250 fram-
går att markvibratorn packar 25 meter per minut. 

Tabell 4. Data beträffande uthyrning och användning 
Antal uthyrningsdagar per år 120 dagar 
Längden på uthyrningsperiod 5 dagar 
Antal aktiva timmar per dag 2 timmar 
Antal aktiva timmar per år 240 timmar 

Detta ger, enligt Beräkning 3 att en markvibrator hinner med 360 000 m/år. 

Beräkning 3. Antal meter som packas per år 

25 [m/min] • 60 [min/h] • 240 [h/år] = 360 000 [m/år] 

4.3.2 Transport till och från kund 
Från uthyrningsfirman hyrs markvibratorn ut till kunder som står för själva användandet. 
Transporten till och från kund uppskattat till att vara 20 km. Varje uthyrningsperiod är 5 
dagar och varje dag används markvibratorn i snitt 2 timmar.  
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Vilket framgår i Beräkning 4 är den påverkan transporten har i miljöbedömningen base-
rad på vikten hos och distansen som markvibratorn transporteras fördelat på det antal me-
ter som hinner packas under den aktuella uthyrningsperioden. Totalvikten är tagen ifrån 
det tekniska databladet (se  2.2.1). I modellerandet antas transporten ske med en 16 ton 
lastbil (Spielmann et al. 2007). 

Beräkning 4. Påverkan från transport Uthyrningsfirma - Kund tur och retur 

(20 [km] • 265 [kg]) / (5 [dagar] • 2 [h/dag] • 60 [min/h] • 25 [m/min]) = 0,35 [kgkm/m] 

4.3.3 Energianvändning vid drift 
Vid användning förbrukar markvibratorn, enligt Swepac, 1.2 kg diesel per timme. Detta 
gäller under de första fyra åren. Markvibratorn används i en miljö där motorn är utsatt för 
exempelvis damm. Därför har det av författaren antagits att om inte markvibratorn rekon-
ditioneras ökar bränsleförbrukningen efter de fyra första åren med fem procent. Om 
markvibratorn rekonditioneras bibehålls den ursprungliga bränsleförbrukningen.  

Diesel har en energimängd på 44 MJ/kg. Beräkning 5 visar hur mängden diesel som an-
vänds har räknats om till energiförbrukning per meter. I Tabell 5 redovisas respektive 
scenarios energianvändning. Samtliga scenarier har samma medelvärde, enda skillnaden 
är att Scenario A det femte året har en ökad energiåtgång. Miljöpåverkan från dieselåt-
gången är beräknad utifrån Kellenberger et al. (2007). 

Beräkning 5. Exempel på uträkning av energianvändning 

1,2 [kg/h] • 44 [MJ/kg] • 1/(25 [m/min] •60 [min/h]) = 0,0352 [MJ/m] 

Tabell 5. Energiåtgång per meter (MJ) 
Scenarie T/I År 1-4 År 5 År 6 År 7-9 Medel 
A T 0,0352 0,0370 0,0356 
B I 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 
C I 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 
D I 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 

4.4 Rekonditionering 
I scenarierna B, C och D sker det en rekonditionering vart tredje år och detta medför att 
det under en beräknad teknisk livslängd på sex år sker det en rekonditionering. Rekondi-
tioneringen innefattar smörjning, funktionskontroll och byte av vissa mindre delar, såsom 
packningar. Vid rekonditioneringen i scenario B genomförs även en omlackering.  

Miljöpåverkan från rekonditioneringen baseras på transporten av markvibrator från uthy-
rare till Swepac och på att motor- och hydrauloljan byts. Beräkningarna av motor- och 
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hydrauloljan beskrivs närmare i beräkning 1 i avsnitt  4.2.1 och sammanlagt byts 0,9 kg 
vid rekonditioneringen. 

4.4.1 Transport till rekonditionering 
I de scenarier där markvibratorn skickas på rekonditionering är transportsträckan avstån-
det mellan uthyrningsfirman och Swepac’s anläggning i Ljungby, 450 km. Den påverkan 
transporten har i miljöbedömningen är baserad på vikten hos och distansen som markvi-
bratorn transporteras. Jämfört med Beräkning 2 i avsnitt  4.2.4 blir sträckan den dubbla då 
den rekonditionerade markvibratorn även ska transporteras tillbaka till uthyrningsfirman.  

I scenario D sker det två rekonditioneringar och därför är tranporten dubbelt så stor. I 
Beräkning 6 framgår data för transport till och från en rekonditionering. 

Beräkning 6. Transport för rekonditionering 

450 [km] • 265 [kg] • 2 = 238 500 [kgkm] 

Resultatet från Beräkning 6 divideras sedan med resultatet från Beräkning 3 (Antal meter 
som packas per år) multiplicerat med det antal år som gäller för aktuellt scenario. 

4.4.2 Omlackering 
I scenario B sker det en omlackering i samband med rekonditioneringen. Orsaken är att 
användning och transporter av markvibratorn resulterar i ett sådant slitage på lacken att 
omlackering anses vara nödvändig för att uthyraren ska kunna hyra ut markvibratorn. 
Omlackeringen är beräknad utifrån att det går åt 0,8 kg lackfärg (uppgift från Swepac) 
och en färgspruta. Färgsprutan antas klara 0,2 liter per minut och ha en effekt 0,075 kW 
(Clas Ohlson, 2009) . Lackfärgen har en densitet på 1,2 kg/l (Frischknecht et al., 1996). 
Energianvändning blir därmed 4,17 • 10-3 kWh (Beräkning 7). Elektriciteten antas vara 
svensk elmix (Frischkneckt et al. 2007). 

