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Transportflödesanalys på Peab/Skandinaviska Byggelement

Per Jörler, Viktor Sigonius

Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av byggföretaget Peab och dess
dotterbolag Skandinaviska Byggelement. Syftet med studien har varit att undersöka transporternas
påverkan till följd av en högre grad prefabricering vid byggnationer av flerfamiljshus. Med hjälp av
kartläggning och data har en analys genomförts med fokus på integration, standardisering och
transporter. Resultaten visar att transporter till och från Skandinaviska Byggelement i nuläget fungerar
tillfredsställande, med få praktiska problem och en tillfredsställande fyllnadsgrad. Transporterna är väl
integrerade i Skandinaviska Byggelements strategi att hålla låga lagernivåer på ingående material. Vid
en eventuell framtida produktionsökning ställs därmed högre krav på transporterna, inte enbart för det
fysiska flödet utan också för informationsflödet för att kunna bibehålla de låga lagernivåerna. För
distributionstransporterna med prefabricerade betongelement finns en liknande situation även om
problem finns i lossningen av väggelementen på byggplatsen, då många lossningar tar för lång tid.
Eftersom transporterna är planerade att anlända enligt Just In Time-principen skapar förseningar under
transport och lossning planeringsproblem på byggplatsen. För att undvika dessa problem under flödet
krävs en bättre integration mellan aktörerna i försörjningskedjan, som även skapar möjligheter att få
ytterligare konkurrensfördelar. 

Att använda prefabricering genererar en högre miljöpåverkan än vid platsgjutning i och med ett ökat
transportarbete. I nuläget används främst lastbilstransporter för distribution och därmed rekommenderas
en högre grad av transporter på järnväg för att således reducera belastningen på miljön. 

Utifrån Skandinaviska Byggelements produktion av skalväggar bör företaget sträva efter en ökad
standardisering av processer och produkter. Detta skulle innebära att byggelementen som beställs inte
längre är kundspecifika med ett minskat konstruktionsarbete som följd.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utgör resultatet av en studie på uppdrag av byggföretaget Peab och dess 
dotterbolag Skandinaviska Byggelement. Syftet med studien har varit att undersöka 
transporternas påverkan till följd av en högre grad prefabricering vid byggnationer av 
flerfamiljshus. Med hjälp av kartläggning och data har en analys renderat i rekommendationer 
för företagen. 
 
Från Skandinaviska Byggelements fabrik i Katrineholm transporteras prefabricerade 
skalväggar till Peab och övriga kunder. Studien har därmed en helhetssyn från 
underleverantörer till kund för att försöka identifiera problem som stör transportflödet genom 
försörjningskedjan.  
 
Transporter till och från Skandinaviska Byggelement fungerar i nuläget tillfredsställande, med 
få praktiska problem och en tillfredsställande fyllnadsgrad. Transporterna är väl integrerade i 
Skandinaviska Byggelements strategi att hålla låga lagernivåer på ingående material. Vid en 
eventuell framtida produktionsökning ställs därmed högre krav på transporterna, inte enbart 
för det fysiska flödet utan också för informationsflödet för att kunna bibehålla de låga 
lagernivåerna. För distributionstransporterna med prefabricerade betongelement finns en 
liknande situation även om problem finns i lossningen av väggelementen på byggplatsen, då 
många lossningar tar för lång tid. Eftersom transporterna är planerade att anlända enligt Just 
In Time-principen skapar förseningar under transport och lossning planeringsproblem på 
byggplatsen. För att undvika dessa problem under flödet krävs en bättre integration mellan 
aktörerna i försörjningskedjan, som även skapar möjligheter att få ytterligare 
konkurrensfördelar. 
 
Att använda prefabricering av skalväggar genererar en högre miljöpåverkan än platsgjutning i 
och med ett ökat transportarbete. För en årsvolym av skalväggar för Skandinaviska 
Byggelement åstadkommer dessa transporter mer än dubbelt så lång transportsträcka per 
kvadratmeter än för platsgjutna väggar. Detta medför en tydlig skillnad i miljöpåverkan då 
transporterna till största del i nuläget utförs med lastbil. Enbart en bråkdel av företagets 
leveranser transporteras på järnväg och således rekommenderas en ökad grad av 
järnvägstransporter, speciellt om produktionsvolymen ökar. 
 
Utifrån Skandinaviska Byggelements produktion av skalväggar bör företaget sträva efter en 
ökad standardisering av processer och produkter. Detta skulle innebära att byggelementen 
som beställs inte längre är kundspecifika med ett minskat konstruktionsarbete som följd. 
Standardiserade produkter underlättar dessutom hanteringen vid transport samt lastning och 
lossning vilket även skapar nyttor för andra aktörer i försörjningskedjan.
 



  
Abstract 
This master thesis examines the companies Peab and Skandinaviska Byggelement’s transport 
flow and how an increased prefabrication in the construction industry of apartment blocks 
will affect the transports. The recommendations given in this report are based on theory and a 
survey of the companies.  
 
Skandinaviska Byggelement’s factory is located in Katrineholm and supplies Peab and other 
customers with prefabricated construction elements. The study involves a wide perspective 
from suppliers to customers to identify problems, which affect the transport flow through the 
supply chain. 
 
The present transports to and from Skandinaviska Byggelement have a satisfying level of 
transport utilization and involve only a few practical problems. The transports are well 
integrated into Skandinaviska Byggelement’s overall strategy to keep low levels of inventory 
of incoming material. To keep these levels low, it is important to focus on the physical 
distribution and the flow of information, especially if an increase in production volume will 
occur. Concerning the distribution of prefabricated construction elements, the same situation 
arises even though longer unloading times are needed at the construction sites. Since the 
construction elements are planned to arrive according to the Just In Time-principle, delays 
during the transport and unloading activities cause problems for the planning on site. To avoid 
these problems a higher level of integration between the participants in the supply chain is 
necessary. Additional competition advantages are also possible with this integration. 
 
The use of prefabricated walls has a greater environmental impact than using a traditional 
construction strategy, due to increased total transport work. According to present annual 
volume of production at Skandinaviska Byggelement, the prefabricated walls are transported 
more than twice as long as the material concerning building on site. This clearly affects the 
impact on the environment since most of the transports are by truck. Only a few of the 
company’s deliveries are carried out by railway and to gain competitive advantages, a 
recommendation is to increase the amount of railway transports, especially if the 
transportation volume will increase. 
 
A recommendation to Skandinaviska Byggelement would be to strive for an increased 
standardization strategy in terms of processes and products. By this standardization, the 
construction elements will no longer be customer specific, which leads to a decreased 
workload in the design of the elements. The standardization process also improves handling 
within loading and unloading, leading to improved benefits for other participants in the supply 
chain.



Förord 
Som ett sista moment i civilingenjörsutbildningen Kommunikations- och Transportsystem har 
detta examensarbete utförts vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) på 
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 
 
Examensarbetet som innefattar en transportflödesanalys för Peab och Skandinaviska 
Byggelement är en del i forskningsprojektet Brains & Bricks, där Linköpings universitet 
samarbetar med Katrineholms kommun och Peab. 
 
Vi vill tacka Ingvar Mattsson på Peab som har varit vår kontaktperson på företaget och 
drivande i projektet. Dessutom riktas ett stort tack till övriga medarbetare på Peab, 
Skandinaviska Byggelement samt dess distributörer och underleverantörer för den hjälp och 
information som biståtts oss. 
 
Bland personalen på ITN riktas ett särskilt tack till Clas Rydergren och Henrik Andersson 
samt till handledaren Anders G Häggkvist som alla varit till stor hjälp med rådgivning och 
givande diskussioner.  
 
Slutligen vill vi tacka Emma Gustavsson och Linda Käll för arbetet med opponeringen samt 
Christian Udin för hjälp med korrekturläsning under arbetets gång.  
 
 
Norrköping, december 2006 
 
 
Per Jörler och Viktor Sigonius
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redovisas studiens bakgrund och syfte. Dessutom behandlas den 
arbetsgång och metod som kommer att användas. Vidare ges relevanta avgränsningar till 
studien och en källkritisk granskning avslutar inledningen. 
 

1.1 Bakgrund 
Transporter är något viktigt för samhället, men också ett stort problem då det påverkar 
samhället negativt i flera avseenden, till exempel med miljöutsläpp, buller och trängsel 
samtidigt som de innebär kostnader för företagen. Leveranser av byggnadsmaterial är ett av 
de största transportflödena i Sverige. I dessa flöden ingår jord, sten, grus och sand samt 
cement, kalk och byggnadsmaterial som tillsammans står för drygt en fjärdedel av den totala 
transportmängden (SIKA Rapport 2006:23). Således har byggbranschen stor påverkan på det 
totala transportarbetet, vilket skapar ett intresse inom logistikbranschen. Nya logistiklösningar 
inom olika segment påverkar transporterna, både i omfattning och i utförande. Ett flertal 
aktörer inom byggbranschen har anammat ett ökat industrialiserat tänkande inom 
produktionen av flerbostadshus vilket skapar nya möjligheter, krav och förutsättningar för 
hela branschen.  
 
Peab har länge varit en stor aktör inom en mer traditionell byggverksamhet men en tydlig 
prefabriceringstrend har gjort att Peab nu även börjat med industrialiserat byggande. 
Byggstrategiomläggningen innebär att en större del av produktionen av flerfamiljshus skall 
ske i moduler på ett industrialiserat sätt i fabrik innan modulerna monteras samman ute på 
byggplatsen, vilket ger en ökad grad av så kallad prefabricering. Produktionsmetoden innebär 
att moduler gjuts i form i fabrik, vilket medför möjlighet till kvalitetsförbättringar och 
processtänkande inom byggindustrin. Därmed skall produktionen bli mer effektiv och ske 
under mer ordnade former än tidigare. Trenden är att byggindustrin går mot en ökad 
prefabricering på grund av dess fördelar jämfört med traditionellt byggande. Fördelarna är att 
tillverkning av elementen kan ske under ordnade former utan extern påverkan samtidigt som 
arbetet genomförs på kortare tid. Denna strategiförändring skapar dock inte bara nya 
förutsättningar för Peabs interna produktion och logistik utan även för företagets transporter, 
både praktiskt och ekonomiskt. Peab efterlyser därför en studie över hur transporterna i 
försörjningskedjan påverkas av förändringarna. Från dotterbolaget Skandinaviska 
Byggelements synvinkel finns också önskemål om att studera dess transporter och 
miljöpåverkan för att kunna utvärdera om delar av godsflödet skall förflyttas till järnväg.   
 
Studien ger samtidigt en möjlighet att fördjupa kunskaperna om ett företags transporter och 
studera hur dessa påverkas vid en omfattande produktionsstrategiförändring likt den Peab 
skall genomgå. Rapporten kommer även att ge en inblick i hur bygglogistik fungerar. 
 
 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur transportflödet påverkas till följd av förändringen 
gällande in- och uttransporter för Peab på strategisk nivå när en allt högre grad av 
produktionen av flerfamiljshus sker i Skandinaviska Byggelements fabrik istället för på 
byggplatsen.  
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1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som examensarbetet syftar till att besvara är följande: 

 
• Hur kommer transportflödet från underleverantörer till slutkund att förändras när 

prefabricering används istället för platsgjutning? 
• Hur påverkas transportflödet vid en standardisering av prefabricerade 

byggelement?  
• Vilken miljöpåverkan genereras av prefabriceringens transporter och hur kan den 

reduceras? 
• Vilka flaskhalsar och problem finns i transportflödet och vilka konsekvenser ges 

av en framtida ökad produktion? 
• Vilka specifika krav finns på transportflödet? 

 
 

1.4 Metod och arbetsgång 
En litteraturstudie kommer att genomföras för att få en teoretisk grund att bygga 
examensarbetet på. Litteraturstudien kommer att innefatta studier inom olika logistikavsnitt 
som till exempel transportlogistik samt styrning och analys av försörjningskedjor. Teori inom 
byggbranschen och dess logistik samt miljöpåverkan av transporterna kommer också att 
studeras. 
 
En granskning av nuläget samt framtidsscenarion kommer att utföras. Granskningen av 
nuläget kommer att ske på Peabs befintliga transportflöde tillsammans med andra nödvändiga 
flöden. De byggelement som kommer analyseras i studien produceras av Skandinaviska 
Byggelement och därför kommer även företagets transportflöde att studeras. För detta 
kommer två olika studieobjekt att analyseras. I första studieobjektet, Hammarby Sjöstad, 
används platsgjutna väggar medan i det andra, Haninge Park 3, kommer skalväggar från 
Skandinaviska Byggelements fabrik att användas. Peabs försörjningskedja kommer sedan att 
kartläggas med hjälp av SCOR-modellen för att få en bild av hur de båda studieobjektens 
försörjningskedjor ser ut. Kartläggningen av de olika försörjningskedjorna kommer att 
genomföras genom intervjuer av de olika inblandade aktörerna för att erhålla information om 
nulägets problem, data om leveransvolymer, transportsträckor etc. 
  
Det centrala i analysen är att utifrån transportflödet jämföra de olika produktionssätten där det 
fokuseras på integration, standardisering och de fysiska transporterna. Dessutom kommer en 
studie av Skandinaviska Byggelements miljöpåverkan att genomföras bestående av insamlad 
data för transporterat material samt för bränsleförbrukning hos transportfordonen. Utifrån 
dessa data genomförs en approximation av material- och distributionstransporternas 
miljöpåverkan för en kvadratmeter skalvägg. Ytterligare en beräkning med schablonvärden 
för transportarbetet kommer att utföras som en jämförelse med denna approximerade 
miljöpåverkan för att undersöka rimligheten i resultatet. 
 
Framtidsuppskattningen med produktion i fabrik kommer att utföras genom att estimera det 
framtida transportflödet som skapar ett realistiskt framtidsscenario när det appliceras på 
försörjningskedjans förutsättningar, struktur etc. Vid behov av ytterligare en 
produktionsanläggning till följd av en produktionsökning kommer en tyngdpunktsberäkning 
utföras för utplacering av fabriken.  
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Studien kommer att göras utifrån en objektiv grund. Detta innebär att de teorier och metoder 
som används härstammar från litteratur inom området snarare än från författarnas personliga 
åsikter. De personliga åsikter som uppkommer kommer att redovisas under 
diskussionskapitlet.  
 
De data som samlas in från de inblandade företagen under studiens gång kommer att 
kontrolleras i möjligaste mån för att säkerställa dess äkthet och rimlighet. 
 

1.5 Tidsdisposition 
En redogörelse över tidsdispositionen för studien består av följande delmoment och innehåll.  
 
Planeringsfasen som inledde studien innehöll formulering av syfte, frågeställningar, metod 
och avgränsningar som tillsammans med databehov utmynnade i planeringsrapporten som 
lämnades in efter fyra veckor. Under planeringen påbörjades även litteraturstudien som 
upptog fyra veckors arbete. Viss teori skrevs dock till under arbetets gång när behov uppstod. 
I fasen innefattades studier av litteratur och forskning inom lämpliga områden såsom 
försörjningskedjor, byggindustrin, miljöeffekter och logistiska metoder.  
 
Datainsamlingen innebar att samla in data gällande exempelvis efterfrågade volymer av 
byggmaterial till byggarbetsplats, materialflöden till fabrik samt led- och transporttider. För 
att beräkna miljöpåverkan krävdes även data om transportbehov, bränsleförbrukning och 
miljöutsläpp. I datainsamlingen ingick även bearbetning av insamlad data och den 
sammanlagda tiden för fasen var sex veckor. 
  
Under analysfasen kopplades data och teori mot syftet samt dess frågeställningar som 
resulterade i fem veckors arbete med beräkningar och analys. I fasen inkluderades även 
fastställande av svar på frågeställningarna utifrån analysens resultat samt rekommendationer. 
Analysfasen avslutades med korrekturläsning och inlämning av ett utkast av slutrapporten. 
 
Avslutningsfasen innefattade rapportkorrigeringar och presentationer inklusive framläggning 
och för denna åtgick studiens sista fyra veckor. Rapportkorrigeringen ingick även i 
rapportskrivandet som pågått under studiens gång. Rapporten har haft som mål att redovisa 
syfte, metod och resultat av studien på ett pedagogiskt sätt. Båda faserna och studien 
avslutades i och med inlämning av slutrapporten. 
 
 
                                        
 Planering                                  
    Litteraturstudie                               
    Rapportframställning 
          Datainsamling                   
                       Analys         
                                Avslut 
                                        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Figur 1. Tidsdisposition för studien 
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1.6 Avgränsningar 
För att inte få ett för komplicerat och omfattande examensarbete kommer studien fokuseras på 
vissa områden. Därför har vissa avgränsningar valts, vilka redovisas nedan: 
 

• Försörjningskedjans integration, informationsflöde och möjlighet till standardisering 
som påverkar transportflödet kommer beaktas men övriga produktionsaktiviteter 
lämnas utanför studien. 

• Endast in- och uttransporter kommer att studeras, vilket gör att en helhetsstudie för 
returtransporterna inte kommer att genomföras. 

• Eftersom anläggnings- och grundarbeten inte påverkas av strategiomläggningen 
kommer transporterna till husgrunder och markarbeten att utelämnas. 

• Endast produkten skalvägg och dess motsvarighet vid platsgjutning kommer att 
studeras. 

• Montering av byggnaderna på byggplatsen berörs inte i studien. 
 
 

1.7 Källor och källkritik 
Källor som används i studien kan delas in i skriftliga och muntliga källor. Till litteraturstudien 
har till största delen skriftliga källor använts. Källorna är till stor del välrenommerade inom 
logistikbranschen och används i till exempel undervisning på högskolenivå. Detta ger att 
källorna anses inneha en hög sanningshalt, vilket medför att det inte finns någon anledning att 
misstro dessa. Företagsinterna källor har inte lika hög grad av objektivitet som övrig 
referenslitteratur i den teoretiska referensramen, eftersom dessa källor har en tendens till att 
ge en förskönande bild av företaget. Informationen berör dock främst de inblandade företagen 
och har en mindre påverkan på studiens resultat. Under studiens gång har webbpublicerade 
källor begränsats i möjligaste mån eftersom Internetkällor inte genomgår samma granskning 
som tryckta källor i allmänhet gör.   
 
Ett flertal intervjuer har använts i studien, både till litteraturstudien och datainsamlingen. 
Försök har gjorts att utnyttja samma frågeställningar till ett flertal olika respondenter för att 
kunna väga samman olika personers åsikter och uttalanden för att få en så rättvisande bild 
som möjligt.



2 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel behandlar de inblandade parterna i studien där företagen Peab och 
Skandinaviska Byggelement samt forskningscentrum Brains & Bricks beskrivs. Beskrivningen 
innehåller både information om parterna var för sig samt relationen mellan dem.  
 

2.1 Peab 
Peab startades 1959 av Erik och Mats Paulsson och samma år byggdes första kontoret i 
Förslöv, där huvudkontoret fortfarande finns. 1970 startade Peab sin första byggavdelning och 
producerade där monteringsfärdiga hus. I slutet av 1980-talet började en positiv trend för Peab 
som har sträckt sig fram till nuläget, med undantag för något enskilt år, vilket har skapat 
förutsättningar för nuvarande koncernstruktur (Peabs hemsida, 2006-08-28). 1999 sålde Peab 
alla sina fastigheter utan förädlingssyfte och blev därmed ett renodlat byggföretag med ett 
tydligt fokus på byggproduktion. I nuläget strävar koncernen efter att utveckla 
produktionsmetoderna och tillhandahålla kompetent personal för sina kunders uppdrag. 
 
I nuläget har Peab 12 000 material- och underleverantörer som försörjer företaget med 
nödvändigt material. Koncernen har verksamhet i Sverige, Finland och Norge och omsatte 
under 2005 25,5 miljarder SEK. Det ingår ett flertal stora dotterbolag i koncernen, bland 
annat Skandinaviska Byggelement. (Årsredovisning Peab 2005)  
 
Peab är Sveriges tredje största byggföretag och dominerar den svenska marknaden 
tillsammans med Skanska och NCC, både vad gäller omsättning och antal anställda. Peab är 
också en av de största byggherrarna, där både byggföretag som bygger i egen regi och 
bostadsförvaltande företag ingår. Peab har i nuläget ungefär 100 kontor i landet med täckning 
från Kiruna i norr till Ystad i söder. Förutom bygg- och anläggningsverksamhet ingår 
kompletterande byggrelaterade industriföretag inom området som fabriksbetong, 
betongprodukter och prefabricering, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av 
asfalt samt maskin och kranuthyrning. (Peabs hemsida 2006-09-08, Årsredovisning Peab 
2005 och Sveriges byggindustrier 2005) 
 
 

2.2 Skandinaviska Byggelement 
Skandinaviska Byggelement AB är ett helägt dotterbolag till Peab som utvecklar och 
tillverkar produkter samt tillhandahåller tjänster och kundanpassade helhetslösningar för 
bygg- och anläggningsindustrin. Företaget strävar efter att vara aktivt genom hela 
byggprocessen med fokus på jämn och hög kvalitet i kombination med god 
kostnadseffektivitet. Skandinaviska Byggelement utvecklar, tillverkar och säljer 
prefabricerade betongelement för bostäder, kontor, industrier och lantbruksbyggnader. 
Fabriken i Katrineholm invigdes 2003 och där tillverkas skalväggar, massiva betongväggar 
samt plattbärlag. Fabriken anses vara en av de mest automatiserade anläggningarna för 
byggelement i Europa idag, där stora satsningar genomförts, bland annat inom 
produktionsstyrning och logistik. Dessa områden är under ständig utvecklig och kräver 
fortsatta insatser i framtiden. 
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2.3 Brains & Bricks 
Brains & Bricks är en gemensam satsning av Peab, Katrineholms kommun och Linköpings 
universitet på ett forskningscentrum inom högteknologiskt byggande. I detta samarbete möts 
den erfarenhet som finns i samhället och näringslivet med det kritiska tänkande samt den 
kompetens som finns inom den akademiska världen. Syftet är att förena den moderna 
forskningen med praktiskt byggande och därigenom sänka kostnaderna genom smartare och 
bättre byggen.  
 
De forskningsområden som bedrivs av Institutionen för teknologi och naturvetenskap är inom 
följande områden (Brains & Bricks 2006.09): 
 

• Kvantitativ logistik – Syftet är att skapa nya logistik- och beslutsprocesser i 
byggbranschen samt få ett logistiskt helhetstänkande. 

• Organisk elektronik – Genom utveckling av nya organiska produkter att lagra 
information på kan logistik, montering och underhåll av byggmaterial underlättas. 

• Datorgrafik och virtuell verklighet – Med hjälp av mobiltelefon skall gränssnitt och 
interaktiva miljöer kunna skapas mellan fysisk och virtuell verklighet genom 
visualisering av ritningar och avläsning av intelligenta etiketter.
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver den teori som använts vid studiens analys. 
Referensramen innehåller såväl återgivning av grundläggande definitioner inom logistik och 
Supply Chain Management som de verktyg som använts för att beskriva Peab och 
Skandinaviska Byggelements försörjningskedja. Förutom dessa allmänna logistiktermer 
beskrivs även vad byggande med prefabricerade byggelement innebär.   
 

3.1 Logistiska begrepp och metoder 

3.1.1 Kundorderpunkt 
Den position i det logistiska flödet där kunden lägger en order kallas för kundorderpunkt 
(KOP). Placeringen av KOP skiljer sig mellan olika branscher, företag och produkter för att 
uppfylla kundens krav. De moment som genomförs innan KOP görs mot prognos medan 
tillverkningen efter sker mot kundorder. Vissa varor förväntas således finnas till hands direkt 
medan kunden accepterar en längre ledtid på andra produkter och det är kundorderpunkten 
som till stor del styr hur det logistiska flödet kommer att se ut. Således måste en produkt med 
sen KOP tillverkas mot prognos, vilket ger ett osäkerhetsmoment för det producerande 
företaget samtidigt som en produkt med tidig KOP produceras mot kundorder i större 
utsträckning. Placering av olika KOP visas i Figur 2.  
 

 
Figur 2. Olika kundorderpunkter (Olhager 2000) 
 
 
Den KOP som ligger tidigast i flödet kallas för konstruktion mot kundorder, engineer-to-
order (ETO). Här läggs kundorden i konstruktions- och materialanskaffningsfasen, vilket 
innebär att materialet inte är anskaffat samt att design och konstruktion kan anpassas efter 
kundens önskemål. 
 
Produktion mot kundorder är nästa placering av KOP i flödet. Denna kallas för make-to-order 
(MTO) och innebär att råvaror och insatsvaror, som är inköpta mot prognos, finns i lager men 
att inget tillverkas innan en kundorder lagts. Ledtiden för kunden är kortare med denna 
produktionsstrategi jämfört med ETO men samtidigt ökar osäkerheten eftersom en viss del av 
flödet är mot prognos. 
 
Nästa position av kundorderpunkten är montering mot kundorder, även kallad för assembly-
to-order (ATO). Alla komponenter och artiklar finns i lager och monteras ihop efter kundens 
specifikationer. Detta kallas även för färdigställande mot order och innebär att många 
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aktiviteter i produktionen sker mot prognos, vilket ger ett större risktagande jämfört med de 
två tidigare kundorderpunkterna. (Aronsson et al 2004 & Olhager 2000) 
 
Den placering av kundorderpunkten som är längst fram i flödet kallas för make-to-stock 
(MTS) och innebär att produkten tillverkas helt mot lager samt att all produktion sker mot 
prognos. Ledtiden blir därmed kort och produktionen blir ekonomisk eftersom stora serier kan 
tillverkas, men ger å andra sidan högre kapitalbindning, mindre flexibilitet och högre 
osäkerhet i och med att produktionen sker mot prognos. (Aronsson et al 2004) 
 

3.1.2 Standardisering 
Med standardisering menas att en enhetlighet skapas, som kan avse slutprodukter, 
komponenter eller en överenskommen branschstandard.  
 
Standardiserade slutprodukter ger att utbudet till kunden begränsas samt att det bara finns en 
viss mix av produkter tillgänglig. Det är dock ur det producerande företagets synvinkel 
positivt när produktfloran reduceras för att underlätta både produktion och lagerhållning. 
 
Genom att standardisera komponenterna i produktionen erbjuder företaget en stor mängd 
slutprodukter men begränsar sitt lager genom att ha lägre lagernivåer av såväl råmaterial som 
de ingående artiklarna. Fördelar med denna standardisering är att konstruktionsarbetet 
minskar, planering och inköp förenklas och kapitalbindningen reduceras i och med att färre 
komponenter behövs lagerhållas. Flexibiliteten kan även öka i produktionen genom att en 
standardiserad komponent har bredare användningsområden än en komponent som är speciellt 
framtagen för ett användningsområde. På lång sikt kan flexibiliteten dock försämras genom 
att produktens utformning begränsas och att det är svårt att förbättra enskilda produkter. 
 
Branschstandard innebär att en överenskommelse finns mellan flera producenter som innebär 
att till exempel komponenter tillverkas på samma sätt. Således möjliggörs att kunden  
kan välja komponenter från flera olika leverantörer och få dem att fungera tillsammans, som 
till exempel många delar inom datorindustrin. (Olhager 2000) 
 
Transporter och hantering underlättas av standardisering genom att samma slag av lastbärare 
och hanteringsutrustning kan användas. En högre utnyttjandegrad erhålls härigenom samtidigt 
som en mindre flora av utrustning behövs. (Lumsden 1998) 
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3.1.3 Modularisering 
I kombination med standardisering används ofta modularisering som innebär att en 
slutprodukt skapas genom att ett antal moduler byggs samman. Även om antalet moduler är 
begränsade kan dessa kombineras till ett flertal olika slutprodukter. Produktionssättet är 
vanligt inom framförallt fordonsindustrin, där Scania är ett framträdande exempel. Modulerna 
som används i konstruktionsarbetet är kategoriserade i tre grupper. 
 

• Basmodul - Denna modul finns i samtliga varianter av en produkt. 
• Variantmodul - Flera olika utföranden finns av denna modul och skapar därmed 

förutsättningen för att få en stor mängd slutprodukter. 
• Kundmodul - Denna modultyp är möjlig att skräddarsy efter kundens specifikation. 

Följden blir att ledtiden för slutprodukten ofta beror på denna modultyp samt att om en 
slutprodukt består av för många kundmoduler så försvinner vinsten med 
modularisering. 

 
Exempelvis kan en slutprodukt bestå av en basmodul och två variantmoduler där 
variantmodulerna vardera kan fås i sex olika utföranden. Antalet varianter som kan genereras 
är 36 olika slutprodukter. Dessutom ökar antalet olika slutprodukter som går att producera 
ytterligare om de innehåller kundspecifika kundmoduler. Modularisering kan ge en X-struktur 
i produktionen, där en stor mängd råmaterial och komponenter byggs ihop till ett fåtal 
moduler som sedan kan byggas ihop till en stor mängd slutprodukter, se Figur 3. 
 

Modulnivå 

Slutproduktnivå 

Antal produkter 

Komponentnivå 

Förädlingsgrad 

 
Figur 3. Modulprodukt med X-struktur (fritt efter Olhager 2000) 
 
 
I konstruktionsarbetet är det viktigt att skapa modulerna på ett sådant sätt att de inte blir för 
komplicerade och dyra. Delar som har lång leveranstid bör inte inkluderas i moduler som 
tillverkas mot kundorder. Dessa delar bör istället lagerföras alternativt användas i moduler 
som tillverkas mot prognos. De fördelar som skapas med modularisering är att kontrollarbete, 
service och underhåll underlättas. Även kapitalbindningen kan reduceras genom att lagerhålla 
färre produkter. Dock blir konstruktionsarbetet vanligtvis mer omfattande än vid 
konventionell konstruktion. (Olhager 2000) 
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3.1.4 Transportlogistik 
En transport består av två delar, en fysisk del och en immateriell del, som visas i Figur 4. Den 
fysiska delen innefattar förflyttning av gods medan den immateriella delen främst innehåller 
tjänster för transportens informationsflöde, kvalitet och säkerhet. Ett väl utvecklat 
informationsflöde förbättrar transportens kvalitet och säkerhet då det till exempel kan öka 
kunskapen om vad transporten innehåller och när den förväntas anlända till mottagaren.  

 

Transportuppdrag 

Materiell del: 
• Förflyttning av gods 
• Hantering av gods 

Immateriell del: 
• Information 
• Kvalitet 
• Säkerhet

Figur 4. Transportens olika delar (fritt efter Lumsden 1998) 
 
 
Det materialflöde som skapas av en förflyttning kräver andra flöden som är sammankopplade 
enligt Figur 5. Resurser, exempelvis fordon, krävs och flödet är dubbelriktat eftersom 
resurserna inte förbrukas. Kapitalet som överförs mellan mottagare och avsändare innefattas i 
det ekonomiska flödet. Alla dessa delar är starkt beroende av det sista flödet, 
informationsflödet, vilket tydligt visar att det finns kopplingar mellan olika delflöden i en 
transport. (Lumsden 1998) 
 

Mottagare 

Ekonomiskt flöde 

Informationsflöde 

Materialflöde 

Resursflöde 

Avsändare 

 
Figur 5. Transportens olika flöden (fritt efter Forsgren et al 2000) 
 

3.1.5 Just In Time-transporter 
Med produktionssystem som blir mer och mer effektiva skall material och produkter finnas 
där de behövs vid rätt tillfälle, varken tidigare eller senare. Detta är den viktigaste innebörden 
i begreppet Just In Time. För transporter innebär det att inleveranser skall ske vid en 
förbestämd tid, eller inom ett definierat tidsintervall. Genom Just In Time-leveranser kan 
lager skjutas bakåt i försörjningskedjan eller i bästa fall undvikas. Med Just In Time-
transporter skapas möjlighet att utnyttja inleveranserna direkt i produktionen utan onödig 
mellanlagring. (Lumsden 1998) 
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Det finns ingen strikt teoretisk definition om vad Just In Time innebär utan begreppet är 
snarare en filosofi som leder till väsentliga och kontinuerliga förbättringar. De främsta 
skillnaderna som brukar anges mellan en traditionell och en Just In Time-leverans visas i 
Tabell 1 och nödvändiga punkter för framgång med Just In Time-transporter åskådliggörs i 
Figur 6. 
 

Tabell 1. Skillnader mellan traditionell och Just In Time-leverans (Lumsden 1998) 

Traditionell leverans Just In Time-leverans 

Stora beställningskvantiteter Små beställningskvantiteter 

Låg beställningsfrekvens Hög beställningsfrekvens 

Lång leveranstid Kort leveranstid 

Komplicerade beställningsrutiner Enkla beställningsrutiner 

Transportanpassat emballage Produktionsanpassat emballage 

Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktion utan mottagningskontroll 
 

 

rätt fordon 
rätt kund 
rätt tillfälle 
i rätt skick 
korrekt information om avvikelse 

JIT

Figur 6. Viktiga faktorer i Just In Time (Tarkowski 1995) 
 

3.1.6 Samlastning 
En ideal transport innebär att fulla lastbärare förflyttas direkt från avsändare till mottagare, 
dvs. en renodlad dörr-till-dörr-transport. Idealfall som detta är väldigt ovanligt, istället måste 
nya transportupplägg skapas för att få ett tillräckligt effektivt och ekonomiskt hållbart 
transportsystem. Utifrån upplägget har behovet av samlastning skapats. Samlastning innebär 
att flera olika sändningar från olika godsavsändare transporteras i samma lastbärare. Denna 
typ av transportstruktur används i stor utsträckning av de transportföretag som erbjuder 
tjänster inom parti-, stycke- och paketgods. Samlastning ger transportföretagen möjlighet att 
få en högre och jämnare beläggning samtidigt som större lastbärare kan användas. 
 
En enkeltur med partigods från olika avsändare till olika mottagare kan ses i Figur 7 nedan, 
där godset levereras utan mellanhänder direkt från leverantör till kund. 
 