Beräkning 7. Energiåtgång färgspruta 

75 [W] • 0,8 [kg] / (1,2 [kg/l] • 0,2 [l/min] • 60 [min//h]) = 4,17 • 10-3 kWh 

4.5 Reparationer 
Om enstaka komponenter i markvibratorn går sönder kan den repareras av uthyrningsfir-
man eller Swepac. Om den repareras av uthyrningsfirman köps reservdelarna in från 
Swepac. De gånger reparationen utförs av Swepac rekonditioneras även markvibratorn 
om det anses motiverat. Genom att utföra rekonditionering minskas risken för att vissa 
komponenter går sönder. I Tabell 6 redovisas graden av reparationer för att särskilda 
komponenter, som beräknas kunna gå sönder under en period på sex år. Riskerna är upp-
skattade av Swepac. 
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Tabell 6. Reparationer som utförs under en 6-års period 
  Risk för haveri 
Art.nr. Komponent Med service (%) Utan service (%) 
101941 Bränslepump 5 12 
101940 Bränsletank 2 8 
101948 Spridare 2 6 
101859 Dieselmotor 2 6 
100977 Batteri 5 15 
101227 Laddningsregulator 4 4 
100505 Lager, vibroelement 3 8 
303063 Kompl. Vibroelement 2 7 

I beräkningarna har behovet och sannolikheten för reparationer hanterats genom att mate-
rialet som respektive komponent består av, har ökat med motsvarande procentsats. 
Beräkning 8 är ett exempel på hur reparationsgraden påverkar materialåtgången. I beräk-
ningen är reparationsgraden densamma som den procentuella risken för haveri som i Ta-
bell 6. 

Beräkning 8. Extra åtgång av bly till batteri för scenario A på grund av reparation. 

BatteriScenarioA-bly = 10,5 [kg] • 15 % = 1,58 [kg] 

Detta medför att samtliga scenariers materialförbrukning ökar. Det har antagits av förfat-
taren att risken för att en komponent ska gå sönder ökar ju äldre den blir. Därmed har ris-
ken i Scenario D fördubblats jämfört med de scenarier som inkluderar rekonditionering. I 
Tabell 7 framkommer hur mycket material som uppskattas gå åt vid reparationer och som 
har adderats till i markvibratorns miljöpåverkansbedömning. 

Tabell 7. Materialåtgång i kg vid reparation. 
 Scenarier 
Material (kg) A B C D 
Stål 7,34 4,00 4,00 8,00 
Bly 1,58 0,53 0,53 1,05 
Batterisyra 0,51 0,17 0,17 0,34 
Aluminium 0,50 0,10 0,10 0,20 
Plast 0,02 0,02 0,02 0,04 

4.6 Åtgång av markvibrator för en meter packning 
De olika scenarierna medför varierande uthyrningsbarhet över tid. Detta medför att varje 
komponent till både nytillverkning, rekonditionering och reparation av markvibrator ska 
fördelas per funktionell enhet. Detta har skett genom att bryta ned aktuella data med anta-
let år som markvibratorn enligt respektive scenario anses vara uthyrningsbar och antalet 
meter som markvibratorn hinner gå under respektive år. Formeln för denna nedbrytning 
beträffande material redovisas i Ekvation 1: 
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Ekvation 1. Material nedbrutet till en meter packning 

Material [kg/m] = materialtot [kg] / (360 000 [m/år] • uthyrningsbarhet [år]) 

Vari materialtot representerar materialet som komponenterna består av vid tillverkning 
och även materialet som går åt vill rekonditionering och reparation. För att förtydliga 
nedbrytningen ges ett exempel på åtgången av stål för Scenario A, se Beräkning 9. 

Beräkning 9. Åtgång av stål i scenario A 

(193,66 [kg] + 7,34 [kg]) / ((360 000 [m/år] • 5 [år]) = 1,12 • 10-4 [kg/m] 

Vari 193,66 kg är materialåtgång vid tillverkning och 7,34 kg är materialåtgång vid repa-
ration.  

I studien har denna nedbrytning gjorts för samtliga scenariers material- och energiflöden. 
Resultatet av nedbrytningen finns i Tabell 8 och det är dessa data som jämförs i miljöpå-
verkansbedömningen. 

Tabell 8. Åtgång av material och energi för packning per meter. 
 Scenarier 
Material A B C D Enhet 
Stål 1,12•10-04 9,34•10-05 9,15•10-05 6,22•10-05 kg 
Gummi 6,83•10-06 5,69•10-06 5,69•10-06 3,80•10-06 kg 
Aluminium 9,22•10-06 7,50•10-06 7,50•10-06 5,03•10-06 kg 
Polyeten 1,18•10-06 9,86•10-07 9,86•10-07 6,57•10-07 kg 
Koppar 5,56•10-07 4,63•10-07 4,63•10-07 3,09•10-07 kg 
Plast 6,11•10-08 5,09•10-08 5,09•10-08 4,01•10-08 kg 
PVC 2,78•10-06 2,31•10-06 2,31•10-06 1,54•10-06 kg 
Gjutjärn 1,06•10-05 8,80•10-06 8,80•10-06 5,86•10-06 kg 
Kallvalsadplåt 3,17•10-06 2,64•10-06 2,64•10-06 1,76•10-06 kg 
Bly 6,71•10-06 5,10•10-06 5,10•10-06 3,56•10-06 kg 
Syra 2,17•10-06 1,65•10-06 1,65•10-06 1,15•10-06 kg 
Smörjolja 5,00•10-07 8,33•10-07 8,33•10-07 8,33•10-07 kg 
Zinkning 0 0 1,83•10-06 1,22•10-06 m2 
Pulverlack 2,00•10-06 1,67•10-06 0 0 m2 
Diesel till användning 3,56•10-01 2,35•10-05 2,35•10-05 2,35•10-05 MJ 
Transport till uthyrare 6,63•10-02 1,66•10-01 1,66•10-01 1,84•10-01 kgkm 
Transport till kund 3,53•10-01 3,53•10-01 3,53•10-01 3,53•10-01 kgkm 
Lack vid omlackering 0 3,70•10-07 0 0 kg 
Energiåtgång vid omlacke-
ring1 0 1,93•10-09 0 0 kWh 
1Energåtgången har beräknats utifrån samma formel som materialåtgången, (se ekvation 1).  
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5 Livscykelanalys – Miljöpåverkansbedömning 
Detta kapitel beskriver miljöpåverkansbedömningen av de scenarier som redovisats i ti-
digare kapitel. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur denna miljöpåverkansbe-
dömning utförts. 

5.1 Beskrivning av modellering och analysmetod 
Den största delen av arbetet har varit att skapa en modell för att beskriva de olika scenari-
erna. Modellen har skapats i programmet SimaPro 7.1. Programmet kan använda sig av 
flera LCA metoder och i denna studie har Eco-indicator 99 (H) version 2.06 använts 
(framöver benämnd som Eco 99). Data till metoderna och därmed skademodellerna åter-
finns i flera olika databaser som programmet innehåller4. 

5.2 Jämförelse mellan de olika scenarierna 
I detta avsnitt redovisas resultatet av miljöpåverkansbedömningen. Resultatet redovisas 
först översiktligt i Figur 4 och i Tabell 9. Därefter görs en sammanfattning av resultatet. 
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Figur 4. Miljöpåverkan av samtliga scenarier (A-D). 

                                                 
4 Eco 99 använder sig av tre skadekategorier: Mänsklig hälsa, Ekosystemskvalitet och Resursanvändning. 
Samtliga skadekategorier använder sig av olika enheter och i denna rapport har dessa enheter normaliserats 
utifrån europeiska värden. Därefter har resultatet av samtliga tre skadekategorierna viktats. Viktningen har 
skett utifrån en panelbedömning vari resultatet är subjektivt. Förhållanden mellan de olika skadekategorier-
na har på detta sätt kunnat summeras till ett värde. I denna studie utgår viktningen ifrån ett ”hieratiskt” per-
spektiv (Goedkoop & Spriensma, 2001). 
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Tabell 9. Miljöpåverkan av samtliga scenarier (A-D). 
  Miljöpåverkanskategorier   

Scenario T/I Mänsklig 
hälsa 

Ekosystems 
kvalitet 

Resurs 
förbrukning Totalt Enhet 

A T 1,54•10-04 2,72•10-05 2,62•10-04 4,43•10-04 Pt 
B I 1,51•10-04 2,64•10-05 2,57•10-04 4,35•10-04 Pt 
C I 1,52•10-04 2,76•10-05 2,57•10-04 4,37•10-04 Pt 
D I 1,49•10-04 2,62•10-05 2,53•10-04 4,28•10-04 Pt 

Resultatet visar att då miljöpåverkan är beräknad utifrån packning av en meter mark är 
det ur miljöhänsyn mer fördelaktigt att tillämpa IPTE framför traditionell försäljning av 
markvibratorer. Miljöpåverkan per meter minskar ganska självklart mest om markvibra-
torn kan användas längre, dvs under så många aktiva timmar som möjligt. Genom att ut-
föra rekonditionering ökar uthyrningsbarheten, vilket gör att den totala miljöpåverkan 
fördelas över mer ”packade meter”.  

Skillnaden mellan att förzinka eller lackera komponenter (och därmed omlackera vid re-
konditionering) skiljer sig inte tillräckligt mycket för någon generell bedömning. Detta då 
miljöpåverkan beträffande processen för omlackering går att utreda än mer, vilket skulle 
kunna medföra ökad miljöpåverkan i scenarierna A och B. I samtliga scenarier kommer 
den största miljöpåverkan från miljöpåverkanskategorin Resursförbrukning. 
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6 Livscykelkostnadsanalys – Mål och 
omfattningsbeskrivning 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur LCC har genomförts och resultatet av den 
samma. 

6.1 Beräknade av Livscykelkostnad 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters kostnader används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskriver 
den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; packning av 
mark som motsvarande en sträcka på en meter med bredden 550 mm5. Med mark 
menas jord, sand, grus, makadam och marksten. 

Med en LCC kartläggs de kostnader som uppkommer under en produkt/tjänst hela eko-
nomiska livscykel. Kostnaderna kommer från inskaffande av markvibrator, eventuell re-
konditionering samt reparationer. Genom en inventering framkommer de kostnader som 
är kopplade till respektive aktivitet. Därefter används scenarierna A, B, C och D, som är 
presenterade i avsnitt  2.3, för att beräkna de kostnader som är kopplade till respektive 
scenario. 

6.2 Avgränsningar 
För att kunna utföra denna studie har vissa avgränsningar gjorts. Vilka dessa är och varför 
de är gjorda presenteras mera utförligt nedan. 

6.2.1 Val av markvibrator 
Studien har enbart studerat packning av mark utifrån att en markvibrator FB 250 används. 
Samtliga scenarier är skapade utifrån denna maskin, vari vissa modifikationer antagits för 
att få markvibratorn att motsvara scenarierna. Valet av markvibrator uppkom genom dis-
kussion med Swepac. 

6.2.2 Transport 
Kostnaden för transport mellan uthyrare och Swepac har inte tagits med då uppgifterna i 
studien kommer från Swepac. Att använda transportkostnader för en eller flera specifika 
uthyrningsfirmor skulle leda till att studien blev mer specifikt inriktad mot en eller flera 
uthyrningsfirmor och detta är inte meningen med studien. 

                                                 
5 Bredden är kopplad till den studerade markvibratorns bredd, se Tabell 1.  
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Transportkostnaden mellan uthyrningsfirma och användare är lika oberoende scenario 
och är därför inte medtagen. Transportkostnaderna för de olika komponenterna till pro-
duktion är inbakade i priset för markvibratorn. 

6.2.3 Personalkostnader och omkostnader 
Kostnaderna för personal går att dela upp i flera led;  

 Swepac’s personalkostnad för tillverkning, rekonditionering och reparation.  
 Uthyrningsfirmans kostnader för transporter, försäljning och eventuell rekonditio-

nering/reparation (om uthyrningsfirman utför detta).  
 Kostnaderna för kunden som använder själva markvibratorn.  