Undervägstransport 

Direkthämtning hos avsändare Direktdistribution till mottagare 
 

Figur 7. Samlastning vid partigods (fritt efter Tarkowski 1995) 
 
 
Styckegods behandlas på ett annorlunda sätt eftersom det hämtas hos olika godsavsändare 
med olika fordon och levereras till en omlastningspunkt, exempelvis en terminal. Där lastas 
godset om till ett nytt fordon som via en så kallad undervägstransport vidarebefordrar lasten 
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till en annan terminal. Undervägstransport är den del av transporten som inte har en direkt 
koppling till avsändare eller mottagare. Vid denna omlastningspunkt splittras godset ut på 
olika rutter för att sedan transporteras till rätt godsmottagare, se Figur 8. 
 

Undervägstransport 

Inhämtning Terminal Terminal Distribution
 

 

Figur 8. Samlastning vid styckegods (fritt efter Tarkowski 1995) 
 
 
I dessa varianter, som visas i Figur 7 och Figur 8, finns en mängd olika tekniska lösningar, där 
till exempel samma lastbärare men olika transportslag kan användas. (Tarkowski et al 1995) 
 

3.1.7 En- och flerterminalssystem  
Distributionssystem som från början ofta bestod av direktleveranser mellan avsändare och 
mottagare har i ökande grad utvecklats till olika en- och flerterminalssystem. Ekonomiska och 
praktiska aspekter visar att terminalsystem ger en bättre lösning när lastbärare inte kan fyllas 
från avsändare till mottagare. Jämfört med direktleveranser minskas nämligen antalet 
transportrelationer mellan de olika avsändarna och mottagarna med hjälp av om- och 
samlastning, som nämnts i kapitel 3.1.6 Samlastning. En transportrelation definieras som en 
unik kombination av avsändare och mottagare, oberoende av antalet transporter mellan 
parterna.  
 
En direktleverans innebär en snabb men resurskrävande transport, då en stor fordonsflotta 
krävs och kan generera ett lågt genomsnittligt utnyttjande på transportmedlen. Fördelen är att 
varje transport är kundspecifik och ökar möjligheterna att tillfredsställa kundens krav utan att 
någon annan kund påverkas, se Figur 9a. Med ett flertal avsändare och mottagare blir dock 
följden att ett flertal relationer skapas, vilket innebär långa totala transportsträckor och höga 
kostnader. En lösning kan vara att samlasta godset i terminaler eller annan typ av 
omlastningspunkt, såsom till exempel mellanhänder av olika slag, se Figur 9b. Därigenom 
kan ett högre resursutnyttjande erhållas i och med att olika sändningar från samma leverantör 
eller till samma kund kan lastas på samma fordon. Två olika varianter av flerterminalssystem 
är kundfokuserade och producentfokuserade flerterminalssystem, struktur över dessa kan ses i 
Figur 9c och 9d. Vid en kundfokusering dediceras terminaler till en eller flera kunder och 
mottagaren styr vilken terminal godset transporteras till. Det motsatta är producentfokuserade 
terminaler där godset levereras till en viss terminal beroende på vilken avsändare godset 
skickas ifrån. 
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För att minska antalet transportrelationer ytterligare kan ett enterminalssystem skapas. Där 
transporteras allt gods genom samma terminal eller omlastningspunkt på väg till avsändaren, 
oavsett mellan vilken avsändare och mottagare godset transporteras.  
 
Antalet relationer kan beräknas enligt formlerna (Lumsden 1998): 
 

R : antal relationer 
m: antal producenter 
c : antal kunder 
t : antal terminaler 
 
Utan terminaler: c  m  R ⋅=  
Med en terminal: c  m  R +=  
Kundfokusering med terminaler: ( ) c  tm R +⋅=  
Producentfokusering med terminaler: ( ) tc m R ⋅+=  

 
 
Beräkningarna ger att det är 12 relationer i Figur 9a, 7 relationer i Figur 9b, 10 relationer i 
Figur 9c och 11 relationer i Figur 9d. Antalet relationer minskas därmed med 
terminalfunktionen. Effekten av terminalen ökar när distributionskedjan innehåller ett stort 
antal avsändare och mottagare. 
 
 

 

Figur 9a - Distribution utan terminal Figur 9b - Distribution med en terminal 

Figur 9c - Producentfokuserad distribution  
med två terminaler 

Figur 9d - Kundfokuserad distribution  
med två terminaler 

Figur 9. Olika distributionsnätverk 
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3.1.8 Enpartslogistik – Flerpartslogistik 
När en transport skall utföras mellan avsändare och mottagare kan transportaktiviteten uträttas 
på varierande sätt och av olika antal inblandade parter. Antalet aktörer bestämmer vilka 
aktiviteter de olika parterna måste inneha i sin verksamhet och i Figur 10 visas hur 
fördelningen av transportansvaret kan se ut. Enpartslogistik innebär att antingen 
godsavsändaren eller godsmottagaren tillhandahåller transporten och de övriga logistiska 
aktiviteter som hör till transporten. Vid tvåpartslogistik delas de logistiska aktiviteterna kring 
transporten av båda parterna. Ett exempel är då avsändaren packar och emballerar godset 
medan mottagaren ansvarar för transporten och hämtar godset. En vanligare lösning är 
trepartslogistik där en tredje part, ofta ett åkeri, hämtar godset hos avsändaren för vidare 
transport till mottagaren. Vid trepartslogistik kan godset även mellanlagras i ett lager som 
sköts av den tredje parten. Om fyra aktörer är inblandade, vilket skapar fjärdepartslogistik, 
eller då ännu fler parter är engagerade kan transportmäklare eller speditörer ansvara för 
transportaktiviteterna. En transportör kan då anlitas för själva transporten. (Lumsden 1998) 
 

Tillverkare Tillverkare Tillverkare Tillverkare 

En part: Två parter: Tre parter: Fyra parter: 

Köpare Köpare Köpare Köpare 

Transportör 

Transportör 
och/eller 

tredjeparts-
logistiker 

Info-
mäklare 

 
Figur 10. Olika parters medverkan i transporten (fritt efter Lumsden 1998) 
 

3.1.9 Försörjningskedja 
En försörjningskedja för en produkt är flödet från råvarufångst till slutkonsumtion. Den 
engelska termen för försörjningskedjor är supply chain men kan även benämnas 
efterfrågekedja, demand chain. Försörjningskedjan är en sammanlänkad kedja av producenter 
som alla ingår i processen för att förse den slutgiltiga kunden med varor och tjänster, likt ett 
nätverk där ett företag således kan ingå i mer än ett nätverk. Ett nätverk med ett väl 
fungerande samarbete mellan aktörerna kan ge fördelar mot kund men även mellan 
producenterna. I försörjningskedjan ingår inte bara materialflödet utan även 
informationsflödet internt inom företagen samt mellan aktörerna. Materialflödet går i riktning 
mot kunden samtidigt som informationsflödet går i den motsatta riktningen i nätverket. 
Strukturmässigt finns ingen generell modell av en försörjningskedja utan den varierar till följd 
av produktens egenskaper och kundorderpunktens placering. (Olhager 2000) 
 
Alla företag har en roll i en eller flera försörjningskedjor och undantaget de aktörer som finns 
ytterst i kedjan, agerar alla parter som både leverantör och kund. Följden blir att de aktörerna 
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påverkar varandra i försörjningskedjan och är beroende av övriga parters effektivitet. När ett 
företag gör en intern förbättring bör det finnas en medvetenhet om effekten på övriga delar av 
försörjningskedjan för att undvika suboptimeringar. Med detta i åtanke kan synergieffekter 
skapas samtidigt som de negativa effekterna minskar i hela kedjan. Andra åtgärder för att öka 
effektiviteten kan vara att byta ut länkar i försörjningskedjan, exempelvis leverantörer, som 
bidrar till negativa effekter. Nya aktörer kan sedan ge nya bidrag till försörjningskedjan och 
därmed öka de positiva effekterna. (Mattsson 2002) 
 
Informationsflödet är viktigt i försörjningskedjan för att det inte skall uppstå brister på grund 
av ökad efterfrågan alternativt att lager skapas eftersom efterfrågan är mindre än väntat. 
Styrningen av försörjningskedjan kan centraliseras, vilket innebär att hela försörjningskedjan 
styrs som ett företag istället för att varje företag styr sin del, så kallad decentralisering. 
Centralisering innebär att hela försörjningskedjan får samma information på en gång jämfört 
med en decentraliserad kedja där varje företag styr sig själv.  Härigenom sprids informationen 
snabbt i företaget, men det finns ingen medvetenhet om vad andra aktörer i försörjningskedjan 
beslutar om. I en centraliserad kedja finns ingen självständighet utan de olika parterna får 
istället en helhetssyn över försörjningskedjan, vilket bidrar till att hela försörjningskedjan 
arbetar mot samma mål. Oftast har nätverket inte en strikt centralisering eller decentralisering 
utan snarare ett mellanting av extremfallen. (Olhager 2000) 
 
Försörjningskedjor är uppbyggda i horisontell och vertikal struktur samt horisontell position 
där den horisontella strukturen är antalet led från råmaterial till slutkund. Vertikal struktur 
beskriver hur många leverantörer som finns i varje led, exempelvis hur många leverantörer 
det finns av råmaterial. Den horisontella positionen beskriver var i försörjningskedjan ett 
företag befinner sig, exempelvis nära slutkunden eller råmaterialleverantören. (Lambert & 
Cooper 2000) 
 
I Figur 11 åskådliggörs hur en försörjningskedja kan se ut med horisontella och vertikala led, 
samt materialflödet från leverantör till kund. Figuren visar de olika delarna med leverantörer, 
tillverkning, distribution och kunder som samspelar i hela flödet där rektanglar motsvarar 
leverantörer, produktionsanläggningar och kunder medan trianglar är lagerpunkter. Dessutom 
finns ett informationsflöde som går i motsatt riktning. 

 

Leverantörer Produktion Distribution 

Informationsflöde 

Slutkund 

Figur 11. Exempel på försörjningskedja (fritt efter Stadtler & Kilger 2004) 
 

3.1.10 Styrning av försörjningskedjor  
Styrning av försörjningskedjor, eller den engelska termen Supply Chain Management (SCM), 
är styrning av relationerna mellan leverantörerna och kunderna. Denna styrning sker både 
uppströms och nedströms i försörjningskedjan, som hanteras som en helhet för att ge bästa 
kundvärde till den lägsta kostnaden. Fokus ligger på samarbete och tillit samt att aktörerna i 



  

- 16 - 

försörjningskedjan kommer till insikten att se försörjningskedjan som en helhet som ger bättre 
resultat än när varje aktör ser till sitt eget bästa. (Christopher 2005) 
 
Det största allmänt kända problemet med att införa mer integrerade försörjningskedjor är att 
förändra attityder och funktionellt orienterade beteenden inom företagen. För att 
processorientera en försörjningskedja krävs en samverkan mellan aktörerna, vilket är 
nödvändigt för att anamma konceptet med styrning av försörjningskedjan. (Mattsson 2002) 
 
En integrerad försörjningskedja får konkurrensnytta genom lägre kostnader och högre 
värdeskapande. Det ger även förutsättningar för att ge ökad effektivitet och produktivitet för 
aktörerna i försörjningskedjan. Nätverket kan även vinna värdeskapande fördelar genom att 
erbjuda mervärde för kunden i form av tjänster.  
 
Ett exempel på en försörjningskedja som har värdeskapande fördelar är datorföretaget Dell 
där kunden får möjlighet att skräddarsy sin dator och samtidigt få support samt en snabb 
leverans. Denna möjlighet beror dels på försörjningskedjans uppbyggnad i och med att 
datorerna inte monteras ihop förrän kunden har lagt en order, dels att underleverantörerna är 
placerade nära Dells anläggningar. Följden blir att ledtiden förkortas i och med den korta 
beställningstiden av komponenter till produktionskedjan. Ytterligare värdeskapande fördelar 
som företaget har tagit tillvara på är att koncentrera sig på sin kompetens och låta andra delar 
av försörjningskedjan ta över de aktiviteter som inte finns i ett företags kärnkompetens. 
 
Genom att utnyttja fördelarna vid stordrift och värdeskapande i försörjningskedjan finns 
möjligheten att konkurrera med andra försörjningskedjor. Ett steg mot målet med ökad 
integration och därmed uppnå dessa fördelar är att stegvis öka integrationsgraden. Första 
steget är att företagen som ingår i försörjningskedjan förenar sig internt för att sedan ta steget 
mot att integrera sig externt med övriga aktörer i nätverket. Genom denna fusion fungerar 
försörjningskedjan som ett stort företag. I sista steget kopplas nätverket samman med 
leverantörer och kunder uppströms och nedströms för att skapa en externt integrerad 
försörjningskedja. Samarbetet ökar möjligheten för snabbare flöden och färre lagringspunkter 
i flödet. (Christopher 2005) 
 
Det finns åtta nyckelprocesser för att förbättra en försörjningskedja (Lambert & Cooper 
2000). Dessa åtta processer är följande: 
 

• Sköta relationerna till kund 
• Sköta kundservicen 
• Uppfylla efterfrågan 
• Uppfylla orderkraven 
• Styra produktionsflödet 
• Anskaffa material 
• Produktutveckling och marknadsföring 
• Hantera returflöden 

 
För att sköta kundrelationerna måste kunderna först identifieras. Vilka krav kunden ställer på 
produkt och service är frågor som behöver besvaras för att kunna förbättra relationen med 
kund. 
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Kundservicehanteringen kräver att kunden hela tiden blir informerad om uppdateringar om 
leveransdatum, tillgänglighet av material etc. på ett snabbt och enkelt sätt direkt från 
leverantörens produktions- och distributionsaktiviteter.  
 
Att uppfylla efterfrågan är en av nyckelaspekterna för att få en effektiv försörjningskedja. 
Styrning av lager i kombination med flexibilitet i lagerhanteringen krävs för att klara av 
efterfrågan och dess variationer. Informationen i försörjningskedjan behöver samlas in för att 
prognoserna skall kunna bearbetas så att information finns om när kunden kommer att beställa 
produkter. 
 
Ytterligare en viktig aspekt för att få en effektiv styrning av försörjningskedjan är möjligheten 
att uppfylla kundernas önskade leveransdatum. För att detta skall vara möjligt skall 
tillverkning, distribution och transporter integreras så att flödet blir effektivt i alla led. De 
viktigaste delarna i försörjningskedjan bör samarbeta för att det skall vara möjligt att uppfylla 
kundernas krav samt reducera leveranskostnaderna. 
 
Materialflödet genom produktionen bör undersökas för att det skall vara möjligt att undvika 
onödiga lagerbildningar, lager- och transportkostnader. Vanliga orsaker till dessa problem är 
fel produktmix och att tillverkning sker mot prognos. Således bör istället produktionen ske 
mot kundorder och skall även vara tillräckligt flexibel för att kunna klara av förändringar i 
efterfrågan, vilket genererar kortare cykeltider. 
 
För att på ett effektivt sätt anskaffa nödvändigt material bör det skapas strategiska planer 
tillsammans med såväl leverantörer som med produktions- och utvecklingsavdelningen. 
Långsiktiga avtal bör tecknas med en liten kärngrupp av leverantörer för att skapa fördelar för 
alla parter. Genom att involvera leverantörerna tidigare i kedjan finns möjlighet att minska 
ledtiden. Exempel är att leverantören tar över en del av bearbetningen av produkterna som 
sedan levereras färdig till produktionen. 
 
Om en försörjningskedja skall bibehålla sin konkurrensfördel kräver det att nya produkter 
snabbt kommer ut på marknaden och marknadsförs på rätt sätt. För att möjliggöra detta krävs 
goda relationer med kunderna för att identifiera behov samt hitta lämpliga leverantörer av nya 
material. Leverantör och kunder behöver därför integreras i försörjningskedjan. 
 
Slutligen är returflödet viktigt för att identifiera vilka produkter som behöver vidareutvecklas 
och förbättras. En välfungerande logistik av returflödena kan därmed ge möjlighet till 
konkurrensfördelar. (Lambert & Cooper 2000) 
 

3.1.11 Informationsflödet i försörjningskedjor 
Information är nödvändigt för att styra en försörjningskedja. Anledningen är att informationen 
bidrar till möjligheten att effektivisera verksamheten och att resurserna skall kunna utnyttjas 
på ett optimalt sätt. Flödet av information skapar ett materialflöde genom att ge besked om 
nya kundorder och startar, som en följd, även betalningsflödet. Om denna information är 
pålitlig kan även antalet lagerpunkter reduceras till ett fåtal utan att leveranssäkerheten 
påverkas. Detta ger att det inte behövs lagerpunkter nära slutkunden utan produkterna kan 
levereras direkt ur till exempel ett centrallager.  
 
En försörjningskedja med ett bristande informationsflöde får som följd att kunder och 
leverantörer besitter information som andra parter inte är medvetna om. Följden blir att fler 
osäkerhetsmoment skapas och resursutnyttjande och leveransförmågan försämras. Osäkerhet 
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leder till att fler lagerpunkter skapas i försörjningskedjan för att försäkra sig mot brister, vilket 
i sin tur ger högre kapitalbindning längs hela materialflödet. Således blir informationsflödet 
en konkurrensfaktor i nätverken (Mattsson 2002). Med ökat informationsflöde i form av att 
aktörerna i försörjningskedjan ger tillgång till sin prognos kan brister enklare undvikas 
samtidigt som planering av tillverkning kan underlättas. Dessutom kan fenomen som 
uppkommer av varierande behov uppströms i försörjningskedjan, exempelvis 
pisksnärtseffekten, undvikas.  Genom att underleverantörerna har tillgång till prognosen för 
aktörerna uppströms kan sådana variationer förutspås. Möjligheten ökar även för 
samplanering av produktion för hela försörjningskedjan. Dock krävs det att aktörerna kan 
förlita sig på att informationen om produktionen inte sprids utanför nätverket, vilket kan bli 
till nytta för konkurrerande försörjningskedjor. Informationsspridningen kan även hjälpa till 
med att sänka ledtiden genom att aktörer nedströms är förberedda på order, vilket gör att de 
kan agera snabbare. (Hyll 2005) 
 
Bland metoderna för utbyte och hantering av information anses främst telefon, brev och fax 
vara de mest traditionella. De nackdelar som finns hos dessa metoder är främst 
ineffektiviteten och en analog teknologi som skapar merarbete. Förutom telefon, brev och fax, 
finns exempelvis e-mail, EDI, EDA och webbaserade metoder (Mattsson 2002): 
  

• Med e-mail kommer informationen digitalt men har annars stora likheter med fax och 
tar därigenom mer och mer över faxens funktion. Möjligheten att bifoga filer ger 
ytterligare fördelar samt möjligheten att system kan skicka automatiska e-mail.  

• EDI (Electronic Data Interchange) är ett standardiserat sätt att överföra information 
mellan två datorsystem med fördelen att mottagande system kan tolka informationen. 
Nackdelen är att de båda systemen måste ha samma standard för att kunna 
kommunicera samt att kostnaderna för införskaffningen av systemet är tämligen höga. 

• En enklare variant av EDI är XML, som kan användas för att skicka information över 
Internet. Flexibiliteten blir större med XML än EDI genom att det inte finns någon 
standardisering men att det ändå går att kommunicera med EDI-system.  

• EDA (Electronic Data Access) är en kommunikationsmetod mellan delade databaser, i 
till exempel affärssystem. EDA är en billigare investering än EDI och har färre 
begränsningar än EDI, genom större möjlighet att överföra och hämta information där 
informationsmängden är det enda som begränsar. Nackdelen är att EDA är mer 
arbetskrävande än EDI, vilket är mer automatiserat.  

• Med övriga Internetbaserade metoder kan information överföras med hjälp av 
Internetprotokoll (FTP och WWW). Teknologin är billig och enkel att använda men 
har å andra sidan svagheter i form av säkerheten. Webbaserade 
kommunikationssystem ökar dock och är en stor marknad i den elektroniska handeln. 

 
Information som underlättar samarbetet mellan parter vid en order är orderläggningar, 
orderbekräftelser, specifikation av en produkt, information om fortskridningen av ordern, 
leveransaviseringar och följesedlar. Ovanstående information överförs ofta med en hög 
frekvens mellan parterna för att uppdatera om ändringar och nya förutsättningar i ordern och 
kan vara nödvändig för kundens planering. Information om efterfrågehistorik, prognoser, 
leveransplaner, lagernivåer och kapacitetstillgång som sprids nedströms i försörjningskedjan 
underlättar planeringen för aktörerna i nätverket. Överföringarna sker inte högfrekvent 
eftersom informationen inte ändras ofta men är nödvändiga för försörjningskedjans 
effektivitet. Utöver dessa informationsutbyten bör även en uppföljning med avseende på order 
finnas för att informera om uppfattning om leveranser och service för att kunna göra 
förbättringar. 
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För informationsbehandling finns möjlighet till olika grader av automatisering. 
Automatisering kräver ett system och dessa kan delas in i beslutsstödjande, rådgivande och 
beslutande system. Affärssystem sammanställer och bearbetar främst data och kan därför 
kallas för beslutsstödjande system. I ett rådgivande system ges färdiga förslag som sedan en 
beslutsfattare kan basera besluten på. Exempel på sådana beslut kan vara generering av 
prognoser och leveranstidpunkter för kundorder. Vid beslutsfattande system utförs aktiviteter 
utan manuell inblandning, såsom inplanering av order och aktiviteter där det finns begränsad 
kapacitet. Från denna planering genereras inköpsorder som sedan kan sändas till 
underleverantörerna. (Mattsson 2002) 
 
 

3.2 SCOR-modellen 
SCOR-modellen (Supply Chain Operations Reference model) är en metod för att kartlägga, 
analysera och konfigurera en försörjningskedja. Modellen utvecklas av Supply Chain Council, 
en världsomspännande, icke vinstdrivande organisation med ungefär 1000 medlemmar i form 
av företag. Modellen innebär ingen optimering av försörjningskedjan, utan terminologin och 
de processer som används är istället standardiserade för att skapa en allmän metod för att 
presentera försörjningskedjor. I och med standardiseringsgraden underlättar metoden därför 
vid jämförelse av flera olika försörjningskedjor eller då två olika delar i en försörjningskedja 
skall utvärderas och jämföras. I och med standardiseringsgraden som finns i modellen 
används engelska begrepp för de olika processerna. 
 
Standardprocesserna är indelade i fyra hierarkiska nivåer; processtyp, processkategori, 
processelement och implementering. SCOR-modellen presenteras i de tre första nivåerna 
beroende på behovet av detaljrikedom. Implementeringsnivån är för detaljrik och 
företagsspecifik så den lämnas utanför SCOR-modellen i denna rapport.  
 

3.2.1 Nivå 1 
I den mest översiktliga nivån, nivå 1, presenteras försörjningskedjan med hjälp av 
processtyperna Plan, Source, Make, Deliver och Return som visas med hjälp av grafiska pilar 
och åskådliggörs i Figur 12.  
 
Beskrivning av de olika processtyperna: 
Plan - Avser planering av olika delar, exempelvis materialförsörjning, efterfrågan, kapacitets- 
eller resursplanering. 
Source - Innehåller de processer som härrör till materialförsörjning, exempelvis 
godsmottagning, leverantörskontrakt. 
Make - Processer som förädlar material och produkter. Förutom produktionssteget ingår även 
produkttest. 
Deliver - Avser de processer som vidarebefordrar material och produkter till nästa del i 
försörjningskedjan. Dessutom ingår orderplockning, paketering och transport.  
Return - Returflöden bakåt i försörjningskedjan och delas upp i Source return (SR) om det är 
returer till leverantör samt Deliver return (DR) om det är returer från en kund. 
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Figur 12. SCOR nivå 1 (fritt efter Stadtler & Kilger 2004) 
 

3.2.2 Nivå 2 
I nivå 2 ges en mer detaljerad bild av försörjningskedjan då varje processtyp från nivå 1 kan 
delas upp i olika processkategorier beroende på vilken typ av exempelvis produktion eller 
materialförsörjning det är. Därmed skiljs produktion mot lager och produktion mot order åt 
vilket visas i Figur 13. Make-blockets produktionsstrategi styr vilken beteckning de 
efterföljande blocken får fram till nästa block som avser produktion och förädling. 
Processkategorierna delas in i tre grupper, planning, execution och enable, vilka dock inte 
visas i Figur 13. 
 
Planning - Stöder planering av resursallokering, både för tillgång och för efterfrågan under en 
planeringshorisont.  
Execution - Processkategorier som aktiveras vid efterfrågan. I SCOR-modellen innehåller 
dessa såväl sekvensering och schemaläggning som omvandling och transportering av 
produkter. Processtyperna Source, Make och Deliver delas dessutom upp i olika grupper 
beroende av dess kundordernatur, ex. om det är produkter som produceras mot lager (MTS), 
produceras mot kundorder (MTO) eller utvecklas mot order (ETO). 
Enable - Processkategorier som möjliggör andra funktioner genom exempelvis att bibehålla 
och kontrollera flödet av både information och relationerna mellan andra processer. 
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Figur 13. SCOR nivå 2 (fritt efter Stadtler & Kilger 2004) 
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3.2.3 Nivå 3 
I nivå 3 skapas ytterligare en detaljerad nivå av processerna då processkategorierna delas upp 
i processelement. Dessa kopplas sedan samman efter vad som är in- och utdata, vilket skapar 
relationer mellan de olika elementen. Varje processelement är definierat så att viss indata 
krävs och en viss utdata skapas. Ett exempel är Figur 14 som visar ett P1-block; planering av 
försörjningskedjan, i nivå 3.  

 

Identifiera, prioritera 
och aggregera krav för 
försörjningskedjan 

P1.1 

Identifiera, värdera 
och aggregera 
resurserna för 
försörjningskedjan 

P1.2 

Balansera resurserna 
med hänsyn till kraven 
på försörjningskedjan 

P1.3

Etablera och vidare-
befordra planerna för 
försörjningskedjan 

P1.4 

(P2.4) Materialförsörjningsplanering (EP.5, EP.6) Int. och ext. produktionskapacitet 
(P3.4) Produktionsplaneringsplanering (EP.5, EP.6) Reviderad huvudplan 
(P4.4) Leveransplanering (EP.5, EP.6) Planering av outsourcad verksamhet 
(EP.3) Planeringsdata (EP.8) Reglerande krav 
 Kundlager 

Försörjningskedjeplanering 
(P2.1, P3.1, P4.1), kunder 

(EP.1) Planeringsbeslutpolicies 
(EP.2) Planering för 
försörjningskedjeförbättringar 
(EP.4) Lagerstrategier 

(Kunder) Kundkrav 
(D1.3, D1.10) Orderstock, inleveranser 
(EP.3) Planeringsdata 
(EP.9) Reviderad aggregerad prognos och 
planering, reviderad affärsantagande 

Figur 14. SCOR nivå 3 (fritt efter Stadtler & Kilger 2004) 
 
Pilarna till ett block visar indata till blocket där källan till indatan står inom parentesen och 
vilken indata som krävs är utskriven efter parentesen. På samma sätt beskrivs den utdata som 
skapas från ett block. Parenteserna visar här vilket block som skall användas och 
informationen efter parenteserna vilken data som skapas. 
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3.2.4 Arbetsgång 
Följande arbetsgång kan användas för SCOR-modellen i en försörjningskedja (Stadtler & 
Kilger 2004): 
 

1. Definiera försörjningskedjan som skall analyseras.  
2. Placera geografiskt ut de funktioner, exempelvis lager eller produktionsanläggningar, 

inom försörjningskedjan som härrör till Source-, Make-, Deliver- och 
Returnprocesser. Även de processer som finns hos leverantörer och kunder skall 
placeras ut. Finns flera led utöver dessa skall även leverantörers leverantörer och 
kunders kunder inkluderas för att kunna få en bild över hela försörjningskedjan från 
råmaterialanskaffning till slutkund. 

3. Märk ut huvudflöden mellan de funktioner som placerats ut i steg 2 med riktade pilar. 
4. Identifiera vilka av funktionerna från punkt 2 som är Source, Make, Deliver och 

Return. 
5. Placera ut Source-, Make-, Deliver- och Returnprocesserna från steg 4 i varje 

delprocesskedja. En delprocesskedja är en sekvens med processer som planeras med 
hjälp av samma P1-process. 

6. Placera ut planeringsprocesskategorier (P2-P5) med streckade pilar för att illustrera 
planeringsprocessernas relationer i varje delprocesskedja. 

7. Definiera en P1 om det finns en övergripande planeringsprocess som koordinerar två 
eller fler delprocesskedjor.   

 
För att visualisera valda delar i nivå 3 eller i nivå 4 (implementeringsnivån) ökas 
detaljrikedomen genom att nivå 3-block används med tillhörande relationer som visar in- och 
utdata. (Stadtler & Kilger 2004) 
 
 

3.3 Tyngdpunktsmetoden 
Vid lokalisering av en produktionsanläggning är det många faktorer som påverkar var 
placeringen blir, såsom kostnader för mark, personal etc. Många variabler kommer således att 
ställas mot varandra, men förenklingar kan göras genom att bara fokusera på ett fåtal aspekter 
och därmed endast använda resultatet som beslutsunderlag. En vanlig metod för att identifiera 
var terminaler och produktionsanläggningar bör placeras är tyngdpunktsmetoden. Den kan 
baseras på olika aspekter, till exempel minimera transportarbetet i distributionen, 
transportkostnaden eller miljöpåverkan. Vid beräkningen är det vanligt att tyngdpunkten 
lokaliseras på den plats där produktionsanläggningen eller terminalen täcker in kundernas 
behov på bästa sätt. I en sådan beräkningsmodell antas det att den totala mängden skall 
transporteras från leverantör, via produktionsanläggning, till kunderna. Det är oväsentligt när 
och hur godset transporteras utan det är behovet av godsförflyttningen som är relevant. 
Kunder och leverantörer måste också kunna placeras i ett koordinatsystem så att 
rekommenderad lokalisering av terminalen eller produktionsanläggningen kan beräknas. 
Detta resultat kan sedan användas som beslutsunderlag tillsammans med övriga aspekter som 
vägs samman i det slutgiltiga beslutet. 
 
För att beräkna transportarbetet med flera leverantörer och kunder samt en 
produktionsanläggning krävs information gällande kundernas behov och levererad volym från 
underleverantörerna. Ett ytterligare antagande är att summan av kundbehovet överensstämmer 
med underleverantörernas transporterade volym, vilket ger att allt som tillverkas säljs. Således 
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)

)

)

kan följande modell ställas upp för beräkning av den optimala positionen för 
produktionsanläggningen: 
 
m =  Antalet leverantörer 
n  = Antalet kunder 
 
Xlj, Ylj = Geografisk position för leverantör j 
Xki, Yki  = Geografisk position för kund i 
Vlj = Levererad volym från leverantör j 
Vki  = Levererad volym till kund i 
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I ovanstående uttryck är första delen av uttrycket det totala behovet i den sökta lokaliseringen 
i x-led. Anledningen till att volymen betecknas två gånger är att den anländer till och avgår 
från produktionsanläggningen. Från den andra delen av uttrycket erhålls ett viktat värde på 
efterfrågan i en viss geografisk punkt som används för att väga in hur viktig punkten är för 
lokaliseringen av produktionen. På motsvarande sätt blir uttrycket för placeringen i y-led som 
följer: 
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Utifrån dessa formler kan följande uttryck ställas upp: 
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Värdet på X och Y blir således koordinaterna i x-led och y-led på den optimala positionen för 
produktionsanläggningen utifrån en minimering av transportarbetet. (Lumsden 1998) 
 

3.4 Logistik i byggbranschen 
Intresset och kunnandet inom logistik i byggbranschen var som störst under 1970-talet, då 
fokus låg på att få skalfördelar i produktionen av hus. När efterfrågan på hus sjönk i slutet av 
1970-talet minskade även intresset för logistiken. I nuläget finns det ingen riktig struktur i 
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byggandet utan varje byggnation ses som ett separat projekt och logistiken byggs därmed upp 
för varje nytt projekt som startas. Kortsiktiga logistiska lösningar används ofta utan försök att 
hitta någon egentlig grundorsak till problemen som vanligtvis uppkommer tidigare i 
försörjningskedjan. Genom att införa ett helhetstänkande inom hela försörjningskedjan finns 
möjligheter till förbättringar för att effektivisera flödet. Ett exempel är att i nuläget ses varje 
byggnation som ett unikt projekt och därmed skrivs nya kontrakt med leverantörer etc. varje 
gång, vilket ökar risken för suboptimering av försörjningskedjan (Gustafson & Rudberg 
2006). Ett ytterligare problem är liggtiden, vilket är den tid då materialet inte är under 
bearbetning utan väntar på nästa bearbetningssteg. För materialet inom byggbranschen är 99 
% av ledtiden idag liggtid (Hyll 2005).  
 

3.4.1 Byggindustrin i Sverige 
Byggindustrin sysselsätter direkt eller indirekt 5 % av Sveriges befolkning och omsätter drygt 
200 miljarder kronor om året. Byggindustrin har varit kraftigt subventionerad på olika sätt 
sedan andra världskriget och politiska riktlinjer för levnadsstandard har haft stor inverkan på 
branschen under denna period. I Sverige byggs det i nuläget 1,5 bostadshus per tusental 
invånare och år, vilket kan jämföras med 12 bostadshus per tusental invånare och år på Irland. 
Det finns ingen subventionering av bostadsbyggande samtidigt som bostadsefterfrågan har 
ökat och överskrider i nuläget tillgången. Den stora utmaningen i byggnadsbranschen är 
därmed att på ett effektivt sätt möta efterfrågan och de varierande krav som ställs på 
bostadsmarknaden. 
 
Produktutvecklingen går långsammare i byggnadsindustrin än i andra sektorer inom industrin. 
Däremot ökar byggnadskostnaderna snabbare än konsumentprisindex i nuläget, vilket har gett 
att nettovinsten från kärnaktiviteterna är låg, runt 2 %. De stora kostnaderna ligger framförallt 
inom föråldrade och kortsiktigt uppbyggda försörjningskedjor. Införande av styrning av 
försörjningskedjor och andra logistiska tekniker har ännu inte blivit genomförd i 
byggnadsindustrin. Ökad kontroll skulle således kunna sänka materialkostnader och 
arbetskostnader i hela byggprocessen. 
 