De kostnader som Swepac har täcks av priset för markvibratorn och är inbakade i kostna-
den för rekonditionering och kostnaden för reservdelar. Detta innebär att om uthyrnings-
firman själv utför reparationer och rekonditionering kan därmed kostnaden komma att 
öka. För att undvika allt för svåra uppskattningar, har det i denna studie valts att utgå från 
att uthyrningsfirman inte har några personalkostnader för reparationer. Eventuella kost-
nader för användaren bedöms vara likvärdig sånär som ifall markvibratorn skulle gå sön-
der och är inte medräknad i studien. 

6.2.4 Arbetstidsförluster 
En betydande kostnad som kan uppstå vid användandet av en markvibrator är arbetstids-
förluster. Om arbetet med markvibratorn utgör en flaskhals i en tidsplan kan ett haveri 
bidra till merkostnader. Samtidigt hör haverier till ovanligheterna men det är svårt att 
göra någon generell bedömning av detta. Därför har kostnader kopplade till de tidsförlus-
ter som ett haveri kan leda till, även om det kan ha stor betydelse, ignorerats vid LCC be-
räknandet. 

6.2.5 Rabatter 
Genom IPTE kan relationen mellan kund och producent leda till att kunden erhåller vissa 
rabatter. Detta är inget undantag för Swepac som genom sitt IPTE erbjuder vissa kunder 
rabatt. Då det i studien inte tagits hänsyn till vilken relation Swepac har mot respektive 
uthyrningsföretag har det inte heller beaktats någon rabatt vid beräknandet av LCC. Där-
emot tas rabatternas inverkan upp i rapportens diskussionsdel.  

6.2.6 Resthantering 
När Swepacs avtal med uthyrningsfirmorna löper ut övertar oftast uthyrningsfirman 
markvibratorn. Beroende på uthyrningsfirma varierar resthanteringen då markvibratorn är 
avskriven. Vissa väljer att exportera den, andra att skrota den, men mer troligt är att den 
hyrs ut så länge som det är möjligt. Därmed är det svårt för Swepac att i dagsläget påver-
ka och följa upp resthanteringen. Därför har det valts att bortse från resthanteringens 
eventuella kostnader eller intäkter. 

6.2.7 Övriga avgränsningar 
Vid kalkylering har det bortsetts från eventuella räntekostnader. 
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7 Livscykelkostnadsanalys – Inventering 
I detta kapitel redovisas de olika kostnaderna som uppkommer för respektive scenarios 
aktiviteter.  

7.1 Sammanfattning av kostnadsställen 
Livscykelkostnaden för en markvibrator är kopplade till ett antal aktiviteter. Dessa syn-
liggörs i Figur 5. I studien har det räknats på det pris som Swepac har mot kund (uthyr-
ningsfirman). Detta medför att aktiviteter som äger rum i tidigare stadier av livscykeln, än 
de som berör Swepac direkt, inte är medtagna. 

 

Uthyrningsfirma

Användare

Rekonditionering Reparation

Skrotning/KasseringBegagnad t ill export

Swepac

Komponenter

Produktion

Omlackering

Material Förzinkning/lackering

Resthantering
 

Figur 5. Kostnadsställen för en markvibrator 

Livscykelkostnaden för en markvibrator går att dela in i fem steg: Produktion, Använd-
ning, Rekonditionering, Reparation och Resthantering. Swepac står för tre av dessa: Pro-
duktion, Rekonditionering och Reparation. Användningsfasen står kunden för och val av 
resthantering väljs av uthyrningsfirman. 

7.2 Produktion 
Då fokus i livscykelkostnaden ligger på de val som uthyrningsfirman gör beträffande re-
konditionering och resthantering har produktionskostnaden valts att sättas till det inköps-
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pris som en uthyrningsfirma har för en markvibrator. Bruttopriset för en FB250 är angivet 
av Swepac att för uthyrningsfirmor ligga på 60 000 kr, vilket har använts i studien för 
samtliga scenarier. Kostnaden för förzinkning av komponenter anses av Swepac motsvara 
kostnaden för lackering av samma komponenter. Beroende på uthyrningsbarhet varierar 
kostnaden som markvibratorn har per år. I Tabell 10 redovisas kostnaden per år för samt-
liga scenarier framöver benämnd Cproduktion. 

Tabell 10. Kostnadsfördelning per år. 
Scenario Uthyrningsbar i Kostnad per år 
A 5 år 12 000 kr 
B 6 år 10 000 kr 
C 6 år 10 000 kr 
D 9 år 6 700 kr 

7.3 Användning 
Uthyrningsfirman hyr ut markvibratorn till olika användare, t ex byggföretag. När uthyr-
ningsperioden är slut returnerar användaren markvibratorn till uthyrningsfirman som där-
efter kan hyra ut den på nytt. I användningsfasen är den aktiva tiden som markvibratorn 
används nödvändig för beräknandet av LCC. Kostnaderna för användningen är kopplade 
till energianvändningen vid drift. 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den funktionella enheten som används i denna LCC 
kräver att alla kostnader bryts ned till ett värde per packad meter. Därför beskrivs först 
hur många meter som markvibratorn antas packa per år följt av energianvändningen vid 
användningen. 

7.3.1 Antal meter som packas per år 
I Tabell 11 framgår hur många dagar och timmar som markvibratorn antas användas ak-
tivt per år. Uppgifterna kommer från Swepac. I den tekniska specifikationen för FB250 
framgår att markvibratorn packar 25 meter per minut. 

Tabell 11. Data beträffande uthyrning och användning 
Antal uthyrningsdagar per år 120 dagar 
Längden på uthyrningsperiod 5 dagar 
Antal aktiva timmar per dag 2 timmar 
Antal aktiva timmar per år 240 timmar 

Detta ger, enligt Beräkning 3 att en markvibrator hinner med 360 000 m/år. 