Mycket av arbetssättet inom byggnadsindustrin är i nuläget inte standardiserat, vilket leder till 
att många beslut om olika lösningar tas av chefen på byggnadsplatsen eller byggnadsarbetarna 
själva. Standardiseringen i materialen är inte heller lika stor som inom övrig industri, där det 
ofta finns färdiga, standardiserade moduler som enkelt kan användas. Härigenom påverkas 
kvaliteten och produktfloran på ett negativt sätt inom byggnadsindustrin. Utvecklingen går 
dock mot färre unika byggnader, en högre grad av standardisering och processtänkande. En 
högre effektivitet erhålls och standardiserade moduler kan tillverkas i processer. Det är även 
viktigt med långsiktiga kontrakt med leverantörer för att få en mer integrerad 
försörjningskedja samt öka styrningen. (Gustafson & Rudberg 2006) 
 
Liksom större delen av övrig industri har byggmaterialindustrin sedan en tid präglats av en 
koncentration till ett fåtal större aktörer. Anledningen är att företagen har tvingats 
effektivisera och rationalisera sin produktion. Följden har blivit att många mindre producenter 
tvingats avveckla sin produktion medan de större producenterna kunnat ta en ännu större 
marknadsandel än tidigare. Utvecklingen ger att om ett företag uppnått en marknadsledande 
ställning kan det styra marknaden och dess priser i en större utsträckning. Följden blir att den 
tidigare valmöjligheten begränsas till en eller ett fåtal leverantörer och skapar en situation där 
materialet i högre grad transporteras allt längre sträckor. (Olsson & Larsson 1999) 
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3.4.2 Problem med materialflöden 
Stora materialflöden skapas i och med det traditionella produktionssättet, där en mängd 
material transporteras till en byggplats för att där med hjälp av byggarbetarnas kunnande 
omvandlas till ett hus. Delvis okontrollerade förhållanden, exempelvis väderförhållanden, gör 
att kontrollen av materialets kondition försvåras och kan ta upp mycket tid för byggarbetarna. 
Genom att lagerhålla materialet så kort tid som möjligt på byggnadsplatsen undviks 
problemen med kassationer i en högre grad. Dock är det viktigt att materialet finns på rätt 
plats i rätt tid för att byggnationen skall fortgå enligt planeringen. Problemen har funnits en 
lång tid och byggnadsarbetarna har vant sig vid att lösa dem när de uppstår. 
Byggnadsarbetarna åtgärdar dock sällan dessa problem långsiktigt, vilket gör att situationen 
återkommer vid nästa projekt. En bättre lösning är att använda sig av ett mer långsiktigt 
tänkande än detta operationella lösningsförfarande. 
 
Då satsningar gjorts för att strukturera flödet har byggarbetsplatsen ganska snabbt uppfattats 
som en olämplig plats att lösa problemen på. För att kunna förändra och förbättra 
förutsättningarna för byggarbeten måste istället materialflödena samordnas och struktureras 
innan materialet kommer till byggarbetsplatsen. (Olsson & Larsson 2000) 
 
Generellt beror flödesproblemen på byggplatserna av intransporter eller följden av dem, vilket 
grundas i att det är svårt att urskilja en aktivitet eftersom arbetsplatsen kan ha flera projekt 
pågående parallellt. Dessutom kan en arbetsplats bestå av ett flertal olika bolag och därmed 
innefatta ett flertal underleverantörer och byggfirmor, vilket skapar ett flertal mottagare på 
byggplatsen även om det utifrån bara ser ut som en. Därmed finns det ingen på arbetsplatsen 
som har total och aktiv kontroll över hela flödet eftersom transporterna består av ett flertal 
delflöden till olika mottagare som är svåra att få samordnad kontroll över. Olika 
materialtransporter behandlas olika, de som är mest intressanta för byggledningen är de 
flöden som går direkt in i produktionen. Dessa flöden innefattar material som inte skall 
mellanlagras på byggarbetsplatsen utan användas direkt. Det material som mellanlagras 
skapar ett flertal problem. Materialet kan ligga oskyddat för påkörning och riskerar att få 
andra mekaniska skador. Fukt, väderpåfrestningar och stölder kan också göra att materialet är 
defekt eller borta när det behövs. Ofta behöver material som mellanlagras också flyttas ett 
flertal gånger innan det skall användas eftersom en byggarbetsplats vanligtvis är trång med 
begränsat utrymme, vilket gör att materialet därmed hindrar övriga flöden och arbeten. En 
brist i samordningen mellan lossning och produktion gör också att det från början lossas på fel 
ställe. Dessa studier visar att en byggarbetsplats inte är den bäst lämpade lagringsplatsen för 
byggmaterial. (Olsson & Larsson 1999) 
 

3.4.3 Transportkostnaderna inom byggbranschen 
Transportkostnaderna för byggmaterialet som levereras till byggarbetsplatsen är ofta svåra att 
uppskatta för byggföretaget. Frakt- och andra administrationskostnader inkluderas vanligtvis i 
materialpriset och anges ofta som leveransformen ”fritt platsen”. Förfarandet, som av 
tradition används inom branschen, skapar en situation med svårigheter att finna ekonomiska 
skäl att samordna sina transporter till byggarbetsplatserna, eftersom priset för leveransen ändå 
ingår. Ett vidare synsätt över hela försörjningskedjan ger förutsättningar att analysera och 
effektivisera flödet genom nätverket. Byggarbetsplatsens logistiska problem beror även till 
stor del av de aktiviteter som sköts av andra aktörer, aktiviteter som byggföretagen av 
tradition inte engagerar sig i, vilket påvisar nyttan av att studera hela försörjningskedjan i allt 
större utsträckning. (Asplund & Danielsson 1991) 
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3.4.4 Försörjningskedjor inom byggbranschen 
Det finns fyra steg för att lösa logistikrelaterade problem inom byggbranschen (Vrijhoef & 
Koskela 2000). Första steget tar upp relevansen i att förbättra gränssnittet mellan 
byggnadsplatsens aktiviteter och försörjningskedjan. Genom att fokusera på ett ökat 
samarbete mellan leverantörer och byggentreprenörerna går det att få ett förbättrat 
materialflöde. Det traditionella logistiska tänkandet inom bygglogistik och materialhantering 
är i nuläget mer koncentrerat till aktiviteterna på byggnadsplatsen istället för att se helheten. 
 
I det andra steget skall försörjningskedjan förbättras, vilket innefattar en utveckling av 
speciella delar av försörjningskedjan som till exempel prefabricerade byggelement. Tid- och 
kostnadsanalyser är viktiga i detta steg för att identifiera möjliga förbättringar. Det är även 
viktigt att utveckla försörjningskedjan och få en balans mellan transport-, lager- och 
produktionskostnaderna för att få en förbättring för hela nätverket och undvika 
suboptimeringar. Ökad effektivitet och resultat i försörjningskedjan fås genom att reducera 
osäkerheten i nätverket och minska variationen i arbetsförhållanden och kapacitet på 
arbetsplatserna. 
 
I tredje steget är målet att förflytta aktiviteter på byggnadsplatsen till andra delar av 
försörjningskedjan. Ett exempel är användning av prefabricerade byggnadselement för att 
minska produktion på plats. Följden blir en omstrukturering av försörjningskedjan med en 
högre grad av industrialisering. 
 
I fjärde steget integreras försörjningskedjan med byggnadsplatsen. Med denna integrering 
ersätts tillfälliga försörjningskedjor av permanenta med en ökad grad av prefabricering, vilket 
ger en mer effektiv och produktiv försörjningskedja. (Vrijhoef & Koskela 2000) 
 
En ytterligare metod för att fokusera på arbetet att skapa strukturerade försörjningskedjor är 
en arbetsgång med tre steg. Det första steget är att ändra tankesätt inom försörjningskedjan 
och eftersträva och skapa mer effektiva relationer med de andra aktörerna i nätverket. Andra 
steget är att bli mer processorienterad genom att i högre grad fokusera på att leverera bästa 
helhetsvärde till kunden. Det sista steget är att förbättra kommunikationerna genom att dela 
information med varandra i försörjningskedjan. Om IT-verktyg används kan de olika delarna i 
försörjningskedjan lära sig av varandra och därmed få fram förbättringar. (Gustafson & 
Rudberg 2006) 
 
 

3.5 Prefabricerade byggelement 
Prefabricerade byggelement är enligt definitionen industriellt förtillverkade byggelement 
(Etsmar 2005). I Sverige började byggsättet användas i större utsträckning under 
”miljonprogrammet” i mitten av 1960-talet. Efter projektet avtog intresset för prefabricerade 
byggelement men trenden går återigen mot ökad prefabricering (Olsson & Larsson 2000). 
Elementen tillverkas på annan plats än byggplatsen, till exempel i fabrik, och monteras sedan 
upp på byggplatsen.  
 
Jämfört med att bygga väggarna på byggplatsen är det inte några stora ekonomiska vinster i 
produktionen av prefabricerade byggelement som process. Fördelen är istället att så mycket 
som möjligt byggs under ordnade former på ett processliknande sätt vilket skapar tidsvinster 
senare under byggnationen. Tidsaspekten och dess fördelar reducerar kostnaderna på 
byggplatsen. Således erhålls en obalans eftersom aktörer tidigare i kedjan påverkas, men att 
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det är på byggplatsen som fördelarna blir mest tydliga. Allt fler byggföretag vill därför ha 
kontroll över hela kedjan för att få en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt mellan de 
olika aktiviteterna genom hela byggprocessen. (Olson 2006-08-31) 
 
Vid traditionellt byggande förtillverkas till exempel stommar, tunga bärande väggar, 
fönsterpartier etc. En trend som pågått de senaste åren är att elementbyggnadstekniken 
återkommer i allt högre grad. Grunden byggs fortfarande på byggplatsen medan övriga delar i 
byggnationerna kan tillverkas i fabrik. En ytterligare innebörd är att platsbyggda byggnader 
kommer att finnas kvar för att tillgodose efterfrågan av de byggnader som inte är lämpliga att 
bygga prefabricerat.  
 
Även bristen på byggnadsarbetare är ett tecken på att efterfrågan av prefabricerade 
byggnadselement tillsammans med montage kommer att öka. (Adler 2005) 
 
 

3.6 Transporter och miljö 
Transporterna är idag ett stort miljöproblem, vilket i kombination med framtidsutsikterna gör 
att det krävs åtgärder. En prognos för hur lastbilstransporterna i Sverige kommer utvecklas i 
framtiden visar att mellan åren 2002 och 2020 beräknas lastbilssektorns godstransportarbete 
öka med 43 %. En jämförelse är en prognostiserad ökning med 12 % på järnväg under samma 
tidsperiod. (SIKA Omvärldsanalys Rapport 2004:7)  
 

3.6.1 Fordons externa effekter  
Den främsta anledningen till miljöproblem som genereras av transporter är beroendet av 
fossila bränslen med emissioner som följd i kombination med lågt ställda krav på 
transportnäringen. Kraven har varit låga eftersom varje enskilt fordon bidrar med en liten del 
till den höga miljöförstöringen. (Lumsden 1998) 
 
En fullastad lastbil med släp har en bränsleförbrukning på mellan fyra och fem liter per mil. 
Avgaskrav har gjort att lastbilar av årsmodell 2006 måste ha en Euro4-klassad motor medan 
lastbilar producerade mellan 2001 och 2005 har Euro3-motorer. Utsläppsdata för dessa 
motorer visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Utsläppsgränsvärden för dieselmotorer (Volvos hemsida 2006-09-07) 

 Euro3 Euro4 

Kväveoxid [gram/liter] 20 13 

Kolväte [gram/liter] 0,4 0,04 

Partiklar [gram/liter] 0,35 0,1 
 
 
Koldioxidutsläppen är oberoende av vilken sorts motor som används, vilket ger att utsläppen 
på 2,5 kilo koldioxid som bildas per liter förbrukad diesel endast beror på den kemiska 
sammansättningen av bränslet (Öka Trycket – spara pengar och dämpa växthuseffekten).  
 
För svaveldioxid beror inte heller utsläppet på motorn utan endast på bränslet. I ett kilo diesel 
beräknas den maximala halten svavel vara två milligram. Sett till det periodiska systemet 
väger svavel 32 gram/mol och syre 16 gram/mol. Eftersom svaveldioxid innehåller en atom 
svavel och två atomer syre bildas som mest fyra milligram svaveldioxid i ett kilo diesel. En 
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liter diesel väger 0,816 kilo och därmed blir mängden svaveloxid som bildas i en liter diesel 
ungefär 3,3 milligram. (Shells hemsida, 2006-11-28) 
 
För beräkning av miljöpåverkan från både järnväg- och lastbilstransporter kan emissioner 
med avseende på nettotonkilometer användas. Utsläppsnivåer för dessa visas i Tabell 3. 
Enheten nettotonkilometer används som schablon om inte bränsleförbrukning är känd och tar 
endast hänsyn till antalet ton gods och kilometer. Utsläppen för tåg uppkommer till följd av 
livscykeln för elektriciteten. (Melkersson, 2006-11-14 - 2006-11-16) 

Tabell 3. Utsläppsnivåer för järnväg och lastbil (Melkersson 2006-11-16) 

 Eltåg Euro3 

Kväveoxid [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅ 4100,3 −⋅  

Kolväten [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅  5103,4 −⋅  

Koldioxid [kilo/nettotonkilometer] 6100,3 −⋅  2108,4 −⋅  

Svaveldioxid [kilo/nettotonkilometer] 9100,5 −⋅  5100,1 −⋅  

Partiklar [kilo/nettotonkilometer] 9100,1 −⋅  6102,5 −⋅  
 
 
Av de vanligaste emissionerna härstammade 1994 80-90 % av alla utsläpp av kväveoxider 
och koloxid från transportsektorn. Dessutom uppkom även 30-40 % av den totala mängden 
kolväteutsläpp, 25 % av svaveloxiderna och 45 % av fossilt koldioxid från transportsektorn. 
(Lumsden 1998) 
 
Problem utöver direkta avgasutsläpp som transporterna för med sig är buller, vägslitage, 
olyckor och en ökad trängsel på vägarna (Lumsden 1998). Buller som uppkommer av 
vägtrafiken över 55 dBA, där dBA är ett medelvärde för ljud i olika frekvenser i en 
logaritmisk skala, påverkar ungefär 1,5 miljoner invånare i Sverige. Av dessa är mellan 
180 000 och 250 000 personer utsatta för ljud som överstiger 65 dBA (SIKA Årsbok 2005). 
Det är dock inte motorerna som är den stora bullerkällan utan det är rullningsljudet som ger 
ifrån sig den största ljudemissionen. Redan vid 50 km/h dominerar detta buller lastbilens 
andra ljud. Bullret ökar med 8 dB/hastighetsdubbling och med ca 3 dB/fördubbling av antalet 
axlar på lastbilen (Jonasson, 1997). Vägslitaget från tunga lastbilar med släp är 14 gånger 
högre jämfört med personbilar på vägar med trafikmängd över 8 000 fordon per dygn i 
genomsnitt. Vägar med en trafikmängd på mindre än 500 fordon har ett slitage 87 gånger 
högre för tung lastbil med släp än med personbil. Dessa vägar är av sämre kvalitet än de som 
har större flöden, vilket bidrar till det höga slitaget. Klimat och markförhållanden påverkar 
även skillnaden i slitage (SIKA PM 2005:5). Sett till olyckor är lastbilar inblandade i drygt 12 
% av de rapporterade olyckorna med svårt skadade alternativt dödlig utgång. Av den 
sammanlagda mängden dödsolyckor 2005 var 21 % olyckor där en eller flera lastbilar var 
inblandade (SIKA Vägtrafikskador 2005). Av det totala antalet fordonsflottan i Sverige är 
ungefär 9 % lastbilar (SIKA Rapport 2006:22).  
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3.6.2 Emissioners miljöeffekt 
Följande effekter ger förbränning av fossilt bränsle (Lumsden 1998 och Ammenberg 2004): 
 
Kväveoxid - Påverkar andnings- och immunsystem. Bildar marknära ozon samt bidrar till 
försurning och övergödning. Övergödning är en biologisk aktivitet i mark och vatten orsakad 
av näringsöverskott. Exempel på övergödning är kraftig algblomning eller att balansen mellan 
olika växter sätts ur spel i och med att kväveälskande växter breder ut sig allt mer. Försurning 
innebär att pH-värdet i mark och vatten sjunker och rubbar de naturliga förutsättningarna för 
ekosystemet vilket leder till utarmade miljöer eller förändringar av den biologiska 
mångfalden. Marknära ozon skadar vegetation och ger hälsoproblem som irriterade luftvägar, 
ögon och slemhinnor hos människan. 
 
Svaveldioxid - Påverkar bland annat andningssystemet. Orsakar även försurning, vilket 
innebär skador på skog och urlakning av metaller i vattendrag med fiskdöd som följd. Den 
svenska försurningen orsakas till 50-80 % av svavelutsläpp. Av dessa härrör en stor del från 
andra länder, vilket visar att det i större utsträckning är ett globalt än ett nationellt 
miljöproblem. 
 
Koldioxid - Bidrar till ökad växthuseffekt vilket innebär risk för en ökad temperatur på 
jorden. En ökad temperatur kommer att medföra ökade vattennivåer och en risk att 
Golfströmmens utsträckning förändras. Koldioxiden frigörs då det sker en förbränning av kol. 
Till exempel frigörs det koldioxid som bundits i trädet efter fotosyntesen då trä bränns. Denna 
koldioxid skapar dock inget nettotillskott eftersom det tagits upp av fotosyntesen. Vid 
förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas skapas dock ett nettotillskott av 
koldioxid. Anledningen är att fossila bränslen har en för lång omloppstid för deras 
återbildning och kan därmed inte ingå ett kretslopp utan benämns därför som icke 
förnyelsebara energikällor. 
 
Kolväten - Orsakar cancer och påverkar andningssystemet. Bidrar också till bildning av 
marknära ozon. 
 
Partiklar - Är bärare av cancerogena ämnen samt irriterar lungor, ögon och hals. 
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4 Kartläggning av Peabs och Skandinaviska Byggelements 
försörjningskedjor 
Den valda produkten, vilken studien baseras på, är den prefabricerade skalväggen och dess 
motsvarighet i platsgjutna byggnationer. I kapitlet beskrivs transportflödet från 
underleverantör till kund tillsammans med det ingående material som krävs för 
framställningen för båda tillverkningsmetoderna sett utifrån en helhetssyn för 
försörjningskedjan. Av sekretesskäl benämns två av leverantörerna inte vid dess rätta namn. 
 

4.1 Produktegenskaper 

4.1.1 Prefabricerad skalvägg 
Skalväggen är en ickemassiv vägg som består av två 50-65 mm tjocka betongskivor med släta 
utsidor och beräknas väga 250-320 kilo per kvadratmeter. Konstruktionen och skivorna hålls 
samman av armeringsjärn. Från fabrik är skalväggarna utformade för byggnaden där väggen 
skall monteras. Hål för fönster och dörrar finns redan och väggarna är försedda med färdiga 
hål och rör för elledningar, eldosor och liknande (Hopp 2006-09-20, Bratt 2006-10-02, 
produktblad skalvägg). Anledningen till att inte elledningar dras är att hanteringen under 
transporten kan skada elledningarna samt att flexibiliteten på byggplatsen minskar eftersom 
tillräcklig mängd elkabel måste monteras från början. Övriga ingående material i skalväggen 
är armeringsjärn, armeringsstegar, lyft och distanser. Armeringsstegar och distanserna 
används för att bibehålla avståndet mellan betongskivorna samt ökar hållfastheten. Lyftens 
syfte är att underlätta vid förflyttning av elementen med kran eller annan lyftutrustning. Efter 
leverans till byggplats gjuts skalväggen massiv med betong (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-
17). Ytterligare ett fåtal ingående material finns men dessa har exkluderats till följd av dess 
begränsade kvantitet. Skalväggen är redan kundspecifik då den börjar produceras genom att 
varje ritning är unik och antalet olika väggelement blir därmed stort. Produktionssättet ger 
inga rester av produkten på byggarbetsplatsen eftersom allt som beställs används. 
Anledningen är att producerad volym är noga uträknad för att täcka behovet (Hopp 2006-09-
20, Bratt 2006-10-02, produktblad skalvägg). Betongen som används har kort bränntid för 
snabb produktion av elementen (Eskilsson 2006-10-13).  
 
Liksom väggar som gjuts på byggplats innehåller den färdiga skalväggen betong och 
armering. Förutom eldosor och rör för elledningar har Skandinaviska Byggelement inga 
planer på att öka färdigställandegraden av de produkter som företaget levererar. Anledningen 
är att flödet skulle försämras eftersom Skandinaviska Byggelements produktionsanläggning är 
dimensionerad efter nuvarande omfattning av ingående produkter. Den möjlighet som 
företaget i nuläget ser är att öka färdigställandegraden utanför själva flödet i produktionen, i 
till exempel en separat byggnad, och lämplig aktivitet kan vara att sätta in fönsterkarmar eller 
konstruera väggelementen så att det är möjligt att dra elkablar redan i fabriken. (F Johansson 
2006-10-02) 
 
Enligt Skandinaviska Byggelement vore den bästa längden på väggarna 6-6,2 meter för 
produktionen eftersom det skulle ge den bästa utnyttjandegraden av produktionsresurserna. 
Lyftmomenten inom produktionen skulle därmed reduceras i och med att färre men större 
väggar behöver produceras. Dessa lyft tar ungefär 25 minuter per batch i dagsläget där fem 
väggar produceras samtidigt. Om istället batchstorleken ändras till två sexmetersväggar tar 
lyften bara tio minuter vilket gör att lyftmomentet inte blir en flaskhals i produktionen. 
Väggar med så effektiva mått tillverkas dock inte idag utan längden varierar efter kundens 
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önskemål. Anledningen är att de kan ge skarvar mitt i ett rum när väggarna monteras ihop och 
att skarven därför behöver bearbetas. Dessutom kan det vara svårt att ha fixerade väggmått då 
skarvar kan hamna i hålen för fönster och dörrar. Sexmetersväggar skulle dessutom skapa en 
god fyllnadsgrad i distributionstransporterna (F Johansson 2006-10-02). Andra aspekter som 
motarbetar en utveckling av standardiseringsgraden i prefabriceringsindustrin är bland annat 
att arkitekternas frihet minskar och att husen blir mer monotona. Dessutom försvårar nya krav 
för bland annat handikappanpassning av lägenheterna. (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17) 
 

4.1.2 Platsgjuten vägg 
Vid gjutning av en vägg används en yttre formvägg, en så kallad enkling. På denna placeras 
invändiga formar, till exempel hål för dörrar och fönster. Sedan fästs armeringen och 
eventuella eldosor och elrör. Efter dessa moment placeras ytterligare en formvägg, en s.k. 
dubbling, följt av att betong hälls i formen. När betongen stelnat avlägsnas formväggarna. Vid 
armeringsarbetet av väggarna används armeringsnät. Placering och borttagning av formar 
samt montering av nätet kräver kran vilket gör att kranen används för fler lyft än vid 
monteringen av prefabricerade element, som bara kräver ett lyftmoment per väggelement. 
 
Arbetet med de eldetaljer som skall dras i väggarna behöver kunskaps- och 
behörighetsmässigt inte utföras av en elektriker. Det behöver dock vara en elektriker med vid 
skapandet av ritningarna för att ledningarna skall kunna dras på rätt sätt. På byggen med 
platsgjutning är det dock vanligt att elektriker ändå sköter uppgifterna med att montera 
eldosor och elrör. Anledningen är att det kräver minst en persons arbete och att det då är 
bättre att använda sig av en elektriker som ändå finns på byggplatsen för andra uppgifter. 
 
Förbrukningen av de ingående materialen är ungefär lika stor för platsgjutna väggar som för 
prefabricerade skalväggar. Proportionerna mellan armering och betong är nämligen likvärdiga 
mellan platsgjutna och prefabricerade väggar och de slutgiltiga väggarnas tjocklek 
överensstämmer oavsett produktionsmetod. 
 
Vid platsgjutning där plåtformar används blir den gjutna ytan på väggarna jämförbar med 
prefabricerade väggar. Dock kan det uppkomma extra moment om inte gjutformarna ligger 
tätt emot väggen, vilket gör att väggen inte blir som önskat. Vid sådana fall får väggen 
bearbetas i efterhand. Samma problem finns vid utrymmen för dörrar och fönster, där vinklar 
och plana ytor kan bli fel. Följden blir då att det måste bilas eller gjutas i extra betong i det 
som blivit fel. Dessa problem utesluts med prefabricering. (Eskilsson 2006-10-13) 
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4.2 Försörjningskedja för prefabricerade skalväggar 
I försörjningskedjan för prefabricerade skalväggar är Skandinaviska Byggelement det centrala 
företaget. Därför kommer aktiviteterna i nätverket beskrivas utifrån relationerna mellan 
Skandinaviska Byggelement och dess kunder samt leverantörer.  
 

4.2.1 Leverantörer till Skandinaviska Byggelement 
Skandinaviska Byggelements avtal med underleverantörerna innebär ofta ett pris baserat på en 
viss inköpsvolym per år. Avtalen innebär dock inte att Skandinaviska Byggelement är 
skyldigt att köpa en avtalad mängd material på en viss tid från leverantören. För vissa 
underleverantörer används Peabs avtal medan andra avtal är Skandinaviska Byggelements 
egna, där inköpsvolymen har använts som förhandlingsmedel för att erhålla ett lågt pris. Fler 
incitament för att sänka inköpspriserna är exempelvis att Skandinaviska Byggelement köper 
hela laster från de flesta leverantörerna och eftersträvar att ha så få led som möjligt från 
tillverkare till företaget. Dock kan vissa grossisters regler begränsa denna strategi, vilket gör 
att Skandinaviska Byggelement köper in en del produkter genom grossister. För att underlätta 
hantering och kontroll av lagernivåer köps alltid kvantiteter om hela förpackningar. 
Skandinaviska Byggelement anser att det i dagsläget inte finns någon anledning för att köpa 
in större kvantiteter eftersom företaget redan idag har god fyllnadsgrad på intransporterna. 
(Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17) 
 
Skandinaviska Byggelement använder sig av ett manuellt beställningspunktssystem där order 
läggs baserat på ett preliminärt behov av en hel leverans. Rutinen innebär att en uppskattning 
av den framtida produktionsvolymen får bestämma när det är dags att beställa nästa 
materialleverans. Förändring i rutinerna när order skall läggas utarbetas i nuläget på företaget. 
Detta innebär att ett beställningspunktssystem baserat på lagernivåer skall användas i 
framtiden så att det skall räcka med en enkel lagerinventering för att bestämma när en order 
skall läggas på de olika materialen. För att reducera riskerna med sena leveranser från 
underleverantörerna kan prognoser för Skandinaviska Byggelements beräknade framtida 
efterfråga användas. Dock har Skandinaviska Byggelement svårt att skapa långsiktiga och 
exakta prognoser i dagsläget. Anledningen är dels att företagets produktionstakt accelererat 
kraftigt på senaste tiden och dels att Skandinaviska Byggelement först två veckor innan 
leverans till byggplats får en exakt specifikation på ordern. Därigenom underlättas inte 
skapandet av prognos av att företaget får en preliminär order mellan två månader och ett år 
innan önskat leveransdatum. Sex till åtta veckor innan leverans fås ytterligare information 
kring skalväggarna men en viss osäkerhet finns fortfarande kring specifikationerna av väggen. 
Leveransdatumet till kund är vid preliminär order daterad på en veckas noggrannhet, men 
detta datum skjuts ofta fram av byggföretaget ju närmre det planerade leveransdatumet tiden 
går. Datum och tid för leveransen blir exakt först då ordern blir mer specificerad. På grund av 
att leveransdatumet kan komma att ändras efter den preliminära ordern är fabriken överbelagd 
med 20-40 %. Genom denna strategi riskerar produktionen aldrig att stå stilla, vilket skulle 
kosta mycket pengar. Eftersom betalning sker vid leverans får inte Skandinaviska 
Byggelement någon fördel av att producera elementen i förtid. (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-
17) 
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Swerock 
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och berg samt transport- 
och entreprenadmaskintjänster. Företaget är en del av Peabs koncern och har 49 kontor 
utspridda i Sverige, från Gällivare i norr till Ystad i söder. (Swerocks hemsida) 
 
Swerock säljer betonggrus till Skandinaviska Byggelement och Sörmlast i Katrineholm är 
ansvarig speditör för grustransporterna till fabriken. Transportör är Hagtorps Åkeri som 
levererar 20 000-25 000 ton grus per år till Skandinaviska Byggelement. Eftersom ungefär 36 
ton transporteras den 50 kilometer långa sträckan mellan Swerock och Skandinaviska 
Byggelement per leveranstillfälle genereras mellan 550-700 transporter om året. (Ericsson 
2006-10-09) 
 
Vid orderläggning lastar Hagtorps Åkeri den mängd grus som beställts och levererar detta till 
Skandinaviska Byggelement. Swerock har med andra ord ingen inblandning i själva 
orderprocessen utan fakturerar endast kunden för den mängd material som köps (Ericsson 
2006-10-09). Skandinaviska Byggelement gör inga avrop till transportören förutom vid 
brister, vilket innebär att Hagtorps Åkeri kontinuerligt transporterar till anläggningen. 
Chauffören sköter sedan själv avlastningen av gruset vid fabriken. Vid transporterna används 
lastbilar av klass Euro 2 och 3 med en ungefärlig bränsleförbrukning på 4-4,5 liter/mil. (K 
Johansson 2006-10-16) 
 
Under vintern finns det problem med avlastningen och inlagringen genom att gruset fryser 
ihop. Anledningen är att gruset blir fuktigt utomhus hos Swerock och får isbeläggning under 
den 50 kilometer långa transporten till Skandinaviska Byggelement. Följden blir att gruset 
fortfarande är fruset när det kommer in i produktionen, vilket genererar stora problem vid 
tillverkning av byggelementen (Ericsson 2006-10-09). Skandinaviska Byggelement riktar en 
del kritik mot Swerock angående det frusna gruset, men Swerock anser å sin sida att det är 
Skandinaviska Byggelements ansvar eftersom det inte finns markfickor med värme att lasta 
av gruset i. I dagsläget är inlagringen av gruset utomhus ovan mark och får därigenom en 
miljö som är kall och rå (Ericsson 2006-10-09 & K Johansson 2006-10-16). Vid inlastningen 
transporteras gruset på ett 40 meter långt lutande transportband med gummimatta och om det 
är en ishinna på gruset glider gruset bakåt på grund av för liten friktion, vilket skapar stopp på 
bandet. För att förhindra problemet kan en värmeplatta användas för att värma upp bandet 
innan gruset börjar transporteras, med följd att ishinnan på gruset försvinner på 
transportbandet (K Johansson 2006-10-16). En ytterligare lösning på problemet är att 
Skandinaviska Byggelement betalar mer för en förbättrad hantering av gruset för att hålla det 
torrt, vilket skulle få som följd att problemet kan undvikas (Ericsson 2006-10-09). 
Skandinaviska Byggelement anser att Swerock inte alltid levererar det som efterfrågats när 
ballasten är frusen. Det har även gjorts försök med att värma upp transportbandet för att 
därigenom smälta isen, men det är svårt att få tillräcklig värme i hela bandet. (Bratt, Hopp & 
Palm 2006-10-17) 
 
 
Neofac 
Neofac agerar som en grossist i försäljningen av lyft och distanser och säljer ungefär 200 EU-
pallar varje år till Skandinaviska Byggelement. Ungefär 40 leveranser körs varje år, vilket ger 
att det i genomsnitt transporteras fem pallar per leveranstillfälle (Friberg 2006-10-09). 
Pallvikten är mellan 500-1000 kilo (Palm 2006-11-13). Leveranserna sköts av Poståkeriet, där 
pallarna transporteras som styckegods och det är Neofac som står för transportkostnaden för 
leveranserna till Skandinaviska Byggelement. Det innebär att kostnaden för den 380 kilometer 
långa transporten är inkluderad i det fakturerade priset.  
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Neofac köper in och lagerhåller det material som används i skalväggarna. Neofac kan därmed 
leverera omedelbart när ordern läggs men vanligtvis brukar Skandinaviska Byggelement 
orderlägga en vecka innan leverans sker. Vid en order skickas ett fax till Neofac som 
returnerar en orderbekräftelse. Vid de fall när kvantiteten eller leveransdatumet på ordern inte 
kan uppfyllas meddelas Skandinaviska Byggelement via telefon. (Friberg 2006-10-09) 
 
Motorerna i lastbilarna som används på Poståkeriet är minst av Euro 3-klass och har en 
ungefärlig bränsleförbrukning på 3 liter/mil (Pettersson 2006-10-09). 
 
 
Fundia 
Fundia Armering AB i Halmstad levererar armeringsjärn på rulle till Skandinaviska 
Byggelement. Fundias produkter finns i olika dimensioner men är inte kundspecifika och 
armeringen produceras så att ett visst lager med förädlade produkter alltid skall finnas att 
tillgå för snabb leverans. Råmaterialet till armeringen kommer från ett eget koncernägt 
järnverk i norska Mo i Rana.  
 
Skandinaviska Byggelement skickar en beställning ungefär en vecka innan företaget önskar 
inleverans, en order som sänds via fax. Ordern anger leveransdatum samt armeringens 
dimension. Volymen är ofta konstant, ca 35 ton, för att kunna fylla en lastbilstransport.  
Fundia skickar tillbaka en bekräftelse per fax. Orderbekräftelsen behövs eftersom fakturan 
skickas till en central enhet inom Skandinaviska Byggelement och därför kan inte fakturan 
fungera som orderbekräftelse till fabriken i Katrineholm.  
 
Rutinerna vid orderläggning har fungerat bra hittills och det är väldigt sällan som Fundia inte 
kan leverera det som efterfrågas inom den önskade tiden. Problemet för Fundia är att förutse 
vilka dimensioner som kommer att beställas vid vilken tidpunkt och därför skulle Fundia vilja 
ha mer långsiktiga prognoser för vad som kommer att beställas i framtiden. Problemet gäller 
dock inte bara Skandinaviska Byggelement utan också övriga kunder. Denna diskussion har 
förts mellan Fundia och Skandinaviska Byggelement men tillsammans har parterna inte hittat 
någon lösning som fungerat i praktiken. Fundia anser att Skandinaviska Byggelement borde 
kunna förutse mer vad företaget kommer att behöva för material längre än en vecka i förväg. 
En sådan bättre framförhållning skulle inte bara förbättra Fundias produktion utan också 
minimera riskerna att inte kunna leverera önskad artikel och volym till Skandinaviska 
Byggelement.  
 
Vid de fall då Fundia inser att företaget inte klarar av att leverera det som efterfrågas sker en 
avvikelserapportering. Vanligaste anledningen är att Fundia vill dela på en beställd transport 
för att kunna få bättre effektivitet i transporterna. Denna avvikelserapportering sker oftast via 
telefon eller fax. En diskussion förs då med Skandinaviska Byggelement om vilka produkter 
som är viktigast att leverera vid första transporten, eftersom en del av ordern vanligtvis går att 
skicka med en senare transport. Skandinaviska Byggelement visar ofta en välvilja om att 
kunna dela på ordern, vilket är positivt för Fundia som därigenom minimerar risken att vara 
tvungen att leverera de mest kritiska produkterna för sent till någon kund. Härigenom kan 
flera företag få sina mest akuta behov tillgodosedda och få resterande kvantitet levererad vid 
ett senare tillfälle. 
 
Transporterna lastas vanligtvis sent på eftermiddagen i Halmstad för att köras över natten till 
Katrineholm. Således är leveransen oftast framme tidigt på morgonen. Katrineholmsfabrikens 
geografiska placering har fördelen att det inte är några problem att få returtransporter tillbaka. 
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En transportrutt kan även bestå av transporter från Fundia i Västerås för leverans inom 
Mälardalen innan returtransport lastas till Halmstad. 
  
Förutom armeringsjärn på rulle producerar Fundia i Halmstad också de skarvnät som används 
i plattbärlagen och skalväggen. Av dessa är vissa artiklar lagervara men oftast behövs en 
framförhållning på tre veckor för att få artiklarna levererade. Näten, som viktmässigt är lätta 
men är skrymmande går ofta att samlasta tillsammans med rullarna. Därför försöker Fundia 
leverera skarvnäten samtidigt som en transport med armeringsjärn avgår. (Nilsson 2006-10-
09) 
 
Fundia har ett transportavtal med en lastbilscentral i Halmstad, Transportcentralen. Avtalet 
innebär bland annat att två personer från Transportcentralen är placerade i Fundias lokaler och 
är ansvariga för företagets transportplanering. Denna lösning fungerar väldigt bra och har 
medfört att båda parter är mycket nöjda. Transportplanerarna har tillgång till information från 
Fundia och har samtidigt bra kontakt med olika åkerier som tillhör lastbilscentralen. Därmed 
är det inga svårigheter att få fram rätt fordon till transporterna samtidigt som problem och 
frågetecken kring transporterna oftast kan upptäckas och åtgärdas i god tid. Tidvis har 
billigare lösningar med fristående åkerier med korta avtal använts, men trots ett lägre pris har 
inte detta varit fullt tillfredsställande då det har funnits mycket problem kring dessa 
transporter. Fundia värdesätter därigenom att chaufförer som är vana att köra företagets 
transporter återkommer, vilket fungerar i stor utsträckning via Transportcentralen. (Nilsson 
2006-10-09 & O Johansson 2006-10-09) 
 
Levererad godsmängd är alltid en full lastbilstransport med en godsmängd på cirka 35 ton. 
Detta grundar sig dels i att det skapar effektiva transporter men också att Skandinaviska 
Byggelement betalar ett fast pris per 35-tonsleverans för den 400 kilometer långa 
transportsträckan. År 2005 levererade Fundia ungefär 1 000 ton armeringsrullar och 26 ton 
skarvnät vilket skapar ca 30 stycken 35-tonstransporter under året. (Nilsson 2006-10-09) 
 
Transportcentralen har inga egna bilar utan hyr in åkerier som kör transporterna. Dessa 
transportörer räknar med 4,5-5 liter diesel per mil för Fundias transporter till Skandinaviska 
Byggelement. Efter den orderbekräftelse som skickats i ordermottagningen hos Fundia 
skickas ingen bekräftelse om allt går som planerat. Chauffören aviserar dock mottagaren om 
när leveransen skall komma fram mer detaljerat, men detta är en avisering som kommer från 
chauffören själv och inte via Fundia eller Transportcentralens personal. Förekommer det 
anledningar till att dela en order är det Tranportcentralens personal som sköter denna kontakt 
med Skandinaviska Byggelement för att undersöka vilka produkter som är viktigast att 
levereras i första transporten. Dessutom ser Transportcentralens personal till att chauffören 
har full kontroll över denna orderklyvning och vilka produkter som skall lastas av hos vilken 
mottagare. Vid ordinära transporter är detta inte några problem då hela godsmängden skall 
lastas av hos en mottagare. (O Johansson 2006-09-10) 
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NEA 
NEA är en grossist inom elbranschen som levererar rör och eldosor till Skandinaviska 
Byggelement. NEA levererar och säljer både till industrier och till lokala elektriker.  
 
Order från Skandinaviska Byggelement faxas till NEA i Örebro. Ordern brukar läggas på 
måndagen för leverans följande onsdag eller fredag. Anledningen till just dessa leveransdagar 
är att den levererande turbilen då kör slingan förbi Katrineholm. Vill Skandinaviska 
Byggelement ha leverans vid annat tillfälle anlitas Schenker som transportör. En 
orderbekräftelse skickas tillbaka omgående via fax efter att lagerstatus och möjligt 
leveransdatum kontrollerats. Gällande produkterna är vissa av artiklarna som ingår i 
skalväggarna så udda att NEA håller ett konsignationslager på dessa produkter åt 
Skandinaviska Byggelement för att kunna leverera dem tillräckligt snabbt. Artiklarna är då 
dedicerade till kunden men ägs av grossisten tills en order på produkterna läggs. Om 
samarbetet avslutas har NEA dock rätt att fakturera Skandinaviska Byggelement för dessa 
produkter, som annars kan vara svåra att sälja till någon annan kund. Denna lösning används 
för fler kunder. Övriga produkter lagerförs som vanligt eller beställs när de efterfrågas. NEA:s 
mest anlitade leverantörer är svenska även om det är kundernas önskemål som styr vad som 
beställs. När inte Skandinaviska Byggelements krav på leveransdatum är genomförbart kan 
det bli aktuellt att dela på leveransen och då kontrolleras vilka produkter vars behov är mest 
akut. En extra bil kan dock skickas om det är väldigt bråttom. 
 
Skandinaviska Byggelement är en förhållandevis stor kund hos NEA, och med företagets 
planerade produktionsökning prognostiserar NEA att försäljningen kommer att öka med 
ungefär 50 % under 2006.  
 
NEA har prognoser för vad Skandinaviska Byggelement kommer att beställa men dessa 
prognoser är ofta inte tillräckligt rättvisande eftersom företaget hela tiden ökar 
produktionstakten. För att minimera risken att få försenade leveranser skulle NEA gärna vilja 
få mer information om kommande order. 
 
Bland NEA:s övriga kunder finns de som beställer via ett EDI-system, och dessa lösningar 
fungerar inte alltid tillfredsställande. Därför tycker NEA att informationsutbytet med 
Skandinaviska Byggelement känns bättre och säkrare än med de kunder som använder EDI. 
Blir det aktuellt med att införa någon teknisk lösning, liknande EDI, kommer därför NEA 
ställa höga krav på att systemets funktionalitet och tillförlitlighet. 
 
För transporterna använder sig företaget av en transportlösning där två dedicerade lastbilar 
sköter leveranserna inom ett område kring Örebro, begränsat ungefär vid Askersund, 
Norrköping, Nyköping, Eskilstuna och Borlänge. Det finns även en mindre turbil som 
levererar produkter inom Örebro. Lastbilarna ägdes tidigare av NEA men de såldes år 2000 
till chaufförerna. Det dagliga arbetet fungerar dock fortfarande på samma sätt eftersom 
lastbilarna enbart kör gods åt företaget och dess dotterbolag. NEA tycker att lösningen 
fungerar väldigt bra då företaget har större kontroll över leveranserna och godset, jämfört med 
att anlita annan transportör. Inga mellanhänder med omlastningar blandas in och på detta sätt 
har problem med svinn och skadat gods minskat.   
 
I genomsnitt levererar NEA 1,5 kubikmeter gods på två pallar per vecka och oftast handlar det 
om en leverans per vecka (Garberg 2006-10-11). Vikten per pall beräknas vara 100-200 kg 
(Palm 2006-11-13). Dessutom används bilen för att hämta gods hos underleverantörer till 
företaget om leverantörerna finns på turbilens slinga. Leveranserna skapar en god 
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fyllnadsgrad på lastbilarna och praktiskt finns det inga problem med lossning och lastning då 
godset alltid förpackas på pall. 
 
Fraktkostnaden för leveranserna till Skandinaviska Byggelement är svår att uppskatta 
eftersom NEA har fler kunder på distributionsrutten, bland annat i Katrineholm. 
Faktureringen av transporten baseras inte på volym eller vikt utan antal leveranstillfällen. 
(Garberg 2006-10-11) 
  
Genomsnittlig bränsleförbrukning för NEA:s turbil som besöker Skandinaviska Byggelement 
var under år 2005 2,48 liter/mil med lastbilsmodellen Volvo FM7 250 hk -02. Denna lastbil 
körs ungefär 80 000 kilometer om året åt NEA och avståndet till Skandinaviska Byggelement 
är ungefär 75 kilometer. Under hösten 2006 byts lastbilen ut mot en ny Volvo FM9 260 hk. 
(Runesson 2006-10-11) 
 
 
Norsk armeringsgrossist 
De armeringsstegar som Skandinaviska Byggelement köper från den norska 
armeringsgrossisten produceras i Tyskland. Ordern produceras efter kundens specifikationer 
och därmed produceras ingenting mot lager. Stålet kommer från olika producenter av valsat 
stål i Europa men måste uppfylla den svenska SBS-standarden om leveransen skall ske till 
Sverige. Därmed skiljer sig stål som skall till Sverige mot det som exempelvis skall till Norge 
som då skall ha norsk standard. 
 
Ordern läggs oftast via e-post eller fax och innefattar information om specifikation på 
beställda produkter och volymerna av dessa. En orderbekräftelse skickas tillbaka med 
beräknad leveranstid (Skui 2006-10-23). Leveranstiden från den norska armeringsgrossisten 
till anläggningen är ungefär 5-6 veckor lång och Skandinaviska Byggelement köper in stora 
kvantiteter från grossisten (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17). 
 
När godset är lastat i Tyskland skickas en avisering per e-post eller telefon till Skandinaviska 
Byggelement att transporten lämnat fabriken. Den norska armeringsgrossisten levererar 
ungefär 300 ton om året till Skandinaviska Byggelement. Transportsträckan från fabriken i 
Tyskland till Katrineholm är ungefär 900 kilometer. Trailern lastas med ca 24 ton på grund av 
de tyska bestämmelserna om maximal vikt på vägfordonen och körs till närmaste tågstation 
där trailern lastas på tåg för vidare transport till Stockholm. I Stockholm transporteras sedan 
trailern vidare med lastbil till Skandinaviska Byggelement i Katrineholm, vilket gör att en 
transport består av en tågtransport på 750 kilometer och lastbilstransport på 150 kilometer. 
Bilfrakt Hässleholm är ansvarig för denna transport och när en leveransbekräftelse skickats 
från fabriken i Tyskland erhåller Bilfrakt en transportorder. Till Skandinaviska Byggelement 
levereras oftast fulla lass, vilket skapar 13 leveranser om året. (Skui 2006-10-23) 
 
 
Tyskt armeringsföretag 
Armeringsstegarna som köps ifrån Tyskland produceras vanligtvis mot kundorder även om 
det av produktivitetsskäl ibland produceras dubbel mängd än den beställda om det är en 
produkt med hög efterfrågan. Resterande mängd lagras och säljs direkt från lager. Efter 
orderläggning, som rutinmässigt sker via e-post sänds en orderbekräftelse tillbaka. Vid frågor 
eller problem om ordern används telefon. Dessutom skickas oftast en avisering om när 
transporten lämnar avsändaren. (Steuwer 2006-10-19)  
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Leveranstid till Skandinaviska Byggelement är 2-3 veckor. Leverantören används som 
komplettering av armering och tillverkar främst kundspecifika produkter. De tyska 
armeringsstegarna är av högre kvalitet och därigenom även dyrare än de som köps genom den 
norska grossisten. (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17) 
 
Varje leverans fyller en lastbil och innebär ungefär 22 ton eller 12 960 meter armeringsstegar 
och företaget skickar mellan 12 och 15 leveranser per år till Skandinaviska Byggelement. Den 
1500 kilometer långa leveransen till Katrineholm utförs av österrikiska transportföretaget 
LKW Walter. (Steuwer 2006-10-19) 
 
 
Cementa 
Cementas tre anläggningar för produktion av cement är placerade i Skövde, Slite och 
Degerhamn. Den byggcement som Skandinaviska Byggelement använder sig av produceras i 
Slite på Gotland och transporteras sedan med båt till Norrköping där en depå finns. Därmed 
produceras denna standardcement som Skandinaviska Byggelement använder sig av mot lager 
och mellanlagras i en depå innan vidare leverans. Ansvarig för Norrköpingsdepån är 
Alltransport, som också står för transporterna till Skandinaviska Byggelement (Alstermark 
2006-10-17). Vid orderläggning läggs ordern från Skandinaviska Byggelement till 
Alltransport via telefon utan Cementas inblandning. Alltransport är ansvarigt för att ordna 
transporten, vilket innebär att Skandinaviska Byggelement direkt får en orderbekräftelse. Om 
Alltransport inte klarar uppdraget med egna bilar hyrs bilar in från externa åkerier, dock 
används Alltransports bilar till 99 % av cementtransporterna. Avvikelserapportering sker bara 
om problem uppstår som oftast beror på olyckor eller fel på lastbilen. I övrigt har Alltransport 
inga svårigheter att leverera enligt Skandinaviska Byggelements önskemål. Skandinaviska 
Byggelement avropar leveranser med två till tre dagars framförhållning och beställer ungefär 
tre transporter per vecka, vilket ger ungefär 150 transporter om året. Varje transport levererar 
42-43 ton vilket ger en årsförbrukning på över 6 000 ton per år och det nuvarande 
transportavtalet som finns mellan Skandinaviska Byggelement och Alltransport är treårigt. 
Trots att Alltransport har ett löpande avtal med Cementa om driften på Norrköpingsdepån kan 
Skandinaviska Byggelement välja att teckna avtal med ett annat transportföretag för 
leveranserna efter att avtalet med Alltransport löpt ut. Alltransport fakturerar nämligen 
Skandinaviska Byggelement för de ungefär 60 kilometer långa transporterna medan 
Skandinaviska Byggelement får faktura från Cementa för köpt volym.   
 
Alltransport ser inga problem vid lossningen av cementen hos Skandinaviska Byggelement. 
Miljön för chauffören är bra och avlastningen avlöper smidigt. Här märks ett tydligt tecken på 
att denna produktionsanläggning är ny och modern. Vid många andra anläggningar som 
Alltransport lossar på finns det både problem med såväl själva lossningen som försämrad 
miljö för chauffören. Lossningen tar ungefär en timme med en normal avvikelse på upp till 15 
minuter kortare eller längre tid. Den uppskattade lossningstiden på en timme ingår i priset och 
Alltransport brukar låta de små variationer som kan förekomma bero.  
 
För cementtransporter har Alltransport två bilar som bara används för detta ändamål. Dessa är 
utrustade med Euro 3-motorer och beräknas förbruka 5 liter diesel per mil. I denna 
förbrukning räknas även in det bränsle som går åt vid lossning. (Andersson 2006-10-18) 
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4.2.2 Distributör av prefabricerade byggelement 
Sörmlast i Strängnäs är ansvarigt för distributionstransporterna åt Skandinaviska 
Byggelement. Transportföretaget bildades 1993 och är en lastbilscentral som ägs av sina 
maskin- och fordonsägare.  
 
Varje torsdag får Sörmlast ett fax som behandlar kommande veckas order till byggplats. Faxet 
innehåller specifikation över vikt och typ av last, destinationen samt leveranstidpunkt till 
byggplatsen. Eventuella ändringar av specifikationen meddelas via telefon, vanligtvis dagen 
innan transporten skall lastas. Sörmlast anpassar transporterna efter förutsättningarna som 
finns. Sådana förutsättningar kan vara volym, vikt, bredd och höjd på godset som måste 
överensstämma med lastbilens begränsningar. I dagsläget har Sörmlast fem lastbilar 
dedicerade för Skandinaviska Byggelement och om denna flotta inte räcker till kallas 
ytterligare fordon in för att tillgodose behovet. Om Sörmlast ändå inte klarar av efterfrågan 
anlitas andra transportföretag som bidrar med fordon så att problemet kan lösas. Förutom 
begränsningarna i mått och vikt på lastbilen finns det ett flertal parametrar som kan styra valet 
av fordonskombination, exempelvis lokala föreskrifter om maximala fordonslängder eller 
totalvikter inom vissa stadskärnor. Om det krävs dispensansökningar för transporterna 
ansvarar Sörmlast för en sådan dispensansökan. På vissa byggarbetsplatser är det så trångt att 
även detta kan sätta begränsningar för vilken fordonskombination som går att använda till 
denna mottagare. Finns det farhågor om att det inte går att använda valfri fordonskombination 
sker en besiktning av byggarbetsplatsen för att på så sätt avgöra vilket sorts fordon som är 
lämplig för leveranser till den aktuella byggplatsen. (Eriksson 2006-10-02) 
 
Sörmlast anser att lastflaken fungerar tillfredsställande eftersom de står färdiglastade hos 
Skandinaviska Byggelement och är lätta att lasta och säkra. Två varianter av lastbärare 
används och lastsäkringen sker oftast med containerfästen innan väggarna säkras med 
spännband. En nackdel med lastflaken som Skandinaviska Byggelement tillhandahåller är att 
de är 30 cm höga vilket kan utgöra ett problem vid höga väggar. Sörmlast har egna lastbärare 
med en höjd på endast 5 cm som kan användas vid höga väggar, men vid användandet av 
dessa krävs en omlastning. Lastbärarna väger två ton och vikten är ytterligare ett problem 
eftersom den minskar tillgänglig kapacitet för väggar på lastbilen. Med tre lastbärare på en 
fordonskombination upptas följaktligen sex tons lastvikt. Sörmlast får dock betalt för hela 
lastvikten, så det är inget som drabbar transportören av skalväggarna. Ytterligare en negativ 
aspekt med lastflaken är tiden för den nedmontering som sker efter att skalväggarna lastats av. 
Efter nedmontering kan dessa läggas ned på lastbilen för returtransport till Katrineholm. 
Tomma lastbärare går att stapla på varandra för att inte ta alltför mycket flakyta i anspråk på 
lastbilen. Sörmlast ansvarar för returtransporten av lastflaken och det finns ingen, enligt avtal, 
bestämd tidpunkt när de måste återfinnas hos Skandinaviska Byggelement. Istället har 
transportören en förhållandevis fri roll att bestämma detta. Vid brist hos Skandinaviska 
Byggelement beordras dock en returtransport av lastbärarna (Eriksson 2006-10-02). Från 
Skandinaviska Byggelements sida är returflödet ett problem eftersom företaget anser att 
Sörmlast bör ta med lastflaken i retur oftare istället för att som i nuläget vänta tills en lastbil 
och släp fylls (F Johansson 2006-10-02). Ett annat problem är att om något lastflak går sönder 
vid avlastning, till exempel om kranen förstör det, får Skandinaviska Byggelement ofta ingen 
information om detta. Därmed kan Skandinaviska Byggelement få tillbaka oanvändbara 
lastbärare till fabriken, vilket gör att brist kan uppstå senare. Därför eftersöker Skandinaviska 
Byggelement bättre rutiner för en sådan felrapportering. (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17) 
Lasterna byggs av Skandinaviska Byggelement och är anpassade till att få så hög 
nyttjandegrad av lastbilen som möjligt samtidigt som väggarna placeras i rätt ordning för att 
kunna monteras på byggplatsen i rätt sekvens. Härmed är det transporterna som styr 
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sekvenseringen av produktionen. Transporterna för skalväggar ut från Skandinaviska 
Byggelements fabrik utförs idag helt och hållet med lastbil. Väggarna placeras redan på väg 
ut från fabriken på lastflak med hjälp av den automatiska robot som transporterar skalväggen 
från produktionen. En truckförare förflyttar sedan lastflaket med uppställda skalväggar till en 
väntande lastbil för vidare transport eller till en avställningsplats på gården i väntan på 
avgående lastbilstransport (F Johansson 2006-10-02). Tidigare fanns problem med ojämn 
tyngd på de olika sidorna av lastflaken vilket orsakade instabilitet i lasten, ett problem som nu 
arbetats bort. Om det är flera lastbilar på plats samtidigt vid lastningen är rutinen att 
truckföraren hos Skandinaviska Byggelement lastar en lastbärare med väggar på en lastbil 
medan de andra säkrar sin last. Således skapas ingen onödig väntetid till följd av att flera 
aktiviteter pågår samtidigt. Det finns inget tidsfönster för lastningen av byggelementen hos 
Skandinaviska Byggelement utan Sörmlast kan bestämma när elementen skall lastas och 
köras iväg. Denna frihet i kombination med att möjligheten att kunna lasta vid Skandinaviska 
Byggelements fabrik mellan kl. 06-22 gör att lastningen är flexibel. (Eriksson 2006-10-02) 
 
Sörmlast körde under år 2005 1180 leveranser åt Skandinaviska Byggelement med en 
sammanlagd körsträcka på ungefär 320 000 kilometer med en genomsnittlig förbrukning på 
4,9 liter/mil. Transportpriset baseras på lastvikt, körsträcka, typ av fordon samt lastnings- och 
lossningstid. I kontraktet ingår en halvtimmes lastningstid och två timmar lossningstid. En 
körning till Malmö tar sju timmar och en körning till Stockholm tar ungefär 2,5 timme 
(Eriksson 2006-10-02). Skalväggar och plattbärlagen står ungefär för lika delar av 
transporterna (M Johansson 2006-11-17). 
  
Lossningen på byggplatsen är ofta ett problem. Ungefär 85 % av lossningarna tar längre tid än 
de två timmar som är planerat och detta beror till största del på dålig organisation på 
byggplatsen. På ett bygge i Helsingborg fick Skandinaviska Byggelement hyra in en extra 
transportör för att transportera in byggelementen till byggplatsen. Anledningen var att 
Sörmlasts lastbilar var för stora och att de därför fick lossa lastflaken med elementen och 
sedan lasta på dem på den andra transportörens mindre lastbilar. Den lossningsutrustning som 
annars används är fasta eller mobila kranar. Byggelementen kan lyftas på plats direkt vid 
ungefär 95 % av lossningarna. Vid de tillfällen det inte går att lyfta väggarna direkt på plats 
mellanlagras elementen i väntan på montering. Det finns inga problem med kassationer under 
transporterna utan då material har gått sönder har det inträffat på grund av handhavandefel vid 
lastsäkring alternativt vid lossningen av väggarna. Lossningstiden rapporteras av chauffören 
till Sörmlast som meddelar tiden till Skandinaviska Byggelement vid fakturering. En fast 
leveranstid tillämpas eftersom ett tidsfönster inte är tillräckligt exakt. I de flesta fall är det 
dock acceptabelt att transporten kommer tidigare men sena transporter accepteras inte. Vid 
problem meddelar chauffören byggnadsplatsen om detta för att förvarna om förseningar. 
Enligt skrivet kontrakt bötfälls inte Sörmlast för försenade transporter utan det maximala 
straffet blir att företaget inte får någon ersättning för leveransen.  
 
Avtalet med Sörmlast som ansvarig för transporterna från Skandinaviska Byggelements fabrik 
i Katrineholm är på fem år och föregicks av en upphandling med ett flertal olika större 
transportparter inblandade. Sörmlast är i dagsläget inte utsatta för konkurrens från järnväg, 
eftersom transportsättet inte är tillräckligt flexibelt för denna typ av transporter samt att 
hanteringen och planeringen tar för lång tid. Konkurrensmässigt mot andra transportörer är 
Sörmlast inte billigast men tillhandahåller en hög service samt att företaget klarar av 
speciallösningar (Eriksson 2006-10-02). Peabs egna transportföretag, Cliffton, har kontrakt på 
att sköta en tredjedel av transporterna som går söderut från Skandinaviska Byggelement. 
Kontraktet följs inte eftersom Skandinaviska Byggelement inte anser att Cliffton har samma 
kvalitet i transporterna som Sörmlast. Cliffton åberopar inte heller sin avtalsenliga rätt utan 
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meddelar när förutsättningar finns för en transport med hög lönsamhet. Skandinaviska 
Byggelement anser att transporterna fungerar väl med det upplägg som används idag. Det 
händer dock att fel sorts bil kommer till lastplatsen, vilket kan rendera i att lastbäraren 
alternativt lastbilen måste bytas ut. I vissa fall har det även hänt att de bytt transportör för 
dessa transporter. (F Johansson 2006-10-02) 
 
Standardfordonskombinationen för Skandinaviska Byggelements transporter är en treaxlad 
lastbil med ett släp bestående av en treaxlig trailer och en tvåaxlad dolly. Denna kombination 
kan totalt lasta 40 ton. När två tunglastade lastbärare skall transporteras tillsammans krävs en 
lastbil med högre lastkapacitet. Då används istället en fyraxlig lastbil med lastvikten 19 ton 
tillsammans med ett släp. Om maximal fordonslängd begränsar används istället en treaxlad 
dragbil tillsammans med en så kallad jumbotrailer. Fördelen med denna kombination är, 
förutom den kortare totallängden på fordonskombinationen, att flaket är närmre marken och 
därmed går att använda kombinationen då höga väggar skall levereras (Eriksson 2006-10-02). 
Väggar upp till och med 3,5 meter ger inga problem men högre väggar kräver leverans med 
exempelvis jumbotrailer. Mycket höga väggar, med en höjd närmare fem meter, transporteras 
liggande. (F Johansson, 2006-10-02) 
 

4.2.3 Logistiken på en byggnadsplats med prefabricering 
För en byggplats där både prefabricerade skalväggar och plattbärlag används är kranen en 
begränsande faktor. Anledningen är att stora prefabricerade väggar är det tyngsta som lyfts på 
byggarbetsplatsen. Därmed är en dialog kring vikten av elementen viktig mellan 
Skandinaviska Byggelement och Peab för att avgöra lämplig storlek på väggelementen. 
Vinsten med prefabricering är tidsfaktorn i och med att färre lyft- och monteringsmoment 
behöver utföras. Med större väggar minskar antalet lyft och därmed behövs det göras en 
avvägning mellan stora väggar och kranens kapacitet. Det finns kranar med en lyftkapacitet 
som klarar av den maximala storleken på väggen men dessa har å andra sidan en högre 
kostnad. Därför bör inte stora väggar väljas om prefabricering bara skall användas på en liten 
del av bygget i och med den höga krankostnaden. Därför är det inte säkert att det blir billigast 
att välja så stora element som möjligt. Ett billigare alternativ kan exempelvis vara en 
mobilkran istället för en fast kran då denna är lättare att hyra in en kortare period. Generellt är 
det idealt att ha en kran per delbyggnation samt ytterligare en som kan göra punktinsatser. Vid 
byggen av flera så kallade punkthus samtidigt är det optimalt att använda en semimobil kran 
som kombinerar fördelarna från en mobil och en fast kran genom att ha en högre lyftkapacitet 
än en mobilkran och samtidigt vara flexibel och rörlig. 
 
Peab ser i nuläget en för liten lönsamhetseffekt för byggföretagen om prefabricering används. 
En av anledningarna till detta är det rådande låga ränteläget, vilket minskar den positiva 
effekten av en lägre kapitalbindning med prefabricering jämfört med platsgjutet (Eskilsson 
2006-10-13). Planeringsmässigt ställs det höga krav vid användandet av prefabricering. 
Anledningen är att tidsplaneringen och logistiken i form av både monteringsmoment och 
transporter behöver fungera väl för att fördelarna skall kunna utnyttjas i form av tidsvinster 
(Tulldahl 2006-10-13). Det problem som finns idag gällande eldetaljerna är att placeringen 
alltid blir på den plats som anges i ritningen även om den är felaktig. Samma kontroll och 
kompetens för att upptäcka och avhjälpa problemet i ett tidigt skede finns inte i produktionen 
av prefabricerade byggelement som vid platsgjutning, vilket ger att felet uppmärksammas 
först när en färdig vägg anländer till byggplatsen. (Eskilsson 2006-10-13)  
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I studieobjektet Haninge Park 3 kommer Skandinaviska Byggelement leverera ungefär 2300 
kvadratmeter skalvägg. Avståndet från Katrineholm till Haninge Park 3 är 140 kilometer och 
varje transport beräknas leverera 30 ton skalväggar. (F Johansson 2006-11-13) 
 
 

4.3 Försörjningskedja för platsgjutna väggar 

4.3.1 Leverantörer till Hammarby Sjöstad 
 
Swerock 
Swerock levererar färdig betong till byggplatser. Ingående material såsom cement och ballast 
köps in mot lager och företaget tillverkar en betongmassa som sedan säljs. Inleveranserna av 
råmaterialet sker kontinuerligt och det inkommer flera leveranser varje dag. Betongen 
tillverkas i den mängd som behövs under dagen och levereras sedan ut till kund. Till 
Hammarby Sjöstad används fabriken i Länna i första hand och Solna står som reserv om inte 
kapaciteten räcker till. Avståndet till Hammarby Sjöstad är ungefär 17 kilometer och 
vanligtvis levereras ungefär 40 kubikmeter betong om dagen till denna byggplats. Peab är en 
stor kund och köper ungefär 30 % av Swerocks totala produktionsvolym (Holmgren 2006-10-
19). Ballasten till betongen hämtas till största del från Ekerö, 30 kilometer från fabriken i 
Länna medan cementen hämtas från Liljeholmen vars avstånd till fabriken är 15 kilometer 
(Holmgren 2006-10-31). En kubikmeter betong väger ungefär 2400 kilo, bestående av ca 350 
kilo cement, 180 kilo vatten och 1870 kilo grus (Ljungkrantz 2006-11-01). Även betongen 
som behövs för att gjuta skalväggen massiv i Haninge Park 3 kommer att levereras från 
Lännafabriken, vilket genererar en transportsträcka på ungefär 6 kilometer (Holmgren 2006-
10-31). 
 
Vid orderläggning ringer kunden dagen innan leverans och anger vilken volym som önskas 
till Swerock. Klockan 14 skickas ordern sedan vidare till den betongfabrik som ligger närmast 
kunden så att kapacitet reserveras för ordern. Meddelande om ordern går även till 
cementleverantören så tillräckligt med råmaterial kan levereras till betongfabriken. Swerock 
reserverar sedan antalet lastbilar som krävs för leveransen av ordern. Ungefär 75 % av 
lastbilarna som används ägs av Stockholms Åkeri och övriga lastbilar ägs av Swerock. 
Lastbilarna har vanligtvis en kapacitet på 5,5 kubikmeter men det finns även en större modell 
som kan lasta 7,5 kubikmeter. Vilket fordon som används anpassas efter bärighetsklassen på 
vägen till kunden. Vid leveransen är det Swerocks ansvar att fordonet har rätt utrustning med 
till byggplatsen samt att chauffören är medveten om tid och plats för leveransen. Vilken väg 
som skall nyttjas vid transporten samt vilken lossningsplats och kran som skall användas 
meddelas också. När flera leveranser går till kund utnyttjas fordonets fulla kapacitet i så 
många leveranser som möjligt. Vid sista leveransen meddelas Swerock den volym som 
behövs och därmed kan kassationerna av betong reduceras. 
 
Logistiskt sett är det inga problem med transporterna till Peabs byggnadsplats i Hammarby 
Sjöstad. Utrymmen, transporter och lossning ses inte som ett problem för denna 
byggarbetsplats som är jämförbar med andra byggnationer. Konkurrensmässigt har inte 
Swerock någon fördel av att tillhöra Peabkoncernen, utan om Swerock inte klarar av att hålla 
en hög leveranssäkerhet anlitas en annan leverantör. Peab har uppföljningsmöten med 
Swerock under byggnationens gång för att utvärdera huruvida leveranserna är acceptabla eller 
inte. Kritik ges från båda parter för att det skall vara ett så väl fungerande samarbete som 
möjligt. Om inte leveranserna uppfyller kraven meddelar Swerock chaufförerna om kritiken 
så att problemen inte skall återkomma. (Holmgren 2006-10-19) 
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Bröderna Edstrand 
Bröderna Edstrand levererar armeringsjärn och armeringsnät till Peabs byggplats i Hammarby 
Sjöstad. Till väggarna används i första hand armeringsnät och dessa levereras från företagets 
ena lager i Norrköping. Efter en omstrukturering finns företagets andra lager i Malmö. 
Kapade och bockade järn säljs kundspecifikt medan raka järn och standardnät lagerförs. Näten 
köps in från koncernägda stålverk i Tyskland eller Frankrike där dessa brukar finnas i lager. 
För standardprodukter är det tillräckligt att ordern till Bröderna Edstrand läggs senast klockan 
14 om Peab skall få materialet levererat dagen efter. Finns ett behov för ännu senare 
orderläggning löser Bröderna Edstrand detta efter bästa förmåga. En del order läggs dock med 
större framförhållning, mellan en och två veckor innan önskad leverans. Orderläggning sker 
vanligtvis via telefon även om fax och e-post också används. En orderbekräftelse skickas 
tillbaka med en beräknad leveranstidpunkt. Byggplatsen kan inte ställa krav på exakt 
leveranstidpunkt utan leverantören försöker tillgodose den föreslagna tiden från kunden. 
 