Beräkning 10. Antal meter som packas per år 

25 [m/min] • 60 [min/h] • 240 [h/år] = 360 000 [m/år] 
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7.3.2 Energianvändning vid drift 
Då markvibrator används, förbrukas enligt Swepac 1.2 kg diesel/timme. Detta har, av för-
fattaren, ansetts gälla under de fyra första åren. Därefter har det av författaren antagits att 
bränsleförbrukningen, om inte markvibratorn rekonditioneras, ökar med fem procent. Om 
markvibratorn rekonditioneras bibehålls bränsleförbrukningen. Dieselpriset är beräknat 
utifrån en kostnad på 12 kr/l. Densiteten för diesel beräknas ligga på 814 kg/m3 (Kellen-
berger et al., 2007). Hur kostnaden för diesel är beräknad redovisas i Beräkning 11 och 
resultatet för samtliga scenarier är redovisat i Tabell 12. Resultatet visar kostnaden för 
energianvändning vid drift då en sträcka på en meter packas och är framöver benämnd 
som Cdiesel. 

Beräkning 11. Kostnad för åtgång av diesel i scenario B till C. Dieselåtgången i Sce-
nario A är något högre, se ovan förklaring.  

Cdiesel = (1,2 [kg/h] • 12 [kr/l]) / (0,814 [kg/l] • 25 [m/min] • 60 [min/h]) = 0,012 [kr/m]  

Tabell 12. Kostnad för åtgång av diesel för samtliga scenarier.  
Scenario Cdiesel 
A 0,01 kr 
B 0,01 kr 
C 0,01 kr 
D 0,01 kr 

7.4 Rekonditionering 
I scenarierna B, C och D sker det vart tredje år en rekonditionering. Detta medför att med 
en uthyrningsbarhet på sex år som i scenario B och C så sker det en rekonditionering un-
der denna period och för scenario D sker det två rekonditioneringar då uthyrningsbarhe-
ten är längre.  

Rekonditioneringen innefattar smörjning, funktionskontroll och byte av vissa delar, ex-
empelvis packningar. För scenario B sker även en omlackering. Servicekostnaden är be-
räknad utifrån de reservdelar som byts ut vari löner och övriga omkostnader är inbakade i 
priset. Kostnaden för service redovisas i Tabell 13 och är uppgifter tillhandahållna av 
Swepac. Kostnaderna för omlackering redovisas i  7.4.1. 
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Tabell 13. Kostnad för service 
Reservdel Kostnad 
Axeltätning 127,35 kr
Hydraulolja HWXA 68 39,15 kr
Ventilkåpspackning 51,30 kr
Motorolja 10W-30 36,00 kr
Bränslefilter 96,30 kr
Bränsleslang 38,70 kr
Klammer 70,20 kr
Luftfilter 371,70 kr
Totalt 830,70 kr

7.4.1 Omlackning 
I scenario B sker det en omlackering i samband med rekonditioneringen. Orsaken är att 
användning och transporter av markvibratorn resulterar i ett sådant slitage på lacken att 
omlackering anses vara nödvändig för att uthyraren ska kunna hyra ut markvibratorn. 

Omlackeringen sker genom att markvibratorn först demonteras och de komponenter som 
ska omlackeras blästras. Därefter omlackeras dessa innan markvibratorn återmonteras. 
Kostnaderna för omlackering framgår av Tabell 14 och innefattar samtliga kostnader 
(uppgift från Swepac).  

Tabell 14. Kostnad för omlackering 
Moment Kostnad 
Demontering och återmontering 750,00 kr
Blästring 300,00 kr
Lackering 800,00 kr
Totalt 1850,00 kr

7.5 Reparation 
Genom att utföra rekonditionering minskas risken för att vissa komponenter går sönder. 
När markvibratorer trots rekonditioneringen går sönder beror detta oftast på att enstaka 
komponenter har slutat att fungera. I Tabell 15 redovisas vilka komponenter som anses 
kunna gå sönder under en period på sex år och risken för att komponenten ska gå sönder 
är uppskattade av Swepac. Tabellen redovisar även inköpspriset för respektive kompo-
nent då komponenten köps från Swepac.  
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Tabell 15. Behov av reparation 
   Risk för haveri 
Art.nr. Komponent Inköpspris (kr) Med service (%) Utan service (%) 
101941 Bränslepump 4834,50 5 12 
101940 Bränsletank 3149,50 2 8 
101948 Spridare 1626,50 2 6 
101859 Dieselmotor 19407,00 2 6 
100977 Batteri 1173,50 5 15 
101227 Laddningsregulator 1565,00 4 4 
100505 Lager, vibroelement 633,50 3 8 
303063 Kompl. Vibroele-

ment 2282,00 2 7 

För att hantera risken i LCC:n har den omvandlats till en merkostnad som adderas till 
kostnaden för användningen av markvibrator. Detta sker genom att skapa en generell re-
parationskostnad. Den generella reparationskostnaden motsvarar summan av reparations-
kostnaden för samtliga komponenter. Reparationskostnaden för respektive komponent är 
antagen av författaren till inköpspriset multiplicerad med den risk som respektive kom-
ponenten har att gå sönder. Beräkning 12 är ett exempel på beräknandet av reparations-
kostnad av en bränslepump som tillhör en markvibrator som har serviceavtal. 

Beräkning 12. Reparationskostnad för en bränslepump med serviceavtal 

4 834,50 [kr] • 5 [%] = 241,73 [kr]  

För studiens skull är det antaget av författaren att risken för att en komponent ska gå sön-
der är lika stor vare sig livslängden är fem eller sex år. För scenario D har den totala ge-
nerella reparationskostnaden fördubblas efter att av reparationskostnaderna för samtliga 
komponenter adderats. Detta för att den ökade uthyrningsbarheten leder till att markvi-
bratorn används mer än i övriga scenarier.  