För transporterna har Bröderna Edstrand egna bilar även om Green Cargo i nuläget ansvarar 
för leveranserna till Stockholmsområdet. Green Cargo brukar då utnyttja sin omlastningsplats 
i Jordbro för att samordna transporterna i regionen. Vid omlastning ökar riskerna för 
godsskador eller att godset lastas fel men trots det fungerar dessa leveranser tillfredsställande 
och Bröderna Edstrand har ingen åsikt om leveranssättet så länge godset kommer fram i 
planerad tid. En liten del av transporterna är leveranser från utlandet direkt till byggplatsen. 
Dessa transporter brukar dock innebära en hel del problem, både för byggplatsen och för 
Bröderna Edstrand, vilket gör att företaget eftersträvar att minimera antalet direktleveranser. 
Problemen som kan finnas vid byggplatsen är om det inte finns lossningsmöjligheter. Om inte 
bilen har egen kran att lasta av armeringen med brukar företaget kontrollera med byggplatsen 
om vilka lossningsmöjligheter som finns. Därmed kan krankapacitet bokas men det förutsätter 
att kranen inte fått någon annan tidskritisk uppgift och att transporten kommer fram i avtalad 
tid.  
 
Leveranserna till Peabs byggarbetsplatser är oftast en full billast, vilket betyder 25-30 ton. 
Enligt Peabs avtal specificeras frakten enskilt vilket gör det enkelt att se vad frakten för varje 
leverans kostar. Fraktpriset per ton minskar för ökad leveransvolym, något som Bröderna 
Edstrand hoppas skall utmynna i att allt större leveranser beställs för att underlätta 
hanteringen. Avståndet till Hammarby Sjöstad är ungefär 160 kilometer. (Karlsson 2006-10-
19) 
 
 
PoB:s Elektriska AB 
PoB:s Elektriska är den elentreprenör som installerar motsvarande de eldetaljer, rör och 
eldosor, som finns i de platsgjutna väggarna. Företaget har ingen egen produktion utan köper 
in sitt material från grossister och inköpskanalen varierar beroende på vem som ger det lägsta 
priset. Inköpen sker direkt på byggplats vid behov så det hålls inget lager utan artiklarna 
inskaffas mot order. Grossisten anskaffar dock produkterna mot lager. 
 
Personal från företaget finns på plats från och med när gjutningen startar och kan därigenom 
identifiera behovet av eldetaljer. Ingen informationskanal finns därmed mellan Peab och 
PoB:s Elektriska. Om entreprenör behövs innan gjutningen påbörjas kontaktas företaget via 
telefon. (Nylén 2006-10-23) 
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4.3.2 Logistiken på en byggplats med platsgjutning 
I nuläget blir det allt vanligare att bygga kombinationer av platsgjutning och prefabricering. 
Exempelvis i byggnationen på studieobjektet i Hammarby Sjöstad används platsgjutna väggar 
och prefabricerade plattbärlag. För denna byggnation köps plattbärlagen från Färdig Betong 
(Eskilsson 2006-10-13). Anledningen till att de inte köps från Skandinaviska Byggelement är 
att företaget endast levererar både skalvägg och plattbärlag. Detta beror på att vinstmarginalen 
är högst på skalväggarna och att det inte är ekonomiskt att endast producera plattbärlag för 
Skandinaviska Byggelement. Produktionsmixen blir dessutom inte optimal om mer 
plattbärlag än skalvägg tillverkas, vilket beror på att skalväggen behöver mer avancerad 
teknik (Bratt, Hopp & Palm 2006-10-17). De enda prefabricerade väggelement som används 
på byggplatsen är ett fåtal höga väggar i det som skall bli butikslokaler. Anledningen till att 
dessa prefabriceras är att Peab inte hade tillräckligt höga formar att tillgå för att kunna gjuta 
dessa väggar själva. 
 
Betongen som används vid gjutning transporteras från betongblandaren till själva gjutningen 
med hjälp av en pump eller en bask. Basken är en behållare som förflyttas med hjälp av 
byggkranen från lastbilen till fickan som skall gjutas. Baskens fördel är flexibiliteten och 
priset jämfört med pumpen medan dess nackdel är att kranarna låses till gjutningen. Pumpen 
är vanlig vid valvgjutning och pumpar betongen direkt ifrån betongblandaren till gjutningen. 
Detta kräver dragning av slang fram till platsen där gjutning skall ske. 
 
Peab försöker minimera lagringen på byggnadsplatsen. Formarna tar dock mycket 
lagringsplats och det behövs ungefär dubbelt så många enklingar som dubblingar eftersom 
tiden för användandet av en enkling är längre än den för dubblingen. Även en del armering 
lagras. Det är dock senare i byggprocessen som lagringen ökar, och under stombygget ses inte 
lagringen som ett problem. (Eskilsson 2006-10-13) 
 
Valet finns att välja mellan att köpa armering i standardlängder för att sedan klippa och bocka 
denna på byggarbetsplatsen eller att köpa kapad och bockad armering enligt det som behövs 
på ritningarna. Leveranstiden på kundspecifik armering är cirka åtta veckor vilket kräver en 
stor framförhållning. Dessutom finns risken att om fel armering används någonstans så kan 
det vara svårt att få fram den armering som saknas och verkligen behövs senare vid ett kritiskt 
läge. Detta i kombination med den högre kostnad som kundspecifik armering innebär har 
gjort att armeringen numera klipps och bockas på arbetsplatsen. Dessutom krävs ändå en 
station för att klippa och bocka armering för andra delar av armeringen. (Tulldahl 2006-10-
13) 
 
Kasseringarna består mest av armering som inte behövts eller små spillbitar som blir kvar 
efter klippningen. Betong kasseras också, framförallt vid användning av bask. En full bask 
kasseras sällan men efter varje gjutning kasseras den mängd, vanligtvis ungefär 100 liter, som 
är kvar i behållaren. Vid gjutningen av mellanrummet i skalväggarna blir kasseringarna 
ungefär desamma. Dessa gjutningar möjliggör inte gjutning av hela väggen på en gång 
eftersom trycket som skapas på väggarna blir för stort. (Eskilsson 2006-10-13) 
 
Transporterna begränsas av lastbilarnas längd. Vilken av trailer eller 24-meterskombinationer 
av lastbil och släp som är det bästa valet vid varje byggarbetsplats kan variera. En trailer är 
inte alltid bättre lämpad om det är trångt, utan detta beror på utformningen av både fordonen 
och hur byggplatsen ser ut. I dagsläget är det Peab som avgör vilket fordon som är mest 
lämpligt att använda sig av men från Peabs sida finns ett önskemål om att transportbolagen 
kontrollerar byggnadsplatsen innan transporten kommer dit för att kunna välja ett lämpligt 
fordon. På de byggen där platsgjutna element används behövs lastbilar med betongblandare. 
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Dessa behöver stå nära väggarna vid gjutning, men det brukar inte vara några 
utrymmesproblem. Detta underlättar också av att betongbilarna inte har släp utan är vanliga 
lastbilar. Transporter med armering kommer vanligtvis på trailer, i vissa fall används 24-
metersbilar, men fordonslängden orsakar oftast inga problem vid lossningen. (Eskilsson 2006-
10-13) 
 
Betongbilarna kommer med en hög frekvens, ofta fyra bilar per timme, till byggnadsplatsen 
när platsgjutna väggar används och därför är det viktigt med yta för lastbilarna. Dessutom kan 
gjutning ske på flera platser samtidigt på bygget vilket gör att flera lastbilar kan komma med 
betong parallellt. 
 
Det ställs höga krav på ankomsttiderna för transporterna eftersom krantid reserverats till 
dessa. Om leveranserna kommer senare blir det lägre utnyttjandegrad och längre kötider som 
följd. Kraven på transporterna medför att ankommande leveranser inte stör produktionen i och 
med att lastbilarna är väntade och inplanerade i arbetsschemat. Vid förseningar bötfäller Peab 
transportören. Den grova planeringen innan byggnationen är inte lika kritisk som vid 
prefabricerat byggande eftersom flexibiliteten är högre och därmed kan planeringen förändras 
under projektets gång (Tulldahl 2006-10-13). Avvikelserapportering om en tidskritisk 
transport inte beräknas anlända i tid skall ske via telefon direkt till ansvarig på 
byggarbetsplatsen. Rapporteringen fungerar väl, men när avvikelserapporteringen inte 
fungerar blir konsekvenserna allvarliga. (Eskilsson 2006-10-13) 
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4.4 SCOR-kartläggning 
SCOR-kartläggningen innebär att åskådliggöra försörjningskedjor med hjälp av de SCOR- 
processelement som beskrivs i Figur 13. Enligt avgränsningarna i rapporten kommer inte de 
block som representerar returtransporter, Source Return och Deliver Return, att användas.  
 

4.4.1 SCOR-kartläggning av prefabricerade element 
Med hjälp av intervjuerna som utförts med de olika aktörerna i försörjningskedjan har 
information samlats in och lagt grund till SCOR-modellen som ses i Bilaga 1.  
 

• Ballast, grus i två olika dimensioner, köps in från Swerock och tillverkas alltid mot 
lager.  

• Cementa tillverkar ett fåtal varianter av cement och alla tillverkas mot lager.  
• För NEA:s produkter är flödet delat. Udda produkter köps in och mellanlagras i 

Skandinaviska Byggelements konsignationslager medan övriga beställs och lagras på 
traditionellt sätt. Eftersom NEA är en grossist finns ingen förädling av produkterna, 
och därmed finns inget make för detta företag.    

• Neofac har egen tillverkning men de produkter som levereras till Skandinaviska 
Byggelement köps in mot lager från andra tillverkande företag. Därmed har företaget 
samma grossistfunktion som NEA på de produkter som är aktuella för Skandinaviska 
Byggelement. 

• Armeringen som köps in på rulle från Fundia är inte kundspecifik utan tillverkas mot 
lager. Skarvnäten som också tillverkas av Fundia, produceras dock mot kundorder, 
vilket gör att dessa produkter får olika egenskaper i SCOR-modellen och visas i olika 
flöden.  

• Den tyska leverantören av armeringsstegar producerar vanligtvis mot kundorder men 
ibland ökas tillverkningsvolymen på grund av produktivitetsskäl. I och med 
tillverkningen mot kundorder visas produktionen och transporten som M2 respektive 
D2-block vilket innebär att produktion och leverans sker mot order. 

• De armeringsstegar som köps genom den norska grossisten tillverkas kundspecifikt 
mot order och transporteras sedan direkt till Katrineholm utan omlastning eller 
inblandning av grossisten.  

• Produktionen på Skandinaviska Byggelement sker som konstruktion mot order, därav 
har ETO valts som produktionsstrategi.  

  
Kartläggandet av försörjningskedjan har begränsats med anledningen att strukturen blir 
väldigt omfattande och komplex om ytterligare steg i kedjan analyseras.  
 

4.4.2 SCOR-kartläggning av platsgjutna väggar 
För platsgjutna väggar förändras SCOR-modellen i flera avseenden. Främst är att de olika 
underleverantörerna binds samman på byggplatsen istället för i Skandinaviska Byggelements 
fabrik som i Bilaga 1. I Bilaga 2 visas SCOR-modellen av försörjningskedjan för 
byggnationen i Hammarby Sjöstad. 
 

• Bröderna Edstrand levererar armeringsnäten till Peabs byggplats i Hammarby Sjöstad. 
Företaget har olika inköpsförfaranden för olika produkter. Vid standardprodukter, som 
är det vanligaste för produkterna i Peabs väggar, köps näten in mot lager från stålverk 
inom koncernen i Tyskland och Frankrike. I SCOR har därför företagets 
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grossistfunktion med produktion mot lager valts att visas eftersom de aktuella 
produkterna produceras och levereras i ett sådant flöde. 

• Swerock köper in materialet som används vid tillverkning mot lager. Betongen 
tillverkas sedan mot kundorder, vilket ger att produktionsstrategin visas som M2. Vid 
distributionen används både Stockholms Åkeri och Swerocks egna fordon, varav båda 
nämns som transportörer. 

• PoB:s Elektriska är ansvarigt för att rätt elprodukter finns på plats då de behövs. 
Produkterna anskaffas vid behov men tillverkningen av eldetaljerna sker mot lager. 

• Produktionen av hus sker som konstruktion mot order, varför M3-block används. 
 

4.4.3 SCOR-kartläggning i nivå 3 av väggelementsdistribution 
De olika aktiviteterna samt dess in- och utdata som ingår i distributionskedjan för 
prefabricerade byggelement kartläggs i nivå 3 i SCOR (se Bilaga 3). De aktiviteter som ingår 
beskrivs nedan. Punkterna 3.3-3.5 sker som ett moment, vilket även 3.8-3.10 gör. 
 

• D3.1 Mottagning och returnering av produktönskemål – Kunden ger en preliminär 
order till Skandinaviska Byggelement två till tolv månader innan önskad leverans. 
Utifrån dessa indata ges ett kostnadsförslag på ordern. 

• D.3.2 Förhandling och kontraktsskrivning – Två till tre månader innan planerad 
leverans skrivs kontrakt mellan Skandinaviska Byggelement och kunden.  

• D3.3 Ordermottagning, resursallokering samt produktionsstart – Senast åtta 
veckor innan önskad leverans fås kompletta bygghandlingar från kunden. 
Konstruktionsavdelningen hos Skandinaviska Byggelement har då sex veckor på sig 
för konstruktionsstadiet eftersom beläggning och planering av resurser i produktionen 
måste göras två veckor innan leverans. Information kring produktionsstart av order, 
behov av råmaterial samt annan orderinformation ges som utdata. 
Produktionsplaneraren behöver inte kontrollera lagernivåer av råmaterial eftersom det 
är inköpsansvariges uppgift att se till att tillräckligt med råmaterial alltid finns hemma. 

• D3.4 Schemalägg montering av slutprodukt – Kunden, exempelvis Peab, får exakt 
leveransdatum och kan därefter schemalägga monteringen. 

• D3.5 Skapa transportbeläggning – Vid skapandet av order anpassas produktionen 
efter kapaciteten på lastbäraren. Följden blir att produktionen ger hög beläggning på 
transportfordonen samtidigt som väggarna produceras i rätt sekvens. Information om 
beläggning går till Sörmlast. 

• D3.6 Ruttplanering – Sörmlast planerar rutten efter de förutsättningar som ges från 
Skandinaviska Byggelement. Planeringen innefattar avgångstider, val av chaufför etc. 

• D3.7 Val av fordon och prioritering av transport – Utifrån informationen kring 
beläggningen av transporten väljs lämpligt fordon. Planerade leveranser blir utdata 
och dessa data går till D3.9. 

• D3.8 Mottagning av produkt från Source/Make – När sista förädlingssteget i 
produktionen skett anländer skalväggen vid utlastningen. 

• D3.9 Orderplockning – Skalväggen placeras på lastbärare. Indata i form av planerade 
leveranser från punkt 3.7 används för att försäkras sig om att rätt skalvägg placeras på 
rätt lastbärare. 

• D3.10 Packning av order – Skalväggen placeras tillsammans med andra skalväggar 
på lastflaket enligt planerad ordning.  

• D3.11 Lastning och skapandet av transportdokument – Lastflaket transporteras 
med hjälp av truck ut på gårdsplanen i väntan på avgående transport. Antingen lastas 
skalväggarna direkt på lastbilen eller mellanlagras på gårdsplanen. Vid lastningen 
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säkras lastflaket. Transportdokumenten, som består av kombinerade frakt- och 
följesedel, överlämnas från truckföraren till lastbilschauffören. Transportdokumenten 
skapas ungefär en vecka före transportens avgång, efter punkt D3.3, men 
informationen används inte i produktionen. 

• D3.12 Transport av produkt – Skalväggarna transporteras till mottagare enligt 
förbestämd tid och plats. 

• D3.13 Mottagning och verifiering av order – Chauffören kontaktar vanligtvis inte 
byggplatsen för ankomstavisering. Kontakt mellan chauffören och byggplatsen 
upprättas bara om problem uppstått under transporten. På byggplatsen sker en snabb 
ankomstkontroll av väggarna för att försäkra sig om att det är rätt produkt och att den 
innehar rätt kvalitet. 

• D3.14 Montering av produkt – Skalväggen lastas av lastbilen med hjälp av kran och 
lyfts direkt på plats. I undantagsfall mellanlagras väggarna på byggplatsen om det inte 
går att lyfta väggarna på plats direkt vid ankomsten. Meddelandet om godkänd order 
till Skandinaviska Byggelement existerar inte. Istället får företaget endast information 
om leveransen innehåller några fel. 

•  D3.15 Fakturering – Fakturering sker när transporten lämnar Skandinaviska 
Byggelement och sker aktiviteten i och med punkt 3.12. Kunden har sedan 30 dagar 
för betalning av fakturan.
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5 Analys
I analyskapitlet utreds data från kartläggningen med stöd av den teoretiska referensramen. 
Analysen är uppbyggd kring tre huvudområden; integration, standardisering och 
modularisering samt transporter. Utöver dessa områden genomförs även beräkningar på hur 
transportsträckor och miljön påverkas av produktionsförändringen, analys av SCOR-
kartläggningen samt diskussioner kring två framtidsscenarier. 
 

5.1 Integration 
I nuläget finns ingen samhörighetskänsla i försörjningskedjan utan aktörerna agerar 
självständigt och handlar efter det som ger störst nytta för det enskilda företaget istället för 
försörjningskedjan. Genom en ökad integration erhålls fördelar som kan ge såväl lägre 
kostnader för det totala nätverket som färre suboptimeringar. 
 

5.1.1 Informationssystemet 
Det system som förmedlar information inom försörjningskedjan är till största delen faxbaserat 
men även telefon används i viss utsträckning. Order skickas med hjälp av fax till leverantören 
och vid eventuella förändringar används telefon. Dessa teknologier leder till onödigt manuellt 
arbete med ineffektiva informationsflöden som följd, i synnerhet om informationen skall 
vidarebefordras. Personalen på Skandinaviska Byggelement är nöjda med nuvarande system 
och anser att det fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dock skulle en övergång till digital 
informationsspridning förenkla flödet och minska det administrativa arbetet. EDI, som är 
vanligt förekommande i större företag, är en rekommenderad lösning på lång sikt i och med 
den höga automatiseringsgraden och dess förmåga att fungera tillsammans med affärssystem. 
EDA ger en lägre grad av automatisering men har fördelen att det är en billigare lösning och 
kan därigenom vara ett alternativ till EDI. På kort sikt är e-post det bästa alternativet för 
digitalisering av informationsflödet hos Skandinaviska Byggelement. Införandet av systemet 
medför en låg kostnad i och med att de flesta av dagens företag är uppkopplade mot Internet 
och anskaffandet av ett informationssystem baserat på e-post är en förhållandevis billig 
lösning. Dessutom används e-post som kommunikationsmedel mellan Skandinaviska 
Byggelement och leverantörerna av armeringsstegar. Således finns de tekniska möjligheterna 
samt en viss rutin av orderläggning via e-post, som kan utvecklas ytterligare och därigenom 
bli en lösning för alla inblandade parter i nätverket. En nackdel med detta system är att i likhet 
med fax kan ett meddelande förbises och en order riskerar därmed att bli försenad. Dock kan 
e-postmeddelandet antingen skickas till flera personer eller till en central adress som går till 
samtliga berörda parter. Därigenom ökar systemets tillförlitlighet samtidigt som det manuella 
arbetet minskar och informationen är enkel att vidarebefordra i och med att e-
postmeddelandet kommer i digital form.  
 
Genom att all data är digitaliserad går det enklare att föra in den i produktionssystemet samt 
att det är lättare att skapa databaser av informationen för att göra statistikinsamlingar. 
Förutom manuell vidarebefordring till berörda underleverantörer finns även inbyggda 
funktioner för att automatiskt förmedla informationen vidare, exempelvis till ett affärssystem. 
Systemet förenklar även integration mellan affärssystem i och med att möjligheten till direkt 
kommunikation mellan olika system. Exempel på informationsutbyte är vid orderläggning, 
där ordern automatiskt vidarebefordras till underleverantörerna. 
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5.1.2 Integration i försörjningskedjan 
Skandinaviska Byggelements försörjningskedja stämmer delvis överens med de fyra steg som 
Vrijhoef & Koskela rekommenderar för att öka integrationen. Första stegets mål med ett 
förbättrat materialflöde fungerar bra genom att transporterna är funktionella och att 
Skandinaviska Byggelement klarar tidskraven som Peab ställer. Dock kan tillförlitligheten 
och samarbetet förbättras med ett ökat informationsflöde. Steg två är inte fullt genomfört 
eftersom relationerna inte är tillräckligt täta inom försörjningskedjan utan underleverantörerna 
behandlas som externa parter. Ett exempel på frånvaron av täta relationer är att inte 
information delas inom nätverket för att underlätta planeringsarbetet. Underleverantörer, 
exempelvis Fundia, som tillverkar många olika produkter kan med en ökad 
informationsspridning lättare planera företagets produktionsmix. Därigenom kan en effektiv 
produktion erhållas utan att företaget behöver producera produkter med låg efterfråga som 
läggs på lager. Med införande av beställningspunktssystemet kan följden bli att 
planeringsarbetet underlättas för leverantörerna. Det tredje steget med att förflytta aktiviteter 
från byggnadsplatsen till produktionen är genomfört i och med prefabriceringen av 
betongväggen. Fler aktiviteter kan förflyttas vid en utveckling av prefabriceringen men med 
den grad som används i nuläget är steget genomfört. Det fjärde steget där byggnadsplatsen 
integreras med försörjningskedjan är inte fullföljt eftersom nyttor inte fördelas mellan 
Skandinaviska Byggelement och Peab. Exempel på detta är att använda vägglängder som ger 
hög fyllnadsgrad i produktionen av skalväggar och tidigare ge specifikationer på skalväggarna 
för att förenkla Skandinaviska Byggelements produktion. Med ett välfungerande samarbete 
och informationsutbyte mellan de olika aktörerna kan konkurrensfördelar skapas mot andra 
försörjningskedjor i och med möjligheten till kostnadsreduceringar och snabbare 
materialflöden.  
 
Genom att inte de fyra stegen genomförts i rätt ordning har inte heller någon integration 
skapats mellan Peab och Skandinaviska Byggelement. Om stegen genomförts i rätt ordning 
kunde relationen mellan parterna ha varit mer gränsöverskridande och en omfördelning av 
nyttorna utförts. I nuläget är det troligtvis svårt att utföra denna integration om inte en total 
omstrukturering av företagens relationer genomförs i försörjningskedjan. 
 
Med en förbättrad överblick och styrning av försörjningskedjan erhålls även möjligheter att 
reducera antalet aktörer i nätverket. Finns det flera företag som levererar likvärdiga produkter 
kan samarbetet med företaget som bäst uppfyller de krav som ställs förbättras, samtidigt som 
de andra företagen exkluderas ur nätverket. Exempel är att bara ha en leverantör av 
armeringsstegar istället för två genom att undersöka om en leverantör kan leverera alla stegar. 
Härigenom finns även en möjlighet att reducera kostnaderna genom att få bättre pris på 
produkterna eftersom leverantörens säljvolym ökar. Med långa samarbeten tilltar även 
potentialen för leverantörerna att anpassa produktionen efter försörjningskedjans och kundens 
krav och därigenom möjliggörs ytterligare kostnadsbesparingar genom ökad effektivitet i 
nätverket. Problemet är dock att långa avtal och relationer kan medföra att 
underleverantörernas service försämras genom att en för likgiltig relation skapas mellan 
företagen.  
 
Lambert & Coopers åtta nyckelprocesser för en förbättrad försörjningskedja är, liksom 
Vrijhoef & Koskelas fyra punkter, delvis utförda. Produktionsflödet och uppfyllande av 
orderkrav är väl fungerande i nuläget i och med att Skandinaviska Byggelement har ett fåtal 
order som inte levereras i tid samt att det inte är några onödiga lagerbildningar i flödet. Om 
det bortses ifrån returtransporterna är transportkostnaderna svåra att förändra förutom 
leveranserna från NEA eftersom de är baserade på en fast kostnad per leveranstillfälle. Vid 
större beställningsvolym skulle antalet leveranser kunna reduceras. Med ett ökat samarbete 
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bör kostnaderna kunna minskas genom att omförhandla kontraktet och istället basera 
kostnaden på mängden transporterat gods, vilket renderar i ökade lagernivåer. Gällande 
Skandinaviska Byggelements förmåga att uppfylla efterfrågan kan ett ökat flöde av 
information underlätta prognostisering för underleverantörerna tidigare i försörjningskedjan. 
Vid en ökad produktionsvolym kan informationsflödet komma att få ökad betydelse eftersom 
det i nuläget inte finns stor marginal hos underleverantörerna att uppfylla efterfrågan. Genom 
ökad standardisering finns även möjligheten att reducera antalet olika material som används i 
produktionen, såsom kundspecifika armeringsstegar, vilket förenklar planeringen för 
leverantörerna och ökar samarbetet ytterligare. Med en högre grad av integration kan 
kundservicen förbättras genom ökat informationsflöde och således uppdatera kunderna oftare 
om orderstatus och eventuella förseningar. I likhet med Vrijhoef & Koskelas fyra punkter 
beskriver Lambert & Cooper att integration skapar långsiktiga samarbeten mellan parterna 
och således kan aktörerna fungera som en enhet. Möjligheten för underleverantören att 
utveckla kundspecifika produkter för Skandinaviska Byggelement ökar, vilket därmed kan ge 
möjlighet att minska antalet underleverantörer samt underlätta produktionen. Som tidigare 
nämnts kan dock problem skapas med sådana täta relationer och ger att hanteringen av 
relationen med kunden är viktig om inte komplikationer skall uppstå vid ökad integration. 
 
I de tre steg som Gustafson & Rudberg (2006) nämner är det främst det andra steget som 
skiljer sig mot de punkter som Vrijhoef & Koskela samt Lambert & Cooper behandlar. Steget 
innebär att ändra tankesätt till att fokusera mer på att leverera bästa helhetsvärdet till kunden. 
För att möjliggöra denna punkt krävs en integration i försörjningskedjan och att samtliga 
parter strävar mot samma mål, att tillfredställa slutkunden. Med hjälp av ett förändrat 
informationssystem förenklas även det sista steget som innebär att förbättra kommunikationen 
genom informationsdelning. 
 
 

5.2 Standardisering och modularisering 
Med dagens struktur på försörjningskedjan och produktionen hos Skandinaviska Byggelement 
ses inte prefabricering som ett alternativ av kunden vid många husbyggen. Anledningen är 
främst den planering som krävs innan byggnationen samt logistikkraven, både för transporter 
och för lossning. Monteringsmässigt underlättas dock arbetet av standardisering och 
modularisering, vilket ger enklare hantering, mer rutinmässigt arbete och större 
effektiviseringsmöjligheter. För att uppnå dessa vinster måste Peab och Skandinaviska 
Byggelement närma sig varandra och därmed skapa så stora konkurrensfördelar som möjligt 
för försörjningskedjan som helhet.  
 

5.2.1 Standardiseringens följder 
Trots den industriella produktion som Skandinaviska Byggelement har i nuläget finns ingen 
uttalad strategi från företaget om att ha en hög standardiseringsgrad. Detta är anmärkningsvärt 
då en industriell produktion vanligtvis uppmanar till att standardisera processerna för att få en 
effektivare produktion. Lyftmomenten kan reduceras genom att producera längre 
väggelement, exempelvis med längder på 6-6,2 meter. Således skulle lyftmomenten inom 
produktionen kunna minskas drastiskt enligt produktionsplaneraren Fredrik Johansson. I 
nuläget produceras väggar med växlande längder, vilket genererar många tidskrävande lyft 
eftersom dessa beror på antalet väggelement. Dock krävs det att inget annat begränsar om 
denna förändring skall ge effekt för den totala genomloppstiden genom produktionen för en 
produkt. Längden på väggarna ger även bra beläggning på transporterna och därmed en 
förenklad hantering. Trots det används inte fasta vägglängder i nuläget då skarven mellan 
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väggelementen kan hamna mitt på en vägg och därigenom kräver extra bearbetning, vilket 
genererar ytterligare arbete för hantverkarna. Med ett helhetstänkande över 
försörjningskedjans nyttor skulle detta extra moment och de kostnader som det innebär vägas 
upp av de effektivitetsvinster som Skandinaviska Byggelement gör i produktionen och under 
transporterna. Dessutom minskar problemet med kranutnyttjandet till följd av färre 
lyftmoment när antalet byggelement reduceras. Dock kräver tyngre väggar en kran med större 
lyftkapacitet vilket skapar en avvägning mellan en dyrare krankostnad per timme och 
tillgänglig krankapacitet. Vid en standardisering av vägglängderna skulle också enhetliga 
rutiner kunna skapas för att lösa de extra moment som uppstår. I nuläget finns dock inte den 
integration och helhetssyn som krävs för att de olika ingående parterna skall kunna lösa de 
problem som nämnts i kapitel 5.1 Integration. 
 

5.2.2 Modularisering 
Standardisering går ofta att kombinera med modularisering för att på ett effektivt sätt skapa en 
stor mängd slutprodukter av en liten mängd ingående material. För att kunna utnyttja effektiva 
processer behöver Skandinaviska Byggelement begränsa antalet unika produkter som 
produceras, vilket kan uppnås med hjälp av en modulariseringsstrategi i produktionen. 
Skalväggarnas ingående material är förhållandevis få (cement, grus, armering, eldetaljer, lyft 
och distanser) vilka används till i stort sett alla varianter av väggar. Därmed går det inte 
minimera antalet ingående produkter i någon större utsträckning. Istället är syftet med 
modularisering att producera ett fåtal komponenter som i kombinationer med varandra skapar 
en stor mängd slutprodukter. I Skandinaviska Byggelement och Peabs försörjningskedja bör 
därmed målet vara att producera ett fåtal standardiserade väggelement som skapar en stor 
mängd olika hus när de kombineras. Som tidigare nämnts kräver dock detta en 
standardisering, inte bara inom produktionen utan också i konstruktionsstadiet med 
framställandet av ritningar etc. för att uppnå en tillfredsställande hög effektivitet. 
Byggnaderna som skall byggas måste därmed kunna konstrueras med hjälp av de 
komponentmoduler som produceras i fabriken. Effektivitetsvinster skapas genom att 
produktfloran av olika väggelement kommer att reduceras. Jämfört med nulägets produktion 
där varje byggelement är unikt och kundspecifikt innebär detta en stor omställning. Ett fåtal 
element byggs i större serier och skapar då standardiserade rutiner för produktionen samtidigt 
som arbetet med konstruktion minskar.   
 
Skulle en ökad modularisering realiseras med till exempel en högre färdigställandegrad av 
väggarna än vad som utförs i nuläget krävs en högre integration i nätverket i och med att olika 
led påverkas i försörjningskedjan. Anledningen är att delar av produktionen flyttas till andra 
företag när ett ökat modultänkande införs. Skandinaviska Byggelement skulle därmed få ett 
ökat ansvar i nätverket genom att företaget monterar ytterligare delar på väggelementen och 
ökar färdigställandegraden. Beräkningar måste utföras för att avgöra vilka aktörer inom 
försörjningskedjan som skall utföra de olika aktiviteterna sett till nätverkets bästa. Därmed 
måste Peab se tydliga nyttor och fördelar om ytterligare ett moment överlåts till 
Skandinaviska Byggelement eftersom priset på väggelementen då förmodligen kommer öka. 
Med en omfördelning av aktiviteter kan direkta kostnader reduceras beroende på vem som 
utför aktiviteterna mest effektivt men det innebär också en kostnadsbesparing för andra parter 
om en tidsvinst genereras i försörjningskedjan. Därmed får aktörerna en större fördel av att 
arbeta i ett tankesätt med ökad modularisering. Förutsättningen är att de inblandade parterna 
hela tiden ser till försörjningskedjans bästa och därmed genomför steg tre ytterligare i 
Vrijhoef & Koskelas modell för en ökad integration. 
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Arbetet med standardisering och modularisering kräver att arkitekter och andra personer som 
är inblandade i ritningskonstruktionsarbetet av de färdiga byggnaderna inser vilka 
förutsättningar som en standardisering och modularisering innebär i det praktiska arbetet. 
Inom byggnadsbranschen finns det farhågor om att ”miljonprogrammets” monotona 
byggnader kommer tillbaka i och med en standardiseringsprocess. Möjligheten finns dock att 
kombinera modulerna på ett stort antal olika sätt och skapa en stor variation bland de färdiga 
byggnaderna. Effekten gäller särskilt i den omfattning av väggelementsproduktion som 
Skandinaviska Byggelement bedriver i nuläget. Betongelementens sammansättning visar bara 
strukturmässigt hur en byggnad kommer att se ut. De färg- och materialval som görs senare 
under byggprocessen leder till omfattande valmöjligheter för att kunna skapa unika byggnader 
långt ifrån ”miljonprogrammets” monotona betonghus. Sett till produktstrukturen har 
Skandinaviska Byggelement i nuläget en extrem V-struktur på sina produkter, vilket innebär 
att ett fåtal olika ingående material skapar ett stort antal unika väggelement. Kombinationerna 
som går att skapa av dessa element ute på byggplatsen är således oräkneliga. Sett till målet 
med modularisering borde Skandinaviska Byggelement istället inrikta produktionen mot att få 
en Y-struktur där oförändrat antal ingående material skapar ett fåtal olika väggelement, 
komponenter. Dessa kan trots sitt ringa antal kombineras för att få en stor mängd varierande 
hus när elementen sätts samman, allt enligt teorin i kapitel 3.1.3 Modularisering.  
 

5.2.3 Övriga parters påverkan av standardisering 
En effekt av standardisering av väggelementen är att Skandinaviska Byggelements 
produktionsstrategi ändras från konstruktion mot order (ETO) till produktion mot order 
(MTO). Denna förändring påverkar flera delar av försörjningskedjan och inte bara 
produktionen hos Skandinaviska Byggelement. Konstruktionsarbetet med ritningar minskar 
om standardväggar kan användas i större utsträckning. Ett fåtal bygganvisningar för väggarna 
kan då användas för ett flertal kunder vilket minskar det administrativa arbetet med 
konstruktionen av ritningar. När arkitekten ritar byggnaden efter standardisering införts 
begränsas friheten till följd av en reducerad mängd varianter av väggelement att välja mellan. 
Möjligheten att använda kundspecifika element finns fortfarande men arkitekten bör sträva 
efter att minimera antalet sådana. Anledningen är att de kundanpassade elementen ger 
störningar i produktionen och en dialog mellan arkitekten och Skandinaviska Byggelement är 
nödvändig för att försäkra att det är möjligt att planera in elementen i produktionen. Till följd 
av standardiseringen flyttas kundorderpunkten framåt i försörjningskedjan genom att 
konstruktionsarbetet inte längre sker efter orderläggning. Resultatet av rationaliseringsarbetet 
blir att Peabs ledtid för att beställa de betongelement som behövs minskas. Reduceringen av 
ledtiden kan innebära en minskad total byggtid för Peab, med minskad kapitalbindning som 
följd. Om byggtiden förkortas ökar samtidigt kraven på planeringen eftersom möjligheten att 
ha en större framförhållning minskar. Detta är konsekvenser som allmänt uppstår då företag 
effektiviserar och reducerar ledtiderna. Därför är det viktigt att Peab undersöker vilka ökade 
krav som ställs på planeringen. Med ett ökat informationsutbyte inom försörjningskedjan är 
det inte säkert att de ökade kraven medför stora problem, utan nyttan med delad information 
mellan parterna kan underlätta för att få ett bättre materialflöde till byggplatsen. 
 
Vid en standardisering, där produktionsledtiden hos Skandinaviska Byggelement minskar, 
påverkas inte planeringen för anskaffning av material från underleverantörerna nämnvärt. 
Anledningen är att innehållet i väggarna är likvärdigt oberoende av vilken väggvariant som 
produceras. På detta sätt förändras inte den totala åtgången av de olika materialen i någon stor 
utsträckning. Skandinaviska Byggelement beställer redan i nuläget material i ett 
förhållandevis frekvent flöde och volymerna som täcker efterfrågan till nästa transport 
påverkar inte underleverantörerna nämnvärt vid en standardisering, förutsatt oförändrad 
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produktionstakt. Det som kan förändras är om Skandinaviska Byggelement standardiserar 
även innehållet i väggarna genom att använda färre olika varianter av till exempel armering än 
i dagsläget. Detta skulle då underlätta för underleverantörerna att förutse vilka produkter som 
Skandinaviska Byggelement kommer att beställa efter vad som beskrivits under kapitel 5.1.2 
Integration i försörjningskedjan. Gällande underleverantörerna har företaget redan i nuläget 
närmat sig en standardisering i delar av orderprocessen. Främst gäller detta de 
beställningsvolymer som används vid varje orderläggning då företaget alltid försöker att 
beställa samma volym. Volymen kan vara baserad på en full lastbilstransport eller en strävan 
efter att beställa obrutna förpackningar, till exempel fulla lastpallar. Följden blir inte bara 
minskat administrativt arbete för Skandinaviska Byggelement när rutiner skapats utan också 
att underleverantörernas hantering reduceras, både praktiskt och administrativt. Exempel på 
minskat administrativt arbete är oförändrad orderkvantitet medan det praktiska arbetet kan 
förenklas eftersom obrutna förpackningar kräver mindre hantering och emballering. Valen 
påverkar även prisbilden vid avtal med de olika underleverantörerna eftersom de flesta 
leverantörerna vill ha fasta beställningskvantiteter för att underlätta produktion och planering 
av leveranserna. 
 

5.2.4 Standardisering av lastbärare 
Standardiseringen av de olika lastflaken gör att lastning av väggelementen underlättas i stor 
utsträckning då hela kollit kan lyftas upp på lastbilen med truck i ett moment jämfört med om 
varje vägg skulle lastas separat. I och med användandet av enhetliga lastbärare skulle en 
standardisering av produkterna inte påverka lastningen i stor utsträckning förutsatt att 
företaget fortfarande kan använda samma lastflak som i nuläget. Hanteringen kring 
transporten underlättas i och med en standardisering även för produkterna. Exempel på detta 
är när produkterna skall lastsäkras. Är produkterna homogent utformade skapas rutiner för hur 
dessa lastsäkras på bästa sätt och misstag vid specialprodukter kan undvikas. Enhetligheten 
gäller även på byggplatsen där hanteringen skulle underlättas om elementen var mer 
standardiserade än i nuläget. 
 
 

5.3 Transporter för prefabricerade byggelement 
Transporterna för prefabricerade byggelement är omfattande och innefattar såväl in- som 
utleveranser av material. Dessa leveranser fungerar som helhet väl men är störningskänsliga 
eftersom Skandinaviska Byggelement har låga lagernivåer och tillverkar kundspecifika 
element. Störningskänsligheten visar sig om till exempel en skalvägg skadas i transporten. Då 
finns det inga färdiga element på lager utan ett nytt element måste produceras. Till följd av 
förändringen i informationssystemet och genom standardisering i produktionen ges nya 
förutsättningar för transporterna i form av bland annat möjligheten att förbättra 
inleveransernas precision och användandet av Just In Time-distribution. 
 

5.3.1 Transporter från Skandinaviska Byggelements underleverantörer 
Transporterna från de olika underleverantörerna till Skandinaviska Byggelement är 
förhållandevis väl planerade. Framförallt utnyttjas lastbilarnas kapacitet i stor utsträckning. 
Cement, grus och armering av olika slag levereras alltid med fullastade lastbilsekipage vilket 
gör det svårt att effektivisera dessa transporter ytterligare vad gäller nyttjandegraden. Det som 
kan förbättras är förutsättningar för returtransporter för att få ytterligare incitament för att 
sänka priset på material och transporter.  
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De produkter som köps som ingående material av Skandinaviska Byggelement och inte 
beställs i lika stora kvantiteter som grus, cement och armering är eldetaljer, lyft samt 
distanser. Eftersom Skandinaviska Byggelement bestämt att små lager skall hållas beställs 
frekventa leveranser av eldetaljerna, distanserna och lyften. Därför går det inte leverera fulla 
lastbilstransporter av dessa artiklar på grund av kapitalbindningen och bristen på 
lagerutrymme. NEA ansvarar för leveranserna av eldetaljerna med en egen bil, vars 
distributionsslinga går till bland annat Katrineholm. Eftersom NEA har fler kunder i 
Katrineholm och distributionsbilen ändå passerar Skandinaviska Byggelements fabrik sker 
inga onödiga transporter till företaget om antalet kilometer avses. Dock faktureras 
transportkostnaden per leveranstillfälle vilket skulle kunna vara ett incitament för 
Skandinaviska Byggelement att beställa i större volymer och färre tillfällen än de ca två 
pallarna som levereras en gång i veckan i nuläget. Härigenom kan möjlighet finnas att sänka 
totalkostnaden för material och transport, vilket får ställas mot en ökad kapitalbindning. 
 
Distanserna och lyften som köps från Neofac levereras också i mindre volymer, i genomsnitt 
fem pallar per leverans. Dessa transporteras inom ett större distributionsnät, i detta fall 
Poståkeriets, vilket gör att godset samordnas med andra sändningar som skall levereras inom 
ett nära geografiskt område enligt teorin om samlastning av styckegods. För så små 
leveransvolymer som transporteras en längre sträcka är ett alternativ att skicka pallarna med 
ett befintligt transportnät för att få bättre fyllnadsgrad. Förutsättningar finns således för att 
erhålla en hög fyllnadsgrad och samtidigt minimera körsträckorna i högre grad än om alla 
Neofacs leveranser skulle samordnas med inhyrda eller egna bilar. Anledningen till att just 
Poståkeriet anlitas är att Neofac har avtal med företaget men det finns ett flertal andra aktörer 
med motsvarande tjänster. Genom att förhandla med andra speditionsbolag kan 
försörjningskedjan erhålla både ekonomiska och praktiska fördelar om det bästa 
distributionsnätet används.  
 

5.3.2 Informationsutbytet under transporterna 
Informationsutbytet skiljer sig åt mellan leverantörerna av de olika materialen som 
transporteras till Skandinaviska Byggelements fabrik. Ett exempel är grustransporterna som 
inte innebär något informationsflöde under inleveranser utan dessa sker med ett jämnt 
tidsintervall. På grund av dess höga frekvens och jämna flöde ställs inga högre krav på 
informationsflödet för grustransporterna. I och med det korta avståndet till grustaget och att 
det därmed inte borde vara några större problem att få tag i en ny transport snabbt är risken 
liten att Skandinaviska Byggelement skulle få en brist om akuta problem uppstår med 
grustransporterna. Motiveringen är att Sörmlast är ansvarigt för transporterna och har många 
fordon knutna till företaget, förutom de kontakter med helt externa åkerier som finns. 
Dessutom är grustaget beläget 50 kilometer från Katrineholm, vilket underlättar både för 
Sörmlast att snabbt få tag i ett fordon till lastningsplatsen och på kort tid transportera gruset 
till Skandinaviska Byggelement. Generellt är Skandinaviska Byggelement beroende av 
tidsexakta transporter till följd av företagets brist på lager och behöver därför ha ett jämnt 
inflöde som täcker efterfrågan en tid framöver. En viss osäkerhet finns för transporterna med 
armeringsstegar, vilket beror på att transportavståndet är betydligt längre än för övrigt 
material och att en avisering skickas endast när leveransen lämnar avsändaren i Tyskland. Om 
problem uppstår under dessa transporter samtidigt som till exempel en produktionsökning 
genomförs finns en risk att Skandinaviska Byggelements tillgång på armeringsstegar tar slut. 
Detta är någonting som måste tas i beaktning då företaget inom en snar framtid kommer 
utforma ett beställningspunktssystem för råmaterialen. För att systemet skall fungera krävs en 
ökad kommunikation mellan Skandinaviska Byggelement och dess underleverantörer, vilket 
ställer högre krav på informationssystemet. För att ett beställningspunktsystem skall fungera 
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förtjänstfullt krävs tillförlitlig information om leveransprecision från de olika 
underleverantörerna. Om systemet inte fungerar som planerat riskerar Skandinaviska 
Byggelement att få råmaterialbrist alternativt skapas onödiga lager. 
 

5.3.3 Lossning på Skandinaviska Byggelement 
Bland underleverantörerna ses inte lossningen hos Skandinaviska Byggelement som ett 
problem. Undantaget är Swerock som vintertid har problem med att lossa gruset vid 
Skandinaviska Byggelements anläggning. Problemet består i att gruset kan vara fruset och 
därmed inte fäster på det transportband som skall transportera gruset till grussilon. I och med 
den låga friktionen glider gruset istället bakåt och kan fastna vid början på transportbandet. 
Skandinaviska Byggelement har försökt lösa problemet med uppvärmning utan positivt 
resultat. Om det inte är möjligt för underleverantören att undvika fruset material måste 
problemet lösas på annat sätt. Ett förslag kan vara klaffar av något slag eller annat underlag på 
transportbandet som motverkar problemen med den låga friktionen. Problemen vid 
betongproduktionen till följd av is i gruset skulle dock inte avhjälpas med denna lösning.   
 

5.3.4 Skandinaviska Byggelements distributionstransporter 
Sörmlasts transporter med färdigproducerade väggelement från Skandinaviska Byggelement 
till byggplatsen fungerar i nuläget bra enligt båda parter. Det främsta identifierade problemet 
är returtransporterna av lastflaken, något som inte tas hänsyn till i denna studie. I och med att 
Skandinaviska Byggelement veckan innan leverans skickar order för kommande vecka vet 
Sörmlast i god tid hur mycket gods som skall transporteras och när ankomsttid är bokad på 
byggplatserna för de olika väggelementen. Dessutom planeras produktionen efter vilken 
ordning väggelementen skall monteras vilket ger att väggarna på ett lastflak alltid skall lastas 
av på en destination. Därmed minskas riskerna att produkterna kommer till fel mottagare. 
Skandinaviska Byggelement försöker uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjligt genom att 
planera lastningen av elementen på lastbäraren. Vikten på lastflaken bestämmer vilket sorts 
fordon som är bäst lämpat för transporten. Varje lastbärare med gods får inte bli för tung för 
att undvika överlast på fordonen, vilket annars lätt kan ske eftersom väggelementen är tunga. 
Således är det viktigt att produktionsplaneraren på Skandinaviska Byggelement vet 
förutsättningarna för lastvikten på Sörmlasts fordon för att inga omlastningar skall behövas. 
För betongelementen är det vikten som begränsar hur mycket som kan lastas förutom när 
stora specialväggar skall transporteras.  Därmed skulle det storleksmässigt gå att leverera 
sexmetersväggar på de fordon som används i nuläget utan problem så länge vikten på varje 
lastflak hålls under de gränser som finns för fordonens lastvikt. Detta betyder att 
transportmässigt skapas inga stora problem om företaget vill standardisera väggmåtten, som 
tidigare diskuterats under kapitel 5.2.1 Standardiseringens följder. Skandinaviska 
Byggelement har istället redan börjat standardisera sina transporter i och med användandet av 
standardiserade lastflak, vilket påvisar ett initiativ mot en ökad standardisering.   
 
Bristande integration inom koncernen kan vara en anledning till att Cliffton inte används som 
distributör av de prefabricerade byggelementen trots företagets avtalsenliga rätt. Peab eller 
Skandinaviska Byggelement borde utvärdera huruvida samarbetet med Cliffton går att 
förbättra för att få ytterligare fördelar inom försörjningskedjan, som i förlängningen kan ge 
reducerade transportkostnader. 
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5.3.5 Informationsflödet under distributionstransporterna 
En lösning som kan underlätta informationsflödet mellan producenten, transportören och 
mottagaren av de prefabricerade byggelementen kan exempelvis vara användandet av ett 
RFID-system. RFID (Radio Frequency Identification) innebär att så kallade taggar, 
motsvarande streckkoder, läses av vid olika punkter med hjälp av radiovågor. Därmed går det 
till exempel att placera en avläsare i grinden ut från Skandinaviska Byggelements 
fabriksområde som registrerar vilket lastflak som lämnar området. Informationen kan sedan 
automatiskt vidarebefordras till berörda parter, exempelvis Skandinaviska Byggelement, 
Sörmlast och byggplatsen. På samma sätt kan en avläsare finnas på byggplatsen som 
registrerar att leveransen ankommit och skickar tillbaka denna information till Skandinaviska 
Byggelement och Sörmlast. Även rapportering av lossningstider kan förenklas med hjälp av 
RFID-lösning, eftersom leveransen kan avläsas vid lossningens början och slut. RFID-
tekniken går också utnyttja vid returtransporterna av lastflaken. 
 

5.3.6 Lossning på byggplats 
Lossningen på byggplatsen är idag en flaskhals i transportflödet. Kranen som krävs för 
avlastning av byggelementen har en hög utnyttjandegrad och det ställs därigenom stora krav 
på exaktheten i leveranstidpunkterna. Detta är en av de största utgiftsposterna på 
byggnadsplatsen och därmed är det viktigt att den har en hög utnyttjandegrad. Vid en 
försenad transport står kranen outnyttjad i väntan på leveransen av väggelement. Alternativt 
kan den börja med andra uppgifter men då är det inte säkert att det finns möjlighet för kranen 
att lossa byggelementen när elementen sedan ankommer till byggplatsen. Detta medför inte 
bara en förskjutning i kranens planeringsschema utan också att problem kan uppstå för hela 
byggnationen om vissa kritiska moment försenas. Flaskhalsen, som är den begränsande 
aktiviteten i flödet, skall styra takten på processerna och därför ställs krav på att transporterna 
anländer enligt Just In Time-principen för att det planerade användandet av kranen skall vara 
realiserbart. Planeringen på bygget måste även vara i fas för att inte extra lyftmoment, 
exempelvis att elementet först behöver mellanlagras innan det kan monteras, skall vara 
nödvändiga. Högre krav på det logistiska flödet ställs i och med att en försening tidigt i 
kedjan ger konsekvenser på byggplatsen. En väl fungerande informationsgång är viktig för att 
meddela eventuella förseningar. Om information för försening eller annan förändring i 
planeringen finns i god tid på byggplatsen kan tidsplaneringen för kranen förändras utan att 
kranens utnyttjandegrad försämras. För att detta skall fungera måste nya rutiner utarbetas för 
att kunna använda informationen på bästa sätt.  
 
På en byggplats där prefabricering används minskas lyften jämfört med det antal som behövs 
vid platsgjutna väggar. Platsgjutna väggar kräver sex stycken lyftmoment på byggplatsen 
innan väggen är gjuten medan skalväggar endast kräver två. Således minskar kranutnyttjandet 
om prefabricerade väggar används vid byggnationen istället för platsgjutna väggar. Vid 
nyttjande av skalväggar behövs dock en större lyftkapacitet än då väggar gjuts på plats, vilket 
ökar krankostnaden. Anledningen är att skalväggarnas vikt medför att dessa lyft är de tyngsta 
som kranen utför och följden blir att när större skalväggar används vid byggnationen krävs en 
allt större lyftkapacitet, som tidigare nämnts i 5.2.1 Standardiseringens följder. 
 
Problem finns i nuläget med lossningar som tar för lång tid vilket skapar extra kostnader för 
Skandinaviska Byggelement till transportören Sörmlast. Anledningen till att många lossningar 
tar längre tid än de två planerade timmarna som är inräknade i avtalet är enligt Sörmlast låg 
kompetens hos byggnadsarbetarna och bristfälliga rutiner i lossningsförfarandet. Med tanke 
på kranens prioritering på byggplatsen bör dessa problem ses över vid en ökad användning av 
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prefabricering om flödet skall kunna fungera effektivt. Detta är av hög prioritet framförallt då 
det är en belastning med extra kostnader som följd redan med dagens volymer och 
omfattning. Om problemen kvarstår kommer störningar och köer uppstå vid lossningen. 
Dessutom försvåras arbetet för transportören av byggelementen, i detta fall Sörmlast, vars 
problem att planera sina transporter och returtransporter ökar. Om inte rutinerna går att 
förbättra bör tiden för lossning i avtalet mellan Skandinaviska Byggelement och Sörmlast ses 
över vid en omförhandling. 
 

5.3.7 Transporttjänstens olika delar 
Under kapitel 3.1.4 Transportlogistik beskrivs transportens ingående delar. Uppdelningen i en 
materiell och en immateriell del innebär att transporten innefattar mer än den fysiska 
förflyttningen och hanteringen av godset som krävs. Lossning och transport av godset har 
analyserats och under dessa punkter finns bara problem vid lossning av grus hos 
Skandinaviska Byggelement samt lossningen vid kranen på byggarbetsplatsen. I nuläget finns 
problemen i den immateriella delen av transporten och med en ökad produktion ger de större 
utslag, i form av bristande information, kvalitet och säkerhet. Några problem med kvaliteten 
och säkerheten för transporterna har inte identifierats och Skandinaviska Byggelement anser 
att de flesta av transporterna fungerar bra, sett både till in- och utleveranser.  
 
De problem som identifierats är främst inom informationsdelen när transporter som allt mer 
går mot Just In Time-leveranser kräver ett väl inarbetat och fungerande informationsflöde 
mellan leverantör, transportör och mottagare. Framförallt sker leveranserna av de 
prefabricerade väggarna till byggplatsen enligt Just In Time-principen. För att undersöka om 
förutsättningarna som anges i Tabell 1 för Just In Time-leveranser överensstämmer appliceras 
de på Skandinaviska Byggelements situation. Eftersom varje lastflak bara innehåller ett fåtal 
väggelement krävs ett flertal leveranser per byggnadsplats. Följden blir att transporterna sker i 
små kvantiteter och med en hög frekvens. Därmed anses det att kriterierna för små 
leveranskvantiteter och hög frekvens är uppfyllda. Leveranstiden är kort för byggelementen, 
då de lastas dagen innan leverans och ofta ankommer till destinationen tidigt på morgonen 
efter byggplatsens önskemål. Med dagens placering av fabriken blir längsta 
distributionssträcka ungefär 500 kilometer, vilket gör att transporter som sker över natten kan 
anlända tidigt på morgonen hos mottagaren. Det är dock inte den korta leveranstiden som är 
det viktigaste vid Just In Time-transporterna, utan snarare leveransprecisionen. En lång 
leveranstid med säkrare tidsangivelser är bättre än en snabb, men tidsmässigt osäker leverans. 
För Just In Time-leveranser är enkla beställningsrutiner att föredra för att undvika problem 
vid beställningsproceduren. Eftersom hela ordern beställs på en gång och sedan delas upp 
skapar inte beställningsförfarandet några problem vid varje delleverans eftersom dessa 
tidsbestämts redan sedan tidigare. Gällande kriteriet att använda ett produktionsanpassat 
emballage för produkterna har det genomförts väl av Skandinaviska Byggelement. Detta beror 
på att väggelementen inte kräver något emballage och när lastsäkringen är avlägsnad lyfts 
väggelementen direkt till rätt plats på byggplatsen. Någon större ankomstkontroll genomförs 
inte vid mottagaren och anledningen är att felkällor minimeras i och med att en leverans 
endast har en destination. Sammantaget visar detta att Skandinaviska Byggelements 
leveranser till byggplatser har rätt förutsättningar för Just In Time-leveranser. Förutom dessa 
aspekter går det jämföra om de faktorer som Tarkowski anger i Figur 6, rätt gods, i rätt skick, 
i rätt tillfälle, med rätt fordon till rätt kund, passar in för Skandinaviska Byggelements 
transporter. Dessa faktorer är mer grundläggande för att transporten skall fungera oavsett krav 
på Just In Time. Om det gäller Just In Time-transporter är omständigheterna ännu viktigare 
när det inte finns någon säkerhetsmarginal för dessa transporter. Där är den sista faktorn 
angående korrekt information om avvikelser väldigt viktig för att kunna lösa problemet på 
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bästa sätt under transporten. Då skall transportören enligt utarbetad rutin kontakta byggplatsen 
om den försening som kan skapas, allt för att byggplatsen skall påverkas så lite som möjligt. 
Eftersom byggplatsen och dess utrustning är anpassad efter ett schema som styrs av 
leveranserna är det inte säkert att korrekt avvikelseinformation kan undvika köbildningar eller 
stillestånd.  
 
Ett transportflöde kan delas upp i fyra mindre delflöden gällande ekonomi, information, 
material och resurser, enligt teorin i kapitel 3.1.4 Transportlogistik. Av dessa är materialflödet 
oftast det enklaste och minst problemfyllda, vilket också gäller för Skandinaviska 
Byggelement. Materialflödet mellan avsändare och mottagare avser för Skandinaviska 
Byggelement både in- och utleveranser men det gemensamma är att materialflödet är 
enkelriktat mot mottagaren. Övriga tre flöden är dubbelriktade eftersom det sker ett flöde från 
både avsändaren och mottagaren. För det ekonomiska flödet innebär det att ett värde förflyttas 
mellan parterna, oftast är detta bestående av varor åt ett håll och betalningar i den motsatta 
riktningen. Resursflödet består av de resurser som krävs för att utföra transporten. I 
Skandinaviska Byggelements situation består resurserna främst av lastbilar och de lastflak 
som används vid transporterna. Problem med returflöden har identifierats då lastbärarna inte 
återkommer till fabriken i tillräcklig frekvens.  
 

5.3.8 Analys av järnvägstransporter 
Redan med dagens leveransvolymer från Fundia i Halmstad bör det undersökas om det är 
lönsamt att flytta över dessa transporter till järnväg. Detta beror på att volymen är tillräckligt 
stor och sträckan på ca 400 kilometer överstiger den brytpunkt på 300 kilometer som brukar 
anges som gräns för när järnvägstransporter blir aktuellt (Modén 2006-11-14). Ekonomiskt är 
det dock många faktorer som påverkar, exempelvis hur stor varje beställningsvolym är, om 
returtransporter finns för lastbilarna och hur mycket specialhantering som godset kräver. 
Lämpliga kvantiteter för att transportera på järnväg för Fundias transporter är 30 eller 60 ton, 
vilket styrs av de olika vagnarnas lastkapacitet. Detta skapar förutsättningar i form av att om 
60 ton skall transporteras per leveranstillfälle kräver detta två lastbilstransporter till och från 
omlastningsplatsen. Beroende på åtgången av råmaterial i kombination med 
beställningskvantiteten kan lagernivåerna hos Skandinaviska Byggelement öka om större 
inköpskvantiteter beställs och levereras på järnväg.  
 
Då Skandinaviska Byggelements produktion samt åtgången av de ingående materialen är 
förhållandevis jämn skulle även den tyska leverantören av armeringsstegar kunna transportera 
gods på järnväg till Skandinaviska Byggelement. I och med att transportsträckan från den 
tyska leverantören är ungefär 1 500 kilometer skulle en förflyttning till järnväg innebära stora 
miljövinster per leverans även om dessa transporter är förhållandevis få till antalet med 
dagens volymer. Ledtiden, som i nuläget är två till tre veckor, kan öka något om 
järnvägstransport används men eftersom Skandinaviska Byggelement inte har något krav på 
exakt leveransdag på dessa produkter kan ledtiden öka något ytterligare utan att produktionen 
störs. Dock måste Skandinaviska Byggelement vara uppmärksamt på leveransprecisionen för 
transporterna då beställningspunktssystem håller på att utarbetas för dessa produkter.  
 
För leveranserna av färdiga byggelement från Skandinaviska Byggelement till Peabs 
byggplatser skulle transporter på järnväg kunna vara aktuellt främst på de längre 
transportsträckorna, exempelvis till Malmö. Ett flertal faktorer påverkas dock negativt vid en 
omläggning till järnvägstransporter. Framförallt blir transportproceduren, som idag är väldigt 
enkel, mer komplex med omlastningar som följd. Omlastningar innebär en ökad risk både för 
att väggelementen levereras till fel mottagare och att väggelementen får transportskador, 
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vilket skulle öka mängden kassationer. I nuläget är kassationerna till följd av transportskador i 
det närmaste obefintliga. Transporttiden från fabrik till kund bör även öka, beroende på 
omlastningar och dess lokalisering samt kapaciteten i järnvägsnätet, vilket påverkar 
planeringen i Skandinaviska Byggelements produktion. Produktionen kan således behöva 
startas tidigare än då lastbilstransporter används om önskad ankomsttid skall kunna efterlevas 
utan risk för förseningar. Detta gäller även när en tidigareläggning av produktionen beror på 
om det finns någon tidsmarginal mellan produktionen och avgående leverans. Dessutom 
försvåras informationsflödet under transporten eftersom en chaufför inte följer godset hela 
vägen till byggnadsplatsen och kan rapportera problem. Statusangivelser går att erhålla från 
Banverket men genom att fler parter är inblandade minskar kontrollen över transportkedjan 
som helhet. Leveranstidpunkten är också svår att planera exakt då det svenska järnvägsnätet 
ofta är utsatt för störningar. Därmed krävs även marginaler till den tidpunkt då skalväggarna 
måste vara framme på byggplatsen för direkt montering. Förutom järnvägstransporter behövs 
även planering av lastbilstransport till och från omlastningsplatsen vilket gör att fler parter 
blandas in i transportplaneringen. Eftersom planeringen blir mer komplex och dessa 
aktiviteter inte tillhör Skandinaviska Byggelements kärnkompetens borde därmed 
transportplaneringen utföras av en extern part, på liknande sätt som i nuläget då Sörmlast 
ansvarar för transporterna. Ekonomiskt är det svårt att få en helhetsbild över hur kostnaden 
kommer påverkas av en förändring av distributionstransporterna, beroende på att flera 
transportsteg blandas in med transporter i olika delar av Sverige. Miljömässigt är det dock ett 
steg i rätt riktning om Skandinaviska Byggelement kan transportera skalväggarna på järnväg 
under större delen av transportsträckan ut till byggnadsplatsen. Trots att lastbilstransporter 
fortfarande krävs både till och från järnvägsanslutningen minskar den totala miljöpåverkan i 
stor utsträckning. 
 
Om distributionstransporterna förändras mot att till största delen transporteras på järnväg bör 
företaget utvärdera hur situationen med lastbärarna skall lösas. Med de lastbärare som 
används i nuläget skapas ett väl fungerande transportsystem på lastbil. Dessa lastflak är främst 
anpassade för lastbilstransporter vilket kan innebära att en lägre nyttjandegrad kan uppnås om 
lastflaken ställs på en järnvägsvagn. Dock är lastbilarna fortfarande en begränsande faktor 
lastviktsmässigt vilket innebär att skulle tyngre lastflak användas på järnvägsvagnarna måste 
dessa lastas om då de skall ställas på en lastbil. Därmed försvinner nyttan med lastflaken, att 
väggelementen inte ska behöva lastas av från lastflaken mellan fabriken och byggplatsen.   
 
Problemet som Skandinaviska Byggelement ser i nuläget med returtransporterna av lastflaken 
kommer förändras om en omställning av distributionstransporterna genomförs. Om lastbärare 
motsvarande dagens lastflak används för transporterna skapas nya förutsättningar för 
returtransporterna av lastflaken. Anledningen är att lastbilarna i större grad kommer att utföra 
lokala transporter till och från järnvägen vilket innebär att inga naturliga returflöden av 
lastbilar för returtransporter av flaken finns. Därmed måste nya rutiner utarbetas för hur 
flaken skall hanteras efter att väggarna lastats av eftersom lastbilen som levererat 
väggelementen inte skall tillbaka till Skandinaviska Byggelement. Därmed finns risken att 
problemen med returtransporterna ökar i och med en distributionsförändring. Om 
returtransporterna sker med järnväg uppstår liknande problematik genom att strävan efter hög 
fyllnadsgrad är svår att uppnå. 
 
För övriga leveranser ses inte järnväg som ett alternativ, beroende på för små volymer eller 
för korta leveransavstånd. Dessa transporter går att påverka miljömässigt men problemet som 
kan uppstå är att Skandinaviska Byggelements önskemål om reducerad miljöpåverkan inte tas 
i beaktning eftersom det vanligtvis är leverantören som ansvarar för transporten. 
Skandinaviska Byggelementen kan dock begära miljömässigt bättre transporter om företaget 
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vill ha en bättre miljöprofil. Därmed kan Skandinaviska Byggelement framföra krav om mer 
miljövänliga leveranser då avtal om råmaterialinköp skrivs med underleverantörerna. 
Kartläggningen ger att de flesta av företagets transporter i nuläget är effektiva utifrån 
förutsättningarna, men i och med det stora transportarbetet som skapas i flertalet av 
godsförflyttningarna finns det potential att erhålla en mindre miljöpåverkan. Med en ökad 
produktionsvolym påverkas transportarbetet i motsvarande omfattning och därför krävs en 
förflyttning av gods till järnväg för att bromsa utvecklingen av en större miljöpåverkan. 
 
För att förbättra de transporter där det inte är aktuellt att byta transportslag, exempelvis 
transporterna för grus, eldetaljer samt distanser och lyft, kan företaget exempelvis ställa högre 
krav på fyllnadsgraden i de fall där den inte redan nu är tillräckligt hög. Dessutom kan 
Skandinaviska Byggelement kräva att underleverantörernas transporter skall ske med 
modernare fordon med mer miljövänliga motorer, exempelvis att alla lastbilar skall ha Euro4-
motorer. 
 
Ett exakt pris på vad transporterna kostar för en jämförelse mellan lastbil och järnväg är svårt 
att uppskatta eftersom många parametrar spelar in, exempelvis hur mycket trafik som i övrigt 
finns på sträckan och vilken vikt som kommer skickas med en viss frekvens. Dessutom beror 
det på hur godset hanteras vilken sorts lastbärare eller annan utrustning som krävs. 
 
 

5.4 Transporter för platsgjutna väggar 
För transporterna till en byggarbetsplats med platsgjuten byggnation är frekvensen och 
fyllnadsgraden varierande beroende på vilket material som transporteras. Material som 
armering, färdig betong, eldetaljer etc. som krävs för väggarna levereras vid skilda tillfällen 
och i varierande volymer. Armeringen levereras i form av nät till väggarna och levereras i 
olika omgångar med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Anskaffningen av eldetaljerna sköter 
ansvarig elentreprenör vilket gör att volymen av dessa uttag ofta blir ganska små då 
elektrikerna oftast hämtar produkterna hos en grossist eller beställer leverans till byggplatsen i 
små volymer. Den transport som är volymmässigt störst är leveransen av färdigblandad 
betong, som transporteras i betongbilar utan släp. Eftersom lastbilarna ankommer till 
byggnadsplatsen med ett intervall på 15-30 minuter krävs ett stort antal transporter, dock med 
en hög fyllnadsgrad. På grund av det stora antalet transporter som krävs skapas snabbt långa 
totala transportsträckor för betongen.  
 