7.6 Beräkningsunderlag för samtliga scenarier 
För att beräkna den totala livscykelkostnaden i samtliga scenarier har kostnaderna för re-
konditionering och reparation slagits ut under den avskrivningstid som gäller för respek-
tive scenario. Beräknandet av kostnaden för rekonditionering framgår av Ekvation 2 och 
beräknandet av kostnaden för reparation framgår i Ekvation 3: 

Ekvation 2. Kostnad för rekonditionering per år 
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vari Crekond är kostnaden för rekonditionering utslaget per år. Cservice är kostnaden för ser-
vicen och Comlackering är kostnaden för omlackeringen (bara aktuellt i Scenario B). Service-
tillfällen motsvarar antalet rekonditioneringar som sker under den tid som markvibratorn 
är uthyrningsbar. Den totala kostnaden för Scenario B, inklusive omlackering, blir 446,78 
kr/år. 

Ekvation 3. Kostnad för reparation utslaget per år. 

][
][]/[

årbarhetUthyrnings
krskostnadreparationgenerellaTotalaårkrCreparation =  

I Ekvation 3 står Creparation för kostnaden för reparation utslaget på ett år. Den totala gene-
rella reparationskostnaden är kostnaden för samtliga komponenter som antas behövas by-
tas multiplicerat med den risk som komponenten har att gå sönder.  

För att beräkna den totala kostnaden för att packa en sträcka på en meter har alla aktivite-
ternas kostnader summerats och därefter brutits ned till att gälla per funktionell enhet. 
Därefter har kostnaden för själva driften lagts till. Detta framgår i Ekvation 4: 

Ekvation 4 Kostnaden för packa en meter mark 
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vari Ctot är kostnaden för att packa en meter mark. Cdrift är kostnaden för diesel som går åt 
i användningsfasen. Cproduktion är den årliga avskrivna kostnaden för uthyrningsfirman av 
inköp av en markvibrator. Crekond är den eventuella kostnaden för rekonditionering utsla-
get per år. Creparation är den totala generella reparationskostnaden. För att förtydliga an-
vänds ett exempel. I Beräkning 13 visas resultatet av beräknandet av kostnaden för pack-
ning av en sträcka på en meter enligt scenario A. 

Beräkning 13. Kostnad för packning av en meter enligt Scenario A. 
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8 Livscykelkostnadsanalys – Resultat 
Detta kapitel innehåller det samlade resultatet av livscykelkostnaden utifrån de antagan-
den och de scenarier som beskrivits i tidigare kapitel. 

Resultatet redovisas översiktligt först i Figur 6 och i Tabell 16. Därefter görs en samman-
fattning. 
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Figur 6. Livscykelkostnad för packning av en meter mark (Scenario A-D). 

Tabell 16. Livscykelkostnad för samtliga scenarier (Scenario A-D). 

Scenario T/I Cproduktion Cdrift* Crekond Creparation Ctot * 
A T 12 000,00 kr 0,01 kr 0,00 kr 508,63 kr 3,47 • 10-2 kr
B I 10 000,00 kr 0,01 kr 446,78 kr 151,88 kr 2,94 • 10-2 kr
C I 10 000,00 kr 0,01 kr 138,45 kr 151,88 kr 2,86 • 10-2 kr
D I 6 666,67 kr 0,01 kr 276,90 kr 303,77 kr 2,01 • 10-2 kr
*Cdrift och Ctot redovisas här i kostnaden per packad meter. Övriga kostnadsställen redovisar kost-
nad per år. 

Resultatet visar att det är ekonomiskt fördelaktigt för en uthyrningsfirma att införskaffa 
markvibratorer av tillverkare som tillämpar IPTE framför traditionell försäljning (i detta 
fall Swepac). 

Resultatet visar tydligt att uthyrningsbarheten är den faktor som har störst betydelse för 
hur kostnaden skiljer sig åt i de olika scenarierna. Detta framgår genom att Scenario A 
har en kostnad som är mer än 70 procent högre än Scenario D (som har den lägsta kost-
naden). Resultatet visar även att det är ekonomiskt föredelaktigt att förzinka markvibra-
torn framför att lackera och omlackera den. 



34 

 



35 

9 Diskussion 
Detta avsnitt är till för att förtydliga och klargöra de uppkomna resultaten. Utgångspunk-
ten för diskussionen är att först hantera LCA och LCC separat för att sedan sammanställa 
de båda resultaten. 

9.1 Livscykelanalysen 
För att tydliggöra resultatet av LCA diskuteras resultatet utifrån de olika scenariernas 
skillnader såsom uthyrningsbarhet, rekonditionering, reparation och transporter. Ett för-
tydligande görs även mellan förzinkning och lackering. 

9.1.1 Uthyrningsbarhet 
Resultatet i LCA:n påverkas till stor del av den uthyrningsbarhet som gäller för respekti-
ve scenario. Generellt visar resultatet tydligt att ju längre uthyrningsbarhet markvibratorn 
antas ha desto mindre miljöpåverkan per packad meter. Genom IPTE ökar motivationen 
att tillhandahålla en produkt med så optimal uthyrningsbarhet som möjligt. I detta fall 
påvisas detta genom att Swepac valt att förzinka komponenter för att på detta sätt öka de-
ras estetiska och tekniska livslängd samt för att underlätta tillhandahållandet av rekondi-
tionering. 

9.1.2 Rekonditionering 
Genom att Swepac utför rekonditionering och utvecklar god relation med uthyrningsfir-
morna skapas det en bättre förtrogenhet över hur markvibratorn fungerar vid drift och 
vilka delar som behöver bytas. Swepac arbetar med att minska reparationerna och beho-
vet av rekonditionering genom att dela med sig av sin kunskap till uthyrningsfirmorna 
och genom att successivt genomföra förbättringar.  

9.1.3 Lackering eller förzinkning 
En förbättring som Swepac gjort är att förzinka vissa komponenter. I LCA:n visar dock 
resultatet att förzinkningen kan ge en större miljöpåverkan. Det bör därför påpekas att 
data för både lackerings och omlackerings miljöpåverkan är kraftigt avgränsad. Exempel-
vis är inte transporten till och från omlackeringen inkluderad i resultatet. Därmed är det 
rimligt att anta att en förzinkad markvibrator kan stå sig bättre miljömässigt jämfört med 
en lackerad. Detta då skillnaden mellan scenario B och C inte är särskilt stor. 

9.1.4 Reparationer  
Det är svårt att ge en fullständig bild över hur stor del av den totala miljöpåverkan repara-
tionerna har. En trasig komponent behöver inte direkt leda till att markvibratorn inte fun-
gerar, men om den inte åtgärdas kan det leda till andra komponenter tar skada över tid. 
Samtidigt beror behovet av reparation på yttre faktorer såsom handhavande vid använd-
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ning. Det går dock att konstatera är att genom IPTE, i detta fall scenarierna B, C och D, 
minskas behovet av reparation. 

9.1.5 Transport 
I LCA:n har transporterna hanterats försiktigt. Främst för att kartläggningen av transpor-
ten av de olika enskilda komponenterna är för omfattande för att rymmas i denna studie. 
Samtidigt är det svårt att veta hur ofta transporten till och från reparation behövs och vem 
som i scenario A utför reparationen. Det bör ses som en självklarhet att ju fler reparatio-
ner desto mer transport. Med mer transport uppkommer större miljöpåverkan. Samtidigt 
är många av transporterna för de olika scenarierna lika och tar ut varandra.  

9.1.6 Resthantering 
Det har i studien valts att inte räkna med någon resthantering. Uthyrningsfirman har valet 
att fortsätta hyra ut markvibratorn tills det att det inte längre är ekonomiskt lönsamt eller 
sälja den vidare. Om markvibratorn säljs vidare rör det sig ofta om export till andra län-
der där det finns en marknad för den. För eller senare kommer markvibratorn att skrotas, 
vilket medför att det kan ske en viss materialåtervinning. Denna materialåtervinning be-
ror till stor dels på den tekniska livslängden, då rost och andra faktorer kan ha minskat 
möjligheten till återvinning. Samtidigt beror materialåtervinningen av de förutsättningar 
som finns då skrotning ska ske. I dagsläget är det svårt att avgöra hur resthanteringen på-
verkar den totala miljöpåverkan. Det bör dock antas att en god hushållning av resurser 
uppmuntrar till att markvibratorn ska ha så lång uthyrningsbarhet som möjligt, då det 
minskar behovet av nyproduktion. 

9.2 Livscykelkostnadsanalysen 
För att tydliggöra resultatet av LCC, diskuteras resultatet utifrån de olika scenariernas 
skillnader såsom livslängd, rekonditionering, reparation och rabatter. Diskussionen är 
främst till för att lyfta iakttagelser som inte har gått att beräkna ekonomiskt. 

9.2.1 Livslängd 
En uthyrningsfirma bör sträva efter att kunna hyra ut en markvibrator så länge som den 
kan få samma intäkt som vid uthyrning av en ny. Genom att rekonditionera och genomfö-
ra åtgärder som får markvibratorn att kännas som ny, ökar inte bara antalet år som mark-
vibratorn kan gå ut till kund, utan även antalet år som den kan gå ut till kund till rätt pris. 
Därmed ligger det i uthyrningsfirman intresse att utgå från ett uthyrningsbarhetsperspek-
tiv. I detta fall visar resultatet att markvibratorer genom IPTE är långsiktigt bättre än att 
köpa in under traditionella former av försäljning. 

9.2.2 Rekonditionering 
Genom rekonditionering som Swepac utför, skapas det en korsbefruktning av produktut-
veckling i båda leden. Genom att anpassa markvibratorerna vid produktion underlättas 
rekonditionering, och därmed minskas arbetstiden då momentet ska utföras. Genom att 
rekonditionera skapas kunskap om förutsättningarna för att utveckla bättre produkter, 
med mindre behov av reparation och med längre livslängd. Det finns även flera praktiska 
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fördelar med att rekonditionera i motsats till en ökad risk för repareration. Främst går re-
konditionering att planera in då efterfrågan på markvibratorer är lägre och därmed und-
viks intäktsbortfall, exempelvis under vinterhalvåret, då färre markarbeten utförs. 

9.2.3 Lackering eller förzinkning 
I studien framkommer det att förzinkning av markvibratorn är kostnadsmässigt bättre. 
Det ska förtydligas att Swepac med största sannolikhet inte skulle börjat förzinka vissa 
komponenter om de inte tillämpade IPTE. Anledningen är dels att traditionell försäljning 
inte uppmuntrar till att öka en produkts livslängd till allt för stor grad, främst för att und-
vika att mätta marknadens efterfråga. Dels är det genom rekonditioneringen som Swepac 
funnit att det är kostnadsfördelaktigt att förzinka vissa komponenter för att slippa kostna-
derna som uppkommer vid omlackeringen. 

9.2.4 Reparationer 
I studien har inte kostnader inkluderats som uppkommer då en markvibrator går sönder 
och då själva arbetet fördröjs. Detta då det är svårt att beräkna vilka förluster/utgifter som 
användaren drabbas av. Det bör dock anses som självklart att kostnaderna ökar och intäk-
terna minskas då reparationer måste utföras och därav borde strävan vara att minimera 
risken för att markvibratorn ska gå sönder. I denna studie framkommer att IPTE bidrar till 
att successivt minska denna risk. 

9.2.5 Rabatter 
Det har under studiens gång framkommit att Swepac i vissa avseenden kan ge rabatter. 
Rabatterna varierar beroende på förhållandet mellan Swepac och kund. Detta skulle med-
föra att livscykelkostnaden för uthyrningsfirmorna minskar då relationerna mellan dem 
och Swepac utvecklas. Denna relationsutveckling är en hörnsten i IPTE. Då resultatet 
ändå visar fördelar med erbjudande istället för traditionell försäljning har det inte ansetts 
som nödvändigt att förtydliga fördelarna med IPTE genom att applicera eventuella rabat-
ter till resultatet. 