Utrymmesmässigt finns det inga större problem för ankommande transporter till byggplatsen i 
Hammarby Sjöstad. Per Tulldahl, stombyggnadsansvarig på Peab, håller med om att 
utrymmesbristen för transporterna till byggarbetsplatserna inte ses som ett problem utan 
transporterna och lossningen brukar fungera som önskat. Ett problem som kan uppstå är om 
leveranserna sker med felaktig fordonskombination med avseende på dess vändradie. Detta är 
en upplysning som vanligtvis kommer från byggledningen till leverantören så att det går att 
leverera godset till byggarbetsplatsen. Det är främst i byggledningens intresse att 
intransporterna fungerar så att byggnationen inte stannar upp på grund av lossningsproblem. 
Prioriteringsmässigt är det de tidskritiska leveranserna som ställer högst krav på 
tillfredsställande lossningsförfarande och vid ett ökat Just In Time-tänkande ökar antalet 
kritiska transporter. Vid dessa leveranser får inte lossningen vara en begränsade faktor. 
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5.5 Jämförelse distributionsstruktur 
Med platsbyggda väggar levereras varje materialslag var för sig och samlas först hos 
slutkunden, till skillnad från Skandinaviska Byggelements försörjningskedja där noden finns 
tidigare i flödet. Då transporteras de olika materialen till fabriken där de sätts samman och 
levereras ut som väggelement. Följden blir att fabriken motsvarar en terminal med 
samlastningsfunktion. Således skapas en effektiv transportstruktur då de flesta av 
transporterna in till fabriken har en mycket hög fyllnadsgrad. Eftersom uttransporterna bara 
har en mottagare per leverans undviks transporter med låg fyllnadsgrad mellan olika 
mottagare. En hög fyllnadsgrad erhålls därmed under hela leveransflödet. På 
byggarbetsplatsen tillkommer leveranserna av betongen som används för att fylla tomrummet 
i skalväggarna. En jämförelse av de olika produktionssätten på byggplatserna med avseende 
på strukturskillnader i transporterna kan ses i Bilaga 1 och Bilaga 2 som visar SCOR-modeller 
för de olika distributionsuppläggen. Skandinaviska Byggelements försörjningskedja är också 
mer statisk än försörjningsnätverket som används vid platsgjutna väggar eftersom samma 
underleverantörer kan användas med oförändrade transporter oavsett till vilken byggplats 
väggelementen skall levereras. Med hjälp av den statiska strukturen ges fördelar i att det är 
enklare att få en långsiktighet och kontinuitet i distributionsnätverket, vad gäller 
affärsrelationer och avtal med både underleverantörer och transportörer. 
 
För att jämföra olika distributionslösningar kan beräkningar om antalet unika 
transportrelationer utföras. Flera fördelar finns genom att använda en struktur som skapar så 
få unika transportrelationer som möjligt. Exempel är att om en större del av transporterna är 
likartade underlättas planeringen. Samtidigt utarbetas rutiner för dessa som skapar fler skäl att 
genom förhandling erhålla ett bättre transportpris. Beräkningarna för att visa hur många 
transportrelationer som skapas bygger på att lika antal underleverantörer går att använda i de 
strukturer som jämförs. Med lika antal underleverantörer för platsgjutna och prefabricerade 
väggar minskar antalet transportrelationer mellan underleverantörerna och slutkunderna, 
enligt teorin om samlastning då detta sker i Skandinaviska Byggelements fabrik. Därmed 
påverkar antalet mottagare, byggplatser, i större grad hur många unika transportrelationer som 
skapas. Exempel visas nedan med sju underleverantörer och tio byggplatser. 
 
Med formeln för antal relationer utan terminal; R = m·c och formeln för antal relationer med 
en terminal R = m + c ger detta att med m = 7 och c = 10 skapar strukturen med platsgjutna 
väggar 70 relationer. Motsvarande med prefabriceringsstrukturen ger 17 relationer om det 
bortses från transporten för betongen till väggelementen på byggplatsen. 
 
Eftersom olika antal underleverantörer krävs då skalvägg och platsgjuten vägg jämförs 
kompliceras beräkningarna. Dessutom kräver skalväggarna betongtransporter till byggplatsen 
vilket kräver att en justering av formlerna för beräkningen av en- och flerterminalsystem 
måste utföras för att kunna användas för situationerna med Skandinaviska Byggelement och 
Peab.  
 
Med denna transport inräknad visas ett exempel i Figur 15, där c = 10 byggplatser och de nya 
beteckningarna v = 7 för antalet underleverantörer till Skandinaviska Byggelement samt w = 3 
underleverantörer till platsgjuten byggnation används. 
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c = 10 byggplatser 

Prefabricering 

v = 7 underleverantörer w = 3 underleverantörer/byggplats 

Platsgjutning 

c = 10 byggplatser 

Figur 15. Exempel på transportrelationer 
 
 
Anpassade formler för beräkning av antalet relationer blir således: 
 
Prefabricering R = v + 2c  
Platsgjutning R = w·c 
 
I formeln för prefabricering är 2c till följd av distributionen av väggelement samt leverans av 
betongen som krävs för att gjuta skalväggen massiv. Med dessa formler får prefabricering 27 
relationer och platsgjutet 30 vilket innebär att fabriken här inte minskar antalet relationer i 
samma utsträckning som tidigare, vilket åskådliggörs i Figur 15. Anledningen är att en ny 
relation för betongtransporten behövs för varje byggplats. Då antalet byggplatser tilltar ökar 
antalet unika transportrelationer, men också skillnaden mellan strukturerna kraftigt. Med till 
exempel c = 100 blir antalet relationer 207 för prefabricering och 300 för platsgjutning.  
 
Vid en situation där fler fabriker för skalväggar än den som finns i nuläget byggs, förändras 
distributionsstrukturen ytterligare för de prefabricerade väggelementen. Med en strategi där 
flera fabriker är kundfokuserade används följande formel för beräkning av antalet relationer: 
 
Prefabricering: R = v · t + 2c 
 
Med föregående exempel där v = 7 och c = 10 samt två fabriker, t = 2 resulterar detta i 34 
relationer, vilket gör att antalet relationer har ökat både från strukturen med en fabrik och med 
platsgjutna byggnationer. Däremot innebär en geografisk placering med en fabrik i 
Katrineholm och en i södra Sverige att sträckorna för distributionstransporterna kommer att 
reduceras då transportsträckorna från fabrik till byggplats i genomsnitt blir kortare.   
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5.6 Beräkning av transportsträckor 
För att ytterligare kunna jämföra de två olika strategierna transportmässigt, utöver antalet 
relationer, beräknas vilka transportsträckor som genereras. Jämförelsen bygger på att 
likvärdiga väggar skall finnas på byggplatsen och att transporterna för de ingående materialen 
i väggarna behandlas i samma utsträckning. För att få två motsvarande färdigproducerade 
väggar innebär detta till exempel att den betong som används för att fylla ut tomrummet i ett 
väggelement tas med i beräkningen. I likhet med SCOR-kartläggningen tas inte hänsyn till 
alla steg bakåt i försörjningskedjan, eftersom komplexiteten och omfattningen på 
beräkningarna skulle öka drastiskt. Däremot tas ytterligare ett led med i försörjningskedjan 
för betongen som gjuter väggarna i Hammarby Sjöstad och även gjuter skalväggarna massiva 
på Haninge Park 3. Anledningen är att jämförelsen blir mer rättvis då samma ingående 
material för de båda fallen inkluderas, vilket gäller hela beräkningen. Transportsträckorna för 
Skandinaviska Byggelement baseras på den volym betongelement som producerades under år 
2005; 100 000 kvadratmeter skalvägg. Utifrån produktionsvolymen och information från 
underleverantörerna har transportsträckor kunnat beräknas för att få en uppfattning om hur 
lång sträcka väggarna har transporterats innan de är färdiga på byggplatsen. Vissa antaganden 
har gjorts i form av proportionerna av åtgång för de ingående material som används både för 
skalvägg och för plattbärlag samt distributionstransporterna av dessa till kund. Den 
grundformel som använts för att beräkna transportarbetet för en kvadratmeter skalvägg är: 
 

väggerkvadratmetkilometerantal
erkvadratmetlevereradeantal
leveranskilometerantalleveranserantal //

=
⋅  

 
De olika väggarnas tjocklek och därmed innehåll av betong har likställts, vilket har medfört 
att formar och andra redskap som används för gjutning av väggar på plats har klassats som 
verktyg trots att de skapar ett transportbehov när de flyttas mellan olika byggplatser. Således 
har bara transportbehovet för de ingående materialen beräknats.  
 
I Bilaga 5 visas beräkningen för prefabricering baserat på transporten av de ingående 
materialen till Skandinaviska Byggelement, distributionen av skalväggarna samt 
betongleveranserna till Haninge Park 3. Den totala summan av transportbelastningen anges 
som 2,3 kilometer/kvadratmeter. 
 
Motsvarande beräkningar för platsgjutning på byggplatsen i Hammarby Sjöstad ges i Bilaga 6 
med en transportbelastning på 0,94 kilometer/kvadratmeter. Jämfört med belastningen för 
skalväggarna kan det konstateras att mer än dubbelt så långa transporter per kvadratmeter 
krävs med prefabricering. 
 
Redan i nuläget har Skandinaviska Byggelement en hög fyllnadsgrad på de mest frekventa 
leveranserna eftersom dessa alltid sker med fullastade lastbilar. Därigenom går det inte att 
minska transportsträckorna på denna del av flödet eftersom fyllnadsgraden är svår att 
förbättra. De leveranser som är mest frekventa och med störst totalvolym är transporterna av 
grus och cement. Således är det viktigt att leverantörerna av dessa material finns nära 
Skandinaviska Byggelement eftersom den stora årsefterfrågan på dessa material skapar ett 
stort transportbehov enligt ovanstående beräkningar. Störst enskild påverkan har dock 
distributionstransporterna och således är det viktigt att undersöka om det finns alternativa 
lösningar för att reducera dessa. Miljömässigt är det viktigt att försöka minimera transporterna 
även om det ekonomiskt har en mindre betydelse. I allmänhet anses transportpriset vara för 
lågt med tanke på miljöpåverkan vilket ger som följd att avståndet till leverantörerna är av 
mindre betydelse än totalpriset för materialet.  
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5.7 Miljöpåverkan av Skandinaviska Byggelements transporter 
Olika angreppssätt finns då miljöpåverkan av transporterna skall beräknas. Två olika metoder 
har använts för att beräkna den miljöpåverkan som skalväggarnas transporter för ingående 
material samt färdig produkt innebär. Den ena metoden innebär att årliga transportsträckor 
från kapitel 5.6 Beräkning av transportsträckor används i kombination med utsläppsdata för 
bränsleåtgången och visas i Bilaga 7. För den andra metoden nyttjas uppgifter om hur mycket 
transportarbetet påverkar miljöutsläppet. För transportarbetet används enheten 
nettotonkilometer som anger godsvikten multiplicerat med sträckan som godset transporteras 
och dessa beräkningar presenteras i Bilaga 8. Anledningarna till att två olika metoder använts 
är att dels visa att det går att räkna på olika sätt beroende på vilka indata som finns 
tillgängliga och dels kontrollera att metodernas olika resultat är rimliga i jämförelse med 
varandra. 
 
I beräkningarna i Bilaga 7 avses endast de utsläpp som skapas från bränslet för 
lastbilstransporterna samt emissioner för elproduktion till järnvägstransporterna. Förutom 
detta finns ett flertal andra aspekter av miljöpåverkan som inte beaktas. Exempel är, som 
nämnts tidigare i rapporten, buller, vägslitage, trängsel och trafikolyckor. Eftersom bullret till 
största del består av rullningsljud från hjulen medan vägslitaget påverkas av vikten på 
ekipaget är dessa oberoende av vilket motorteknik som används, vilket även gäller trängseln 
och trafikolyckorna. För att minska dessa problem måste därmed andra insatser sättas in, 
exempelvis att förflytta transporter till järnvägen, ett alternativ som därmed minskar 
transportarbetet av lastbilsfordon på vägarna. 
 
Den genomsnittliga årliga bränsleförbrukningen på 0,46 liter per kilometer för en 
transporterad årsvolym på 100 000 kvadratmeter blir enligt Bilaga 7 ungefär 101 300 liter. 
Utsläppen som beräknas utifrån bränsleförbrukningen i Bilaga 7 anges i Tabell 4. 

Tabell 4. Skandinaviska Byggelements lastbilstransporters miljöpåverkan 

Emission Euro3 Euro4 

Kväveoxid [kilo/år]  026230010102,0 =⋅ 800,3071600100013,0 =⋅  

Kolväte [kilo/år] 52,403001010004,0 =⋅  052,4300101104 5 =⋅⋅ −  

Koldioxid [kilo/år] 2502533001015,2 =⋅  2502533001015,2 =⋅  

Svaveldioxid [kilo/år] 33,0300101103,3 -6 =⋅⋅  33,0300101103,3 -6 =⋅⋅  

Partiklar [kilo/år] 455,3530010100035,0 =⋅  130,103001010001,0 =⋅  

 
 
I Tabell 4 ovan visas vilken påverkan byte till modernare lastbilsmotorer med Euro4-
klassning skulle innebära. Om förflyttning av gods till järnväg inte blir aktuellt är det därför 
en bra idé att försöka påverka sina underleverantörer så mycket som möjligt för att använda 
sig av mer miljövänliga motorer om miljöpåverkan för Skandinaviska Byggelements 
transporter skall minskas. 
 
Eftersom järnvägstransporterna inte har någon bränsleförbrukning på samma sätt som 
lastbilarna får miljöpåverkan av järnvägstransporten för den norska armeringsgrossisten från 
Tyskland till Stockholm beräknas med avseende på transportarbetet i Bilaga 7. Beräknade 
emissioner anges i Tabell 5. 
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Tabell 5. Skandinaviska Byggelements järnvägstransporters miljöpåverkan 

Emission Eltåg 

Kväveoxid [kilo/år] 0,0024 

Kolväte [kilo/år] 0,0024 

Koldioxid [kilo/år] 0,73 

Svaveldioxid [kilo/år] 0,0012 

Partiklar [kilo/år] 4104,2 −⋅  
 
Detta resultat visar att järnvägstransporternas miljöpåverkan är i en helt annan omfattning än 
påverkan från lastbilstransporterna. Därför har ingen summering av transportslagens påverkan 
visats. 
 
Den andra metoden som kan användas för att beräkna miljöpåverkan är att basera resultatet på 
genomsnittliga värden för utsläpp per nettotonkilometer eller annan enhet för transportarbetet. 
Fördelen är att värden för de olika transporternas bränsleförbrukning inte behöver vara kända 
utan schablonvärden finns för att beräkna miljöpåverkan för olika transportslag. 
Beräkningarna presenteras i Bilaga 8. 
  
Summan av transportarbetet med lastbil från underleverantörer blir 1 855 020 
nettotonkilometer/år och motsvarande siffra för distributionen blir 

nettotonkilometer/år enligt Bilaga 8. Det sammanlagda transportarbetet för 
lastbilstransporterna blir således nettotonkilometer/år vilket visar att 
distributionstransporterna står för den största delen, över 70 %, av transportarbetet. 

0008004
0206556

 
Det gods som beställs via den norska armeringsgrossisten transporteras både med järnväg och 
med lastbil vilket gör att även en beräkning av miljöpåverkan för den del som går på järnväg 
måste utföras. Beräkningarna sker dock på samma sätt som för lastbilstransporterna eftersom 
det är transportarbetet som beräknas även här. Resultaten från beräkningarna i Bilaga 8 
presenteras i Tabell 6.  

Tabell 6. Utsläpp per år för järnvägs- och lastbilstransporter (Euro3) 

Emission Järnväg Lastbil 

Kväveoxid [kilo/år] 0,0018 1997 

Kolväten [kilo/år] 0,0018 286,2 

Koldioxid [kilo/år] 0,53 319441 

Svaveldioxid [kilo/år] 4108,8 −⋅  66,55 

Partiklar [kilo/år] 4108,1 −⋅  34,61 
 
Vid en jämförelse mellan de två olika beräkningssätten konstateras att de schabloner som 
använts är rimliga i förhållande till beräkningssättet med bränsleförbrukning. De emissioner 
vars resultat avviker mest är kolväten och svaveldioxid. Anledningen till detta är svår att 
avgöra då grunderna till schablonerna är okända. 
 
Resultaten av miljöberäkningarna visar att Skandinaviska Byggelements försörjningskedja har 
potential till minskad miljöpåverkan vid en övergång till järnvägstransporter. Således kan de 
negativa miljöeffekter som presenteras i kapitel 3.6.2 Emissioners miljöeffekt reduceras 
samtidigt som lastbilstransporternas övriga oönskade effekter, såsom buller och trafikolyckor, 
kan minskas. 
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5.8 Analys av SCOR-kartläggningen 
Processerna som finns angivna i SCOR-modellens nivå 3 för distribution av ETO-produkter 
stämmer väl överens med de flöden och aktiviteter som finns för distributionen av 
väggelementen från Skandinaviska Byggelement. Det som främst skiljer sig från det allmänna 
fallet är att Skandinaviska Byggelement gör steg D3.3-D3.5 i ett steg. Detta tyder på att 
företaget redan försökt standardisera processer och minska det onödiga arbetet som finns i att 
utföra dessa aktiviteter separat. Anledningen till att transportbeläggningen och 
resursallokeringen sker i samma steg är att sekvenseringen i produktionen är beroende av 
vilka väggelement som skall levereras till vilken kund. Således ges transportbeläggningen 
redan vid produktionsplaneringen så att väggelementen lastas i rätt ordning på lastflaken.  
Hittas gemensamma fördelar vid effektivisering av transportutnyttjandet och produktionen 
kan dessa aktiviteter rationaliseras ytterligare.  
 
Övriga aktiviteter som skiljer sig är att transportdokumentet brukar skapas i och med 
lastningen i D3.11 samt faktureringen, D3.15. Överlämnandet av transportdokumentet, som 
består av såväl fraktsedel som följesedel, sker förvisso vid denna aktivitet men dokumentet 
skrivs ut tidigare. Tidpunkten för utskriften av dessa dokument verkar dock inte påverka 
övriga flödet nämnvärt eftersom informationen i dokumenten inte används i produktionen 
utan bara vid utlastningen. Faktureringen av produkten sker redan när skalväggarna lämnar 
Skandinaviska Byggelements fabriksområde, inte efter leverans som i SCOR:s 
standardmodell. Denna skillnad ger dock inte någon stor skillnad i och med den korta 
transporttiden till kund. Således ankommer fakturan sannolikt en dag tidigare med 
Skandinaviska Byggelements lösning jämfört med modellen i SCOR. 
 
Från den kartläggning som genomförts av distributionen går det att identifiera vilken 
påverkan en förändring av produktionssättet från konstruktion mot order (ETO) till 
produktion mot order (MTO) innebär då en standardisering av byggelementen införs. Med 
hjälp av SCOR-modellen går det då se vilka flöden och aktiviteter som förändras i och med 
den förskjutning av ledtiden som produktionsstrategiomställningen innebär. Kartläggningen 
av distributionen i SCOR-modellens nivå 3 med ETO visas i Bilaga 3 medan beskrivningen 
av MTO visas i Bilaga 4. 
 
Det är bara de tidiga delarna i flödet som förändras av produktionsomställningen. Aktiviteten 
som i SCOR benämns som D2.5 eller D3.5, beroende på produktionssätt, innebär att 
skapandet av transportbeläggningen är den första aktiviteten som utförs oavsett om ETO eller 
MTO används. För de föregående sker liknande aktiviteter mellan produktionssätten men med 
olika omfattning, exempelvis offereringsfasen innan ordern läggs. I nuläget när Skandinaviska 
Byggelement står för konstruktionen av varje byggelement innebär detta att sex veckor av 
ledtiden för väggelementen går åt för konstruktionsarbetet innan de kan börja produceras. Då 
det finns standardiserade och fördefinierade varianter av byggelementen i situationen med 
MTO beställs önskat antal väggelement direkt vid orderläggningen. Därmed underlättas 
offereringsprocessen i och med att det i högre utsträckning handlar om att köpa en redan 
konstruerad produkt än att varje element skall konstrueras unikt. Dock förändras arkitektens 
alternativt konstruktörens arbete innan offereringen i och med att hänsyn måste tas till de 
standardiserade byggelementens utseende. 
 
Förenklingen i offereringsprocessen innebär därmed både ny placering av kundorderpunkten 
och smidigare arbete innan produktionen kan starta. Med förändrad distribution visar SCOR-
modellen således enbart en aktivitet innan produktionen startas i och med ordermottagningen. 
I det ursprungliga ETO-läget finns två steg. När den slutliga ordern väl tagits emot sker de 
integrerade punkterna D3.3-D3.5 i ett steg precis som D2.2-D2.5 vilket gör att förändringar 
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av dessa steg inte påverkar det praktiska arbetet. Dock ger förändringen enklare rutiner vid 
produktionsplaneringen då inte varje väggelement är unikt. Istället finns möjligheten att välja 
mellan ett mindre antal standardväggelement. Med effektivt uträknade längder på 
standardväggarna innebär standardiseringen främst två fördelar i produktionsplaneringsfasen. 
Dels blir planeringen förenklad genom den mindre omfattande produktfloran och dels blir det 
enklare att planera så att en hög nyttjandegrad av produktionen erhålls. Således tillkommer en 
möjlighet att reducera ledtiden till följd av förenklad planering. Informationsflödet mellan 
kunden och Skandinaviska Byggelement som tidigare bestod av en offerering av priset innan 
ritningar av byggnaden överlämnas förändras till viss del. Istället för förfarandet då ett 
informationsflöde krävs mellan konstruktionsavdelningen på Skandinaviska Byggelement och 
kunden för att bestämma väggarnas utformning skapas ett mer enkelriktat informationsflöde. 
Detta beror på att om kunden från början vet vilka varianter av byggelement som finns att 
välja mellan lämnas bara en beställning över för vilken volym som beställs av varje variant. 
Därmed förenklas Skandinaviska Byggelements hantering av informationsflödet till kunden 
innan produktionen av ordern startar.  
 
Informationsflödet under de mer fysiska delarna av transporten påverkas inte av 
standardiseringen av produkterna i och med övergången till MTO-produkter. Däremot 
underlättas andra delar eftersom färre unika väggar gör att rutiner bättre utarbetas för enklare 
hantering och lastning. I och med den standardisering som företaget redan har för lastflaken 
förändras inte de mer fysiska delarna av transporterna nämnvärt. Sexmetersväggar kan 
transporteras på de lastflak som används i nuläget vilket gör att inte heller denna förändring 
skulle påverka i någon större grad. I det slutliga steget av det fysiska flödet i 
distributionstransporterna skapas bättre och effektivare rutiner för avlastning och montering 
på byggplatsen med hjälp av mer enhetliga väggar.    
 
 

5.9 Framtidsscenario 
Två framtidsscenarier skapas för att uppskatta om hur framtida beslut påverkar transporterna 
kring prefabricering. Ett scenario kommer att undersökas med ett antagande om fördubblad 
produktion hos Skandinaviska Byggelement. I det andra scenariot kommer ytterligare en 
produktionsanläggning tillföras i analysen vars lokalisering bestäms med hjälp av en 
tyngdpunktsberäkning. I scenariot kommer sedan motsvarande antagande om fördubblad 
produktion göras i och med införandet av ytterligare en fabrik med likvärdig kapacitet. 
 

5.9.1 Framtidsscenario med ökad produktion hos Skandinaviska 
Byggelement 
Ett framtidsscenario har skapats där produktionsvolymen har fördubblats och en högre grad 
av standardisering har införts. I antagandet bortses det ifrån kapacitetstaket i Skandinaviska 
Byggelements produktion som därmed förmodas klara en ökad produktion. De områden där 
flest kunder befinner sig är liksom i nuläget södra Sverige och Stockholmsområdet. Utifrån 
scenariot har Skandinaviska Byggelement och Peabs förutsättningar applicerats och exempel 
ges på vad företagen bör förändra och förbättra. 
 
Antalet inleveranser fördubblas och således kommer grus levereras till Skandinaviska 
Byggelement ungefär fyra gånger om dagen. Därigenom ställs högre krav på att inlagringen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt om denna inte skall bli en begränsande faktor. Dessutom 
behövs en kapacitet i inlagringen som klarar av den ökade produktionen alternativt att 
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inleveranserna sker kontinuerligt. I och med den högre produktionstakten måste nulägets 
problem med is i gruset elimineras för att inte orsaka mer omfattande produktionsstörningar. 
  
Då Skandinaviska Byggelements produktionsvolym ökar och det blir aktuellt att förflytta 
vissa transporter till järnväg, som diskuterats i kapitlet 5.3.8 Analys av järnvägstransporter, 
påverkas inte bara transporterna. Även lagermöjligheterna för råmaterial måste undersökas 
eftersom inlagringsvolymerna blir större per leverans än i nuläget.  
 
Cementas transportstäcka till Skandinaviska Byggelements fabrik är inte tillräckligt lång för 
att järnväg skall vara ett konkurrensmässigt alternativ till lastbil utan antalet transporter 
kommer att öka från tre till sex stycken i veckan. Anledningen är att sträckan för leveranserna 
understiger 300 kilometer, som är gränsen för att järnväg skall vara ett alternativt 
transportsätt. NEA kommer inte med en ökad beställningsvolym kunna använda ett dedicerat 
fordon till Skandinaviska Byggelement med tillräckligt hög fyllnadsgrad. Valmöjligheterna 
blir därmed antingen att öka frekvensen i transporterna eller volymen per leverans. Likt NEA 
har inte Neofac möjlighet att leverera Skandinaviska Byggelements produkter i ett dedicerat 
fordon utan transportupplägget i nuläget bör kvarstå. Således kan Skandinaviska Byggelement 
välja om antalet leveranstillfällen eller volymen skall fördubblas från NEA och Neofac. 
 
Sett utifrån företagen som har egna transporter bör möjligheten till returtransporter tas med i 
beslutet kring hur transportupplägget skall utformas till följd av en ökad produktionsvolym. 
Således går det skapa en kompromiss så upplägget passar både Skandinaviska Byggelement 
och transportören och därigenom öka möjligheter till att förhandla fram ett lönsamt avtal. 
 
Om produktionen standardiseras kan underleverantörerna komma att påverkas genom att 
produkterna som beställs från underleverantörerna byts ut, alternativt att vissa tidigare 
specialprodukter inte längre beställs. Möjligheten finns att de kundspecifika 
armeringsstegarna som beställs från den tyska armeringsleverantören inte längre behövs och 
att även denna underleverantör därmed kan uteslutas ur försörjningskedjan. I och med 
standardiseringen finns även möjligheten att hitta leverantörer som kan erbjuda bättre pris och 
service än de som Skandinaviska Byggelement har i nuläget. 
 
Genom en ökad produktionsvolym dubbleras även distributionstransporterna. Lastningen kan 
härigenom komma att bli ett område som kräver förbättringar om denna process skall fungera 
i och med att det blir ökad trafik på gårdsplanen hos Skandinaviska Byggelement. I nuläget 
bestämmer Sörmlast när lastningen skall ske men med en ökad produktionsvolym krävs mer 
styrning för att ett jämnare flöde skall skapas i lastningen. Detta beror på att truckföraren på 
Skandinaviska Byggelement måste hjälpa till att lasta på lastflaken och därmed kan bli en 
flaskhals. Kapaciteten på gårdsplanen kan även komma att bli kritisk till följd av ökningen av 
produktionsvolymen på grund av att det inte finns tillräckligt med utrymme för lagring om 
byggelement inte hämtas vid det tillfälle som efterfrågats. Således blir informationsutbytet en 
viktig faktor så att väggelementen inte tillverkas innan de behövs och därmed minskar 
behovet av lagringsutrymme. 
 
För transporterna bör järnväg undersökas som val av transportsätt för att minska 
miljöpåverkan. Enligt beräkningen för miljöpåverkan enligt kapitel 5.7 Miljöpåverkan av 
Skandinaviska Byggelements transporter har distributionen störst enskild miljöpåverkan och 
med en fördubbling av transporterna bör således ett alternativt transportslag undersökas. Med 
minskad miljöpåverkan får Skandinaviska Byggelement både en bättre miljöprofil och 
möjlighet till reducerade kostnader vid eventuella framtida miljöskatter. Transporter som i 
första hand är rekommenderade att övergå till järnväg är leveranser till södra Sverige i och 



  

- 71 - 

med de långa transportsträckorna och möjligheten till att minska miljöpåverkan. För 
leveranser till Stockholmsområdet kan fortfarande lastbilar användas till följd av det korta 
avståndet. Tidsmässigt bör järnvägstransporter inte generera några problem om planeringen 
tar hänsyn till transporttiden och vid kritiska leveranser kan lastbilstransporter ses som ett 
alternativ. Med god planering kan fortfarande Just In Time-transporter erbjudas även om 
någon form av säkerhet mot förseningar i järnvägsnätet bör finnas så att leveranserna ändå 
kan komma fram i rätt tid. 
 
Om fler standardiserade element används skall dessa inte orsaka några problem under 
transporterna, även om väggarna är sex meter långa, eftersom både lastbilar och tågvagnar 
kan transportera element med dessa längder.  
 
För en enskild byggplats förändras inte arbetet då produktionsvolymen ökar på Skandinaviska 
Byggelement. Däremot bör personalen utbildas i högre utsträckning och få mer rutin i att 
bygga med prefabricerade byggelement. Även planeringen av kranen bör utvecklas ytterligare 
för att tillsammans med bättre rutiner kunna reducera lossningstiden i och med att den blir 
mer kritisk när prefabriceringsgraden ökar. Anledningen är att mindre gjutning genomförs och 
att monteringen kan bli en flaskhals i byggnationen. 
 

5.9.2 Framtidsscenario med ytterligare en produktionsanläggning 
I andra scenariot används en tyngdpunktsberäkning för att identifiera den bästa placeringen 
för en ny produktionsanläggning med avseende på minimalt transportarbete. Ett antagande 
som görs är att Skandinaviska Byggelements nuvarande fabrik i Katrineholm tillgodoser 
området i Mälardalen och därmed inte konkurrerar med den nya fabriken som skall leverera 
till marknaderna i Göteborg och Malmö. Därmed tas ingen hänsyn till nuvarande fabrik eller 
marknaden i Mälardalen i tyngdpunktsberäkningen. Förutom detta antas att samma 
underleverantörer som tidigare används också till den nya produktionsanläggningen. Fundia, 
Neofac, den tyska och norska leverantören av armeringsstegarna kan således leverera från 
samma ort som till Katrineholm. För Swerock, NEA och Cementa väljs närmaste 
leverantörspunkt i förhållande till tyngdpunkten efter första beräkningssteget och anledningen 
är att de finns lokaliserade på många platser i Sverige. De marknader som antas vara de 
största och vars behov produktionsanläggningen skall täcka i framtiden lokaliseras som 
Malmö och Göteborg med en 80/20-fördelning (F Johansson 2006-11-13). Norge kan bli en 
marknad i framtiden men exkluderas i beräkningen. 
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Med koordinaterna som visas i Tabell 7 kan tyngdpunkten beräknas, vilket visas i Bilaga 9, 
och således erhålls bästa tyngdpunkt med avseende på minimalt transportarbete. 

Tabell 7: Koordinaterna för tyngdpunktsberäkningarnas förutsättningar 
 x-led y-led 

Swerock 27 65 

Neofac 22 85 

Fundia 28 71 

NEA 29 61 

Tysk leverantör 25 3 

Cementa 29 61 

Norsk leverantör 14 37 

Göteborg (kund) 22 84 

Malmö (kund) 29 61 

 
Kartan med utsatta leverantörer (trianglar), kunder (fyrkanter) och beräknad tyngdpunkt 
(cirkel med koordinater 27,65) visas i Figur 16: 
 

Figur 16. Resultat av tyngdpunktsberäkning
 
 
Således är den bästa placeringen av Skandinaviska Byggelements fabrik med avseende på att 
minimera transportpåverkan i Helsingborgsområdet.  
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En ny produktionsanläggning som tillgodoser efterfrågan för Göteborg och Malmö bör 
placeras i närhet av Helsingborg enligt tyngdpunktsberäkningen i Bilaga 9.   
 
Med den nya anläggningen och dess placering finns möjligheten att använda fler utländska 
leverantörer och därigenom få en förbättrad position vid avtalsförhandlingar till följd av att 
underleverantörerna får ökad konkurrens. Om nya leverantörer används kommer 
tyngdpunkten att förskjutas, vilket bör beaktas innan val av lokalisering av 
produktionsanläggningen. 
 
Distributionssträckorna kommer reduceras i och med närheten till Göteborg och Malmö. Att 
sköta distributionstransporterna med hjälp av tåg kommer troligen inte bli ett 
kostnadseffektivt alternativ med tanke på avståndet. Dock kommer miljöpåverkan totalt att 
minska i distributionen eftersom inga leveranser kommer transporteras från Katrineholm till 
Malmö och Göteborg. Om den norska marknaden blir aktuell kommer ingen av 
produktionsanläggningarna ha en bra geografisk placering för distribution. Således kommer 
även tyngdpunkten förskjutas till följd av den nya marknaden. Dock måste det vara en stor 
volym för att ge någon större förändring av tyngdpunkten.  
 
Då en ny produktionsanläggning byggs kan även flödet av lastflak påverkas. Förutsatt att en 
strikt kundfokusering gäller för fabrikerna bör inte distributionen skapa obalanser av 
lastflaken. Om däremot exempelvis Katrineholmsfabriken levererar även till Göteborg och 
bryter kundfokuseringen kan fördelningen av antalet lastflak förändras genom att de 
returneras till den närmaste fabriken, vilket i detta fall blir Helsingborg. Således kan brister av 
flak skapas i Katrineholm och för att undvika detta krävs ett ökat informationsflöde om var 
lastbärarna finns och när de behövs i fabrikerna. Problem kan även uppstå om en kraftig 
produktionsökning sker för en produktionsanläggning samtidigt som den andra fabrikens 
volym minskar. Vid denna situation behövs fler lastflak i anläggningen med den högre 
volymen och ett väl fungerande informationsflöde krävs för att balansera flakfördelningen. 
Leveranserna av lastflaken skapar inget mervärde för varken kund eller Skandinaviska 
Byggelement och bör därmed undvikas. 
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6 Resultat 
I kapitlet kommer kortfattade slutsatser som svarar på syftet och frågeställningarna 
presenteras. Slutsatserna är grundade i analysen och leder till de rekommendationer för 
förändringar som ges av studien. I samband med slutsatsen beaktas och diskuteras även de 
begränsningar som finns i studien. 
 

6.1 Återkoppling till frågeställningar 
 

• Hur kommer transportflödet från underleverantörer till slutkund att 
förändras när prefabricering används istället för platsgjutning? 
 
De transportsträckor som genereras av industrin med prefabricerade väggelement 
är betydligt längre än de transportsträckor som krävs för att platsgjuta motsvarande 
vägg på byggplatsen. Detta medför också motsvarande effekt på miljöpåverkan 
från de olika produktionsstrukturerna. 