9.2.6 Kostnad för transport 
Kostnaden för transporter inkluderas inte i studien. Detta då det är uthyrningsfirman som 
står för dem och att kostnaden varierar beroende på var uthyrningsfirman är lokaliserad.  

9.2.7 Resthantering 
Om det är svårt att beräkna miljöpåverkan från resthantering så är det svårare att beräkna 
kostnaderna och intäkterna som resthantering kan innebära. Det är svårt att få fram några 
data som är tillförlitliga, t ex om markvibratorn exporteras så är frågan var, till vilken in-
täkt osv. Om skrotas är frågan om materialet i den går att sälja och därmed täcka skrot-
ningskostnaden och eventuellt ge vinst, eller om det sker till en kostnad för uthyrnings-
firman.  
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9.3 Jämförelse mellan scenarier med både Livscykelanalysen 
och Livscykelkostnadsanalysen 

För att dra slutsatser både utifrån LCA och LCC har det gjorts en sammanställning där de 
båda resultaten presenteras. Sammanställningen är redovisad i Figur 7. För att resultaten 
av de båda metoderna ska åskådliggöras tydligt presenteras de i procent, baserat på det 
alternativ som har störst miljöpåverkan. Därmed redovisas enbart den totala miljöpåver-
kan i LCA och själva nedbrytningen till miljöpåverkanskategorierna utlämnas.  
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Figur 7. Jämförelse med LCA och LCC 

Utifrån att scenario A är satt till att vara referensvärde och därmed bli det scenario som 
samtliga scenarier jämförs med visar jämförelsen att det finns ett tydligt samband, både 
miljömässigt och ekonomiskt, mellan traditionell försäljning och IPTE. Resultatet visar 
även att skillnaden mellan lackeringen och förzinkning inte är överdrivet stor. Men då 
lackeringen kan tänkas ha en större miljöpåverkan än vad som framkommit i denna studie 
så är det sannolikt att anta att de scenarier som innefattar lackning (scenario A och B) har 
en större miljöpåverkan än vad som redovisas i figur 7. Förzinkningen är även att föredra 
då kostnaden är lägre och om livslängden skulle öka ökar även behovet av fler omlacke-
ringstillfällen. 
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10 Slutsats 
Genom att tillämpa IPTE ökar producentens intresse för produktens användningsfas. Det-
ta har lett till att Swepac kunnat göra flera tekniska förbättringar på markvibratorn som 
bidragit till en minskad miljöpåverkan och minskade kostnader, både för Swepac och ut-
hyrningsfirman.  

De tekniska förbättringarna drivna av IPTE har bland annat gjort att markvibrtatorns ut-
hyrningsbarhet har ökat. Utöver tekniska förändringar bidrar rekonditionerings-
momentet, vilket också är en del av IPTE, till att minska risken för markvibratorn ska gå 
sönder. Därmed minskas användarens risk för driftstörningar och värdet på den erhållna 
funktionen ökar.  

Ovan ger att slutsatsen blir att ifall Swepac skulle använda sig av traditionell försäljning 
mot uthyrningsfirmor, skulle det ske till större miljöpåverkan och till högre kostnader för 
uthyrningsfirmorna än då Swepac tillämpar IPTE. 



40 

 



41 

11 Referenser 

11.1 Litteraturreferenser 
Althaus, H.-J., Chudacoff, M., Hischier, R., Jungbluth, N., Osses, M., Primas, A. (2007) 

Life Cycle Inventories of Chemicals, ecoinvent report No. 8, v2.0. EMPA Dübendorf, 
Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH 

Clas Ohlsson (2009) Färgspruta Co/Tech, artikelnummer 30-95-79, www.clasohlson.se 
acc: 2009-09-20 

Classen, M., Althaus, H-J., Blaser, S., Scharnhorst, W., Tuchschmid, M., Jungbluth, N., 
Doka, G., Faist Emmenegger, M., Scharnhorst, W. (2007) Life Cycle Inventories of 
Metals, Final report ecoinvent data v2.0, No.10. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for 
Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH 

Frischknecht, R., Bollens, U., Bosshart, S., Ciot, M., Ciseri, L., Doka, G., Dones, R., 
Gantner, U., Hischier, R., Martin, A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen. 
Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug 
von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz,.Version. 3, Gruppe Energie - 
Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion 
Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, 
www.energieforschung.ch, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern 

Frischknecht, R., Tuchschmid, M., Faist Emmenegger, M., Bauer, C., Dones, R. (2007) 
Strommix und Stromnetz. In Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den 
Ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von 
Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). ecoinvent report 
No.6, v2.0. Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 
Dübendorf, CH 

Goedkoop, M. & Spriensma, R. (2001), The Eco-indicator 99 A damage oriented method 
for Life Cycle Impact Assessment Methodology report nr 1999/36A 22 Third Edition. 
PRé Consultants B.V., Amersfoort 

Hischier, R. (2007) Life Cycle Inventories of Packagings & Graphical Papers, ecoinvent 
report No. 11. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2007 

Kellenberger, D., Althaus, H.-J., Künniger, T., Lehmann, M., Jungbluth, N., Thalmann, 
P. (2007) Life Cycle Inventories of Building Products, ecoinvent report No. 7 Düben-
dorf, December 2007 

Spielmann, M., Bauer, C., Dones, R., Tuchschmid, M. (2007) Transport Services, ecoin-
vent report No. 14, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2007 



42 

11.2 Kontaktpersoner 
Lennar Svensson, Manageing Director, Swedpac International AB, +46 (0) 372-156 00 

Tomas Johansson, Product Engineer, Swedpac International AB, +46 (0) 372-156 04 