 
I och med den stora produktionsvolymen i fabriken kan Skandinaviska 
Byggelement beställa stora kvantiteter med god fyllnadsgrad utan att skapa 
onödiga lager. Således har företaget en bra förhandlingsposition mot sina 
leverantörer och kan erhålla låga priser. 
 
En ökad prefabricering medför högre krav på tidsexakta transporter eftersom 
byggelementen direkt lyfts på plats i byggnationen. Följden blir också att den 
långsiktiga planeringen för transporter och dess omgivande aktiviteter blir 
viktigare för att få flödet att fungera tillfredsställande. 
 

 
• Hur påverkas transportflödet vid en standardisering av prefabricerade 

byggelement? 
 

Med införande av standardiserade byggelement ökar möjligheten att reducera 
antalet underleverantörer genom färre antal, men standardiserade, ingående 
produkter i väggarna. Således kan antalet transportrelationer minskas och underlag 
för mer effektiva transporter skapas. Utöver transportflödet ökar möjligheten för 
en högre utnyttjandegrad i produktionen samtidigt som konstruktionsarbetet 
minskar med möjlighet till förkortad ledtid som följd. 
 
En omstrukturering av produktionssättet till produktion mot order (MTO) bör inte 
ge någon förändring för transportflödet, vilket SCOR-kartläggningarna i Bilaga 3 
och 4 visar. Möjligheten att ge prognoser till underleverantörerna ökar, vilket kan 
förbättra säkerhet och precision i transporterna genom en ökad framförhållning hos 
underleverantörerna. Med standardiserade mått för elementen underlättas lastning 
och lossning av väggarna. Dock kan lastflaken påverkas då det kan finnas en 
modell av lastbärarna som är bättre anpassad för de standardiserade elementen. 
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• Vilken miljöpåverkan genereras av prefabriceringens transporter och hur 
kan den reduceras? 

 
Under studien har miljöpåverkan från transporterna i Skandinaviska Byggelements 
försörjningskedja identifierats som ett problem. De transportsträckor som 
beräknats visar också att omfattningen på transportarbetet som företagets 
verksamhet genererar är av betydande storlek och bara en bråkdel av 
transportarbetet utförs på järnväg. Beräkningar visar att emissionerna vid 
prefabricering uppskattningsvis är mer än dubbelt så stora jämfört med 
platsgjutning. Transporterna genererar väsentliga mängder koldioxid och andra 
utsläpp som är skadliga för miljön och människan. 
 
Därmed kan järnvägstransporter ses som ett alternativ främst för längre transporter 
för att minska miljöpåverkan. Ett alternativ är att påverka underleverantörerna att 
använda sig av modernare lastbilar med lägre utsläppsvärden. 
 

 
• Vilka flaskhalsar och problem finns i transportflödet och vilka konsekvenser 

ges av en framtida ökad produktion? 
 

De identifierade flaskhalsarna i transportflödet finns främst i lossningen, både av 
ingående material och färdigproducerade väggelement. Vid Skandinaviska 
Byggelement finns en flaskhals där problem kan uppkomma vid lossning av grus 
eftersom inlagringen inte alltid fungerar förtjänstfullt. För 
distributionstransporterna tar lossningen av betongelementen vid byggnadsplatsen 
för lång tid vilket stör tidsplaneringen för kranen som skall lyfta elementen på 
plats. Anledningen kan vara otillräckliga rutiner hos personalen på 
byggnadsplatsen alternativt att den planerade lossningstiden är för optimistisk. 
 
Vid en ökad produktion kommer transportsträckorna och miljöpåverkan öka i 
samma utsträckning så länge valet av underleverantörer och placering av 
produktionsanläggning är oförändrad. Med en ökad produktionsvolym följer även 
krav på högre informationsflöde för att säkerställa att underleverantörerna kan 
leverera i tid och att utlastningen vid Skandinaviska Byggelement fungerar. Vid 
behov av ytterligare en produktionsanläggning kan en tyngdpunktsberäkning 
utföras som beslutsunderlag för placering av denna på samma sätt som utförts i 
kapitel 5.9.2 Framtidsscenario med ytterligare en produktionsanläggning.  

 
 

• Vilka specifika krav ställs på transportflödet? 
Transportflödet med mer tidskritiska leveranser kräver en hög grad av integration i 
försörjningskedjan med ett väl fungerande informationsflöde mellan parterna. 
Anledningen är att säkerställa precision och säkerhet i leveranserna för att minska 
risken för förseningar i leveranser i alla led, allt från underleverantör till slutkund. 
Integration och ett fungerande informationssystem krävs även för att tidsanpassa 
ankommande leveranser till byggplatserna för att passa kranens tidsschema 
eftersom kraven för Just In Time-transporter ökar. Dessutom underlättas 
transporterna med de lastflak som används i nuläget. Lastflaken medför en enkel 
avlastning på byggplatsen i kombination med att inget emballage används.  
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6.2 Begränsningar 

6.2.1 Totalkostnadsanalys 
För att rättvist kunna jämföra olika distributionsstrukturer är en totalkostnadsanalys ett bra 
verktyg. Analysen innebär att kostnader för de olika alternativen jämförs post för post. 
Skillnaderna adderas sedan för att få en uppfattning om vilket alternativ som är det bästa sett 
till en ekonomisk helhet. Fördelen med totalkostnadsanalysen är att siffrorna som används 
inte behöver vara exakta utan uppskattningar är tillräckliga så länge de utförs i samma 
utsträckning i samtliga alternativ. Dessutom går det välja vilka poster som skall analyseras 
och vilka som skall lämnas utanför jämförelsen, allt beroende på vilken omfattning som 
studien har. 
 
På grund av att tillräcklig ekonomisk information inte har funnits tillgänglig för studien om 
transporternas påverkan av en prefabricering inom byggbranschen för Peab och 
Skandinaviska Byggelement finns ingen tydlig ekonomisk slutsats angående 
produktionssätten. Hade information om kostnaderna, exempelvis inköps- och 
transportkostnader, funnits tillgänglig skulle en totalkostnadsanalys kunnat vägas in 
tillsammans med de mer praktiska aspekter som påverkas för att på så sätt få en mer 
övergripande helhetsbild över de olika alternativens för- och nackdelar. Eftersom studien inte 
innefattar en totalkostnadsanalys är detta därför något som bör genomföras för att få en rättvis 
bild över produktionssättens påverkan på transportekonomin. Framförallt skulle en 
totalkostnad för val mellan järnväg- eller lastbilstransport vara intressant men kräva mycket 
indata i form av avtal, krav, frekvens etc. för att kunna beräkna realistiska kostnader för 
transporterna.  
 

6.2.2 Returtransporter 
I denna studie har inte returtransporterna granskats och analyserats i någon stor utsträckning. 
Trots avgränsningen är returer en viktig del för att få kostnadseffektiva leveranser och därför 
bör analys av returtransporterna ingå i en fullständig transportflödesanalys. Med nulägets 
distributionsstruktur hos Skandinaviska Byggelement är leveranserna förhållandevis lika, de 
flesta transporterna går till ett fåtal områden och har ett liknande upplägg, vilket underlättar 
arbetet med att hitta returtransporter. I framtiden, då marknaden förmodligen blir mer utspridd 
kommer antagligen returtransporterna innebära helt andra förutsättningar. Ett större 
kontaktnät över hela landet kan behövas för att snabbt få tag i returtransporter till 
transportörerna av byggelementen och således generera effektivare transporter för 
försörjningskedjans aktörer.  
 
Även för underleverantörerna skapas problem att hitta returtransporter från Skandinaviska 
Byggelements fabrik. Detta är förstås också någonting som påverkar effektiviteten och 
prisbilden på transporterna. Med returtransporterna inräknade i transportsträckorna skulle 
dessa i stort sett ha fördubblats eftersom det i nuläget inte finns returer för dessa leveranser. 
Eftersom flera av transporterna går med specialfordon försvårar detta möjligheten att hitta 
returtransporter. Även vid en förflyttning av godset till järnväg är returtransporterna ett 
problem som bör få en effektiv lösning. Returtransportmöjligheterna skall då vägas in i valet 
av distributionssystem för Skandinaviska byggelements produkter till byggplatsen.  
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6.3 Rekommendationer 
Utifrån analysen och de slutsatser som beskrivits i kapitel 6.1 Återkoppling till 
frågeställningar ges följande rekommendationer för Skandinaviska Byggelement och Peab. 
 
Den förändring som kan genomföras inom en nära framtid med relativt små medel är 
digitalisering av informationssystemet, vilket innebär en förenklad administrativ hantering 
och bättre spridning av informationen. Ett system baserat på e-post föreslås därför som 
alternativ för det faxbaserade system som i stor utsträckning används i nuläget. I framtiden 
rekommenderas en större integration där informationsdelning bör ske genom funktioner i de 
olika parternas affärssystem för en mer effektiv delning och spridning av information inom 
försörjningskedjan. 
 
Att lösa flaskhalsen vid lossningen på byggplatsen inbegriper flera parter, vilket försvårar 
arbetet att lösa problemet. Är anledningen till flaskhalsen en för optimistiskt uppskattad 
lossningstid bör denna omförhandlas i kontraktet eftersom planeringen för lossningskranen 
således kommer anpassas efter den nya uppskattade tiden. Om bristande rutiner och kunskap 
hos byggnadsarbetarna är anledningen till flaskhalsen bör nya arbetsrutiner för lossning 
utformas i kombination med utbildning av personalen. 
 
De förändringar som är svårare att genomföra är att överföra transporterna till järnväg, öka 
standardiseringen i produktionen samt förbättra integrationen i försörjningskedjan. 
 
Trots att transporternas fyllnadsgrad i nuläget är bra och inte skapar lagerbildningar bör 
järnväg undersökas som transportsätt om företagen vill minska miljöpåverkan. Med 
järnvägstransporter ökar sannolikt kostnader för transporter och lagerbildningar i och med att 
en större mängd material transporteras vid leveranserna och att fler parter blir inblandade. 
Därför krävs en avvägning mellan följderna av övergången från lastbil till järnväg och en 
reducerad miljöpåverkan. För denna avvägning rekommenderas en ekonomisk analys där 
berörda kostnader inkluderas. 
 
En förändrad produktionsstrategi rekommenderas genom att producera mot order och 
därigenom minska konstruktionsarbetet. Följden blir att Skandinaviska Byggelement erbjuder 
ett antal standardiserade produkter som kunderna kan välja mellan. En viss mån av 
kundanpassade produkter kan tillverkas men företaget bör sträva efter att minska denna 
mängd för att inte förlora fördelarna med standardiseringen. Produktion av sex meter långa 
väggar bör diskuteras mellan Peab och Skandinaviska Byggelement med syfte att bättre 
utnyttja kapaciteten, både i produktions- och transportledet, för att finna en positiv 
helhetslösning för försörjningskedjan. 
 
Företagen i försörjningskedjan behöver integreras för att göra prefabricering till ett mer 
konkurrenskraftigt alternativ. Genom ett ökat samarbete mellan parterna i nätverket i form av 
informationsdelning kan underleverantörerna erhålla prognoser. Således kan de få en bättre 
framförhållning i produktionen och minska riskerna att inte kunna leverera rätt artiklar i tid. 
Möjligheten ökar även för leverantörerna att tillverka anpassade produkter till Skandinaviska 
Byggelement med förenklad produktion som följd. 
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7 Diskussion 
I kapitlet diskuteras studiens relevans och reliabilitet. Dessutom granskas resultatet av 
studien innan en presentation sker av framtida områden som bör undersökas och analyseras. 
 

7.1 Relevans 
Den studie som genomförts är anpassad efter Skandinaviska Byggelement och Peabs 
önskemål om prefabriceringens påverkan på transporter och miljö när produktionssättet 
används istället för platsgjutning. 
 
Eftersom studien endast avser transporter och inte produktionens påverkan av prefabricering 
bör detta beaktas i resultatet. Akademiskt sett är studien relevant med avseende på transporter, 
informationssystem och integration men det är uppdragsgivarna Peab och Skandinaviska 
Byggelement som får avgöra relevansen av studien för dessa parter. Studien är en generell 
grund för framtida studier av transportflödet inom Peab och Skandinaviska Byggelement. 
 
 

7.2 Reliabilitet 
Studien har utförts till största möjliga mån efter insamlad data från aktörerna i 
försörjningskedjorna. Således kan slutsatserna antas vara korrekta men vissa områden har 
krävt förenklingar, vilket påverkar reliabiliteten i studien. Avsaknaden av information, både 
vad gäller produktionen och transporterna, har utmynnat i ett flertal antaganden under 
studiens gång för att kunna uppfylla syftet och svara på de frågeställningar som givits. Därför 
får studiens reliabilitet ses i samma utsträckning som dessa antaganden, att de är rimliga men 
inte exakta. I de delar av studien där beräkningar utförts är därmed inte resultatet till sin 
storlek intressant, utan jämförelsen mellan uträkningarna visar skillnaden mellan alternativen.  
 
Den miljöpåverkan som beräknats i miljöberäkningarna har inte relaterats till något 
jämförelsetal i analysen. Istället skall studien visa vilka skillnader i miljöpåverkan som finns 
mellan olika transportsätt och därmed vilka effekter som genereras om en förändring införs, 
exempelvis om delar av transporterna skulle utföras på järnväg eller med lastbilar med en mer 
miljövänlig motor. Trots att beräkningarna bara avser den del som belastar skalväggarna, 
påverkas miljön i motsvarande omfattning av plattbärlagen eftersom produkterna i stor grad 
innehåller samma ingående material.  
 
Angående beräkningarna av transportsträckor för de två olika byggplatserna blir studien inte 
representativ för hela flödet, eftersom inte alla steg bakåt i försörjningskedjan analyserats. 
Därmed kan ett mer heltäckande resultat erhållas om fler steg i försörjningskedjan inkluderas. 
 
För tyngdpunktsberäkningen har en situation beräknats där den nuvarande fabriken helt förser 
Mälardalsområdet med väggelement medan den nya produktionsanläggningen tillgodoser 
behovet för Malmö och Göteborg. Detta är ett förenklat idealfall vilket innebär att 
verkligheten kan vara betydligt mer komplicerad eftersom beräkningarna blir mer omfattande 
om fler fabriker och marknader inbegrips. 
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7.3 Framtida studier 
Framtida studier som rekommenderas är sådana som uppkommit under arbetets gång men 
varit utanför uppsatta avgränsningar eller varit för omfattande för att innefattas i studien. Ett 
flertal områden har identifierats som rekommendationer för framtida studier. 
 
Returtransporterna av lastflaken bör undersökas för att finna en bättre lösning än den som 
finns i nuläget. Speciellt viktigt blir studien om järnvägstransporter används för distributionen 
av byggelementen eftersom nya förutsättningar skapas för returflödena och för att brist på 
lastflak inte skall uppstå vid produktionsanläggningarna. 
 
Med tyngre väggelement krävs en kran med större lyftkapacitet. Därmed har kranen 
identifierats som en flaskhals och en rekommendation är därför att analysera hur 
väggelementens storlek påverkar den totala krankostnaden.  
 
En intressant studie för att tydligare kunna identifiera skillnader mellan prefabricering och 
platsgjutning är att jämföra produktionssätten i ett senare skede av byggprocessen där 
produktomfattningen och antalet ingående material är större. I denna studie kan även 
möjligheterna för en ökad grad av prefabricering, exempelvis färdigställd interiör i form av 
kök eller badrum, undersökas.  
 
I alla studier som genomförs rekommenderas att en totalkostnadsanalys inkluderas för att se 
de ekonomiska effekter som ges med förändringarna samt att en helhetstänkande används för 
att reducera risken för suboptimering.
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Bilaga 1 – SCOR-kartläggning av Haninge Park 3 
försörjningskedja 
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Bilaga 2 – SCOR-kartläggning av Hammarby Sjöstads 
försörjningskedja  
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Bilaga 3 – Kartläggning av distributionen av prefabricerade 
byggelement 
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Bilaga 4 – Kartläggning av förändrad distribution av 
prefabricerade byggelement
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Bilaga 5 – Beräkningar för transportbelastning av 
prefabricering 
 
Antaganden 

• Kvoten 3/4 anger skalväggens andel av de ingående materialen till Skandinaviska 
Byggelements produktion i förhållande till plattbärlagen till följd av tjockleken av de 
olika produkterna. 

• Antalet transporter har tagits ur kartläggningen i mån av tillgång på indata. För de 
underleverantörer vars data om exakt antal leveranser om året är okänt har en 
uppskattning gjorts ur ett intervall eller genom en kvot mellan transporterad årsvikt 
och vikt per leverans. 

• Lastvolym på betongbil: 5,5 kubikmeter 
• Utfyllnadsbetong per kvadratmeter: 0,09 kubikmeter 
• Transporterad vikt per leverans: 36 ton 
• Densitet på betong: 2,4 ton per kubikmeter 
• I en kubikmeter betong antas 0,35 ton vara cement och 1,87 ton grus 
• Armeringsjärnets volym ingår betongvolymen 

 
 
Indata 
Företag Avstånd (km) Antal transporter Kvot 

Swerock 50 600 3/4 

Neofac 380 40 - 

Fundia 400 30 3/4 

NEA 75 52 - 

Tysk armeringsleverantör 1500 14 3/4 

Cementa 60 150 3/4 

Norsk armeringsgrossist 900 13 3/4 
 
Företag Avstånd (km) 

Cementa  15 

Swerock (grus) 30 

Swerock (betong) 6 
 
 
Beräkningar 

Swerock: 225,0
000100

)4/3(50600
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

 

Neofac: 152,0
000100
38040

=
⋅  kilometer/kvadratmeter 

 

Fundia: 090,0
000100

)4/3(40030
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 
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NEA: 039,0
000100
7552

=
⋅  kilometer/kvadratmeter 

 

Tysk armeringsleverantör: 16,0
000100

)4/3(150014
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Cementa: 07,0
000100

)4/3(60150
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

 

Norsk armeringsgrossist: 09,0
000100

)4/3(90013
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

 
Summan av transportsträckan summerat över alla underleverantörer för de ingående 
materialen: 
 

826,0=
⋅∑ skalväggerkvadratmetlevereradeantal

kilometerantalleveranserantal kilometer/kvadratmeter 

 
Distributionen av skalväggarna: ges enligt följande formel, där Skandinaviska Byggelement 
skall leverera 2 300 kvadratmeter skalvägg, med en vikt på 0,25 ton per kvadratmeter, till 
Haninge Park 3. Med 30 ton på varje transport genereras 20 leveranser med en sträcka på 140 
kilometer. Således blir uträkningen för transportsträcka per kvadratmeter: 
 

Antal distributionstransporter: ⇒=
⋅ 16,19
30

230025,0 20 transporter krävs 

Sörmlast: 217,1
2300

14020
=

⋅ kilometer/kvadratmeter 

 
 
För utfyllnadsbetongen som krävs för att gjuta betongen massiv erhålls följande 
transportbelastning 
 
Vikt betong som erhålls av en leverans av respektive material 

Cement: 247

4,2
35,0

36
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ton betong 

 

Grus: 2,46

4,2
87,1

36
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ton betong 

 
Volym betong som erhålls av en leverans 

Cement: 103
4,2

247
= kubikmeter 

 

 Grus: 3,19
4,2
2,46
= kubikmeter 
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Antal kvadratmeter vägg som erhålls av en leverans 

Cement: 1431
09,0

103
= kvadratmeter 

 

Grus: 214
09,0
3,19
= kvadratmeter 

 
Transportbelastningen som krävs för en kvadratmeter 

Cement: 013,0
1431
15

=  kilometer/kvadratmeter 

 

Grus: 14,0
214
30

=  kilometer/kvadratmeter 

 

Betongdistribution: 098,0
5,5
09,06

=
⋅  kilometer/kvadratmeter 

 
Summa för transportbelastning för utfyllnadsbetongen: 
0,013 + 0,14 + 0,098 = 0,25 kilometer/kvadratmeter 
 
 
Summering av transportbelastningen för prefabricerade väggar från Skandinaviska 
Byggelement: 
0,826 + 1,217 + 0,25 = 2,293 kilometer/kvadratmeter 
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Bilaga 6 – Beräkningar av transportbelastning för 
platsgjutning  
 
Antaganden 

• Samma proportion av ingående material för platsgjutna och prefabricerade väggar 
• Betong per kvadratmeter: 0,2 kubikmeter 
• Transporterad vikt per leverans: 36 ton 
• Densitet på betong 2,4 ton per kubikmeter 
• I en kubikmeter betong antas 0,35 ton vara cement och 1,87 ton grus 
• Armeringsjärnets volym ingår betongvolymen 
• Kvoten 3/4 anger skalväggens andel av de ingående materialen till Skandinaviska 

Byggelements produktion i förhållande med plattbärlagen till följd av tjockleken av 
de olika produkterna. 

 
Indata 
Företag Avstånd Antal leveranser Kvot 

Bröderna Edstrand 160 30 3/4 

Swerock (grus) 30 - - 

Cement 15 - - 

Swerock (betong) 15 - - 
 
 
Beräkningar 
Mängd armering som krävs per kvadratmeter (baserad på Fundia transporter med 30 stycken 
35-tonsleveranser av armering). 

80079,0
000100

)4/3(3035
≈=

⋅⋅ kilo/kvadratmeter 

 
Transportbelastningen beräknas med kvoten 8/28 000 som anger hur stor del av en 
armeringstransport, 28 000 kilo, som används till en kvadratmeter.  

046,0
00028
1608

=
⋅  kilometer/kvadratmeter 

 
Vikt betong som erhålls av en leverans 
Cement: 247

4,2
35,0

36
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ton betong 

 

Grus: 2,46

4,2
87,1

36
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ton betong 

 
Volym betong som erhålls av en leverans 

Cement: 103
4,2

247
= kubikmeter 
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Grus: 3,19
4,2
2,46
= kubikmeter 

Antal kvadratmeter vägg som erhålls av en leverans 

Cement: 515
2,0

103
=  

Grus: 5,96
2,0
3,19
=  

 
Transportbelastningen som krävs för en kvadratmeter 
 

Cement: 029,0
515
15

=  kilometer/kvadratmeter 

 

Grus: 31,0
5,96

30
=  kilometer/kvadratmeter 

 

Betongdistribution 55,0
5,5
152,0

=
⋅ kilometer/kvadratmeter 

 
Summa för transportbelastning för platsgjuten vägg: 
0,046 + 0,029 + 0,31 + 0,55 = 0,936 kilometer/kvadratmeter 
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Bilaga 7 – Beräkning av miljöpåverkan för Skandinaviska 
Byggelements skalväggar baserad på bränsleförbrukning 
 
Antaganden 

• För de företag vars bränsleförbrukning är ett intervall har ett värde valts ur detta. Har 
inte förbrukningen angetts uppskattas denna till 0,4 liter per kilometer. 

• Antalet transporter har tagits ur kartläggningen i mån av indata. För de 
underleverantörer vars data om exakt antal leveranser om året är okänt har en 
uppskattning gjorts ur ett intervall eller genom en kvot mellan transporterad årsvikt 
och vikt per leverans.  

• Kvoten 3/4 anger skalväggens andel av de ingående materialen till Skandinaviska 
Byggelements produktion i förhållande med plattbärlagen till följd av tjockleken av 
de olika produkterna. 

• Transportbelastning för leveranser som sker samlastat kvoteras efter hur stor del av 
den totala fyllnadsgraden som upptas. Eftersom varje leverans antas kunna 
transportera 20 pallar samtidigt som NEA skickar två pallar och Neofac fem pallar 
per leverans belastas NEA med en tiondel och Neofac med en fjärdedel. 

 
Indata 
För Sörmlasts distribution av skalväggarna finns endast data för total transportsträcka per år. 
Den norska armeringsgrossistens leveranser färdas 150 kilometer med lastbil och 750 
kilometer på järnväg. 
Vikten på en transport från norska armeringsgrossisten är 24 ton. 
 
Företag Bränsleförbr. (l/km) Antal transporter Sträcka (km) Kvot 

Swerock 0,425 600 50 3/4 

Neofac 0,3 40 380 - 

Fundia 0,475 30 400 3/4 

NEA 0,25 52 75 - 

Norsk armeringsgr. 0,4 13 150 3/4 

Tysk armeringslev. 0,4 15 1 500 3/4 

Cementa 0,5 150 60 3/4 

Sörmlast 0,49 - 320 000 (totalt) 1/2 
 
Emissioner vid lastbilsutsläpp: 
Emission Euro3 Euro4 

Kväveoxid [gram/liter] 20 13 

Kolväte [gram/liter] 0,4 0,04 

Partiklar [gram/liter] 0,35 0,1 
 
Utsläpp av koldioxid uppskattas vara 2,5 kilo per liter förbränd diesel. Motsvarande siffra för 
svaveldioxid  kilo per liter. -6103,3 ⋅
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Schablonutsläpp med järnvägstransporter: 
Emission Eltåg 

Kväveoxid [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅  

Kolväten [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅  

Koldioxid [kilo/nettotonkilometer] 6100,3 −⋅  

Svaveldioxid [kilo/nettotonkilometer] 9100,5 −⋅  

Partiklar [kilo/nettotonkilometer] 9100,1 −⋅  
 
Beräkningar 

kvotsträckartransporteantalKörsträcka ⋅⋅=  

rtransporteallaförkörsträckatotal
brukningbränsleförkörsträckabrukningBränsleför )( ⋅∑

=  

Ur dessa formler blir beräknad genomsnittlig bränsleförbrukning 0,46 liter/kilometer. 
 
Beräknade transporbelastningar för lastbil 

Swerock: 225,0
000100

)4/3(50600
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Neofac: 038,0
000100

)4/1(38040
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Fundia: 09,0
000100

)4/3(40030
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

NEA: 004,0
000100

)10/1(7552
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Tysk armeringsleverantör: 16,0
000100

)4/3(150014
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Cementa: 07,0
000100

)4/3(60150
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

Norsk armeringsgrossist 015,0
000100

)4/3(15013
=

⋅⋅  kilometer/kvadratmeter 

 
Summan av belastningen summerat över alla underleverantörer för de ingående materialen: 

602,0=
⋅∑ skalväggerkvadratmetlevereradeantal

kilometerantalleveranserantal kilometer/kvadratmeter 

 
Distributionens transportbelastning 

6,1
000100

)2/1(000320
=

⋅  kilometer/kvadratmeter vägg 

 
Summerad transportbelastning: 0,602+1,6 = 2,202 kilometer/kvadratmeter 
 
Årliga bränsleförbrukningen ges av förbrukningen multiplicerat med årliga transportsträckan 

300101000100202,246,0 ≈⋅⋅ liter  
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Bränsleförbrukningen multiplicerad med utsläpp per liter diesel ger följande utsläppsmängd 
per år: 
Emission Euro3 Euro4 

Kväveoxid [kilo/år]  026230010102,0 =⋅ 800,3071600100013,0 =⋅  

Kolväte [kilo/år] 52,403001010004,0 =⋅  052,4300101104 5 =⋅⋅ −  

Koldioxid [kilo/år] 2502533001015,2 =⋅  2502533001015,2 =⋅  

Svaveldioxid [kilo/år] 33,0300101103,3 -6 =⋅⋅  33,0300101103,3 -6 =⋅⋅  

Partiklar [kilo/år] 455,3530010100035,0 =⋅  130,103001010001,0 =⋅  

 
 
Beräkning av den miljöpåverkan som den norska armeringsgrossistens järnvägstransporter 
genererar utförs på följande sätt. 
 
Transportbelastningen 

073,0
000100

)4/3(75013
=

⋅⋅  kilometer per kvadratmeter  

 
Exempelberäkning för åtgång av koldioxid 
 
Emission per nettotonkilometer 
0,003 gram/nettotonkilometer = kilo/nettotonkilometer 6103 −⋅
 
Mängden av det transporterade godset för en kvadratmeter skalvägg  

00225,0
000100

)4/3(300
=

⋅ nettoton 

 
Antalet kilometer per nettoton 
0,073 kilometer/kvadratmeter 4,3200225,0/073,0 ≈⇒ kilometer/nettoton 
 
För att få uttrycket till nettotonkilometer vikten för en leverans multipliceras föregående 
beräkning med 24 ton i kvadrat. 

18662244,32 2 ≈⋅ nettotonkilometer/leverans 
2426061318662 =⋅ nettotonkilometer/år 

 
Beräknat koldioxidutsläpp 

73,0103242606 6 ≈⋅⋅ − kilo koldioxid/år 
 
Med motsvarande beräkningar för övriga emissioner ges följande årliga utsläpp: 
Emission Eltåg 

Kväveoxid [kilo/år] 0,0024 

Kolväte [kilo/år] 0,0024 

Koldioxid [kilo/år] 0,73 

Svaveldioxid [kilo/år] 0,0012 

Partiklar [kilo/år] 4104,2 −⋅  



  

- 95 - 

Bilaga 8 – Beräkning av miljöpåverkan för Skandinaviska 
Byggelements skalväggar baserad på utsläppsschabloner 
 
Antaganden 

• Kvoten 3/4 anger skalväggens andel av de ingående materialen till Skandinaviska 
Byggelements produktion i förhållande med plattbärlagen till följd av tjockleken av 
de olika produkterna. 

• Antalet transporter har tagits ur kartläggningen i mån av indata. För de 
underleverantörer vars data om exakt antal leveranser om året är okänt har en 
uppskattning gjorts ur ett intervall eller genom en kvot mellan transporterad årsvikt 
och vikt per leverans.  

 
 
Indata 
För NEA och Neofac multipliceras vikten per pall med antalet pallar som transporteras per 
gång.  
 
För beräkning av antalet nettotonkilometer med lastbil ges följande indata 
Företag Transportsträcka (km) Antal leveranser Vikt/leverans (ton) Kvot 

Swerock 50 600 36 3/4 

Neofac 380 40 3,75 - 

Fundia 400 30 35 3/4   

NEA 75 52 0,3 - 

Tysk armeringslev. 1500 15 22 3/4  

Cementa 60 150 43 3/4  

Norsk armeringsgr. 150 13 24 3/4  
 
För distribution av skalväggar med lastbil ges följande indata 
Företag Transportsträcka (km) Antal leveranser Vikt/leverans (ton) Kvot 

Sörmlast 320 000 (totalt) - 30 1/2 
 
För den norska armeringsgrossistens järnvägstransporter ges följande indata 
Företag Transportsträcka (km) Antal leveranser Vikt/leverans (ton) Kvot 

Norsk armeringsgr. 750 13 24 3/4  
 
Schablonutsläpp med järnvägs- och lastbilstransporter 
Emission Eltåg Euro3 

Kväveoxid [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅ 4100,3 −⋅  

Kolväten [kilo/nettotonkilometer] 8100,1 −⋅  5103,4 −⋅  

Koldioxid [kilo/nettotonkilometer] 6100,3 −⋅  2108,4 −⋅  

Svaveldioxid [kilo/nettotonkilometer] 9100,5 −⋅  5100,1 −⋅  

Partiklar [kilo/nettotonkilometer] 9100,1 −⋅  6102,5 −⋅  
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Beräkningar 
Formel för beräkning av antalet nettotonkilometer 
Körsträckan · antal leveranser · vikt · konstant = nettotonkilometer 
 
Antalet nettotonkilometer med lastbil blir 
 
Fundia:  0003154/33530400 =⋅⋅⋅
Neofac: 0005775,340380 =⋅⋅  
NEA:  11703,05275 =⋅⋅
Swerock: 0008104/33660050 =⋅⋅⋅  
Tysk armeringsleverantör: 5003464/322141500 =⋅⋅⋅  
Norsk armeringsgrossist: 100354/32413150 =⋅⋅⋅  
Cementa: 2502904/34315060 =⋅⋅⋅  
Summa lastbilstransporter från underleverantörer: 1 855 020 nettotonkilometer/år 
 
Antal nettotonkilometer för distributionen 
Sörmlast: 00080042/130000320 =⋅⋅ nettotonkilometer/år 
 
Summa nettotonkilometer per år 

020655600080040208551 =+ nettotonkilometer/år 
 
Antal nettotonkilometer för järnvägstransporterna 
Norsk armeringsgrossist: 5001754/32413750 =⋅⋅⋅ nettotonkilometer/år 
 
Följande utsläppsvärden erhålls således genom multiplicering med schablonerna 

Emission Järnväg Lastbil 

Kväveoxid [kilo/år] 0,0018 1997 

Kolväten [kilo/år] 0,0018 286,2 

Koldioxid [kilo/år] 0,53 319441 

Svaveldioxid [kilo/år] 4108,8 −⋅  66,55 

Partiklar [kilo/år] 4108,1 −⋅  34,61 
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Bilaga 9 – Lokalisering av ny produktionsanläggning 
genom tyngdpunktsberäkning 
 
Antaganden 

• Kvoten 3/4 anger skalväggens andel av de ingående materialen till Skandinaviska 
Byggelements produktion i förhållande med plattbärlagen till följd av tjockleken av 
de olika produkterna. 

• Eftersom flera leveransvolymer är uppskattade kan justering ske för att uppfylla 
ekvivalensen mellan volymen för in- och utleveranser. 

• Årsvikter som inte anges exakt uppskattas genom beräkningar eller intervall. 
• Produktionsvolymen antas vara densamma i Skandinaviska Byggelements nya fabrik 

som nuvarande produktionsvolym i Katrineholmsfabriken. 
 
Indata 
En skalvägg väger 0,25 ton per kvadratmeter.  
Framtida marknader förväntas vara Malmö och Göteborg med en 80/20-fördelning av 
efterfrågan 
För NEA och Neofac har vikten per pall multiplicerats med antalet pallar per transport. 
 
Följande indata ges för total transportvikt per år 
Företag  Vikt/transport (ton) Antal transporter/år Kvot 

Swerock 25000 (totalt) - 3/4 

Neofac 3,75  40 - 

Fundia 1026 (totalt) - 3/4 

NEA 0,3  52 - 

Tysk armeringsleverantör 15 22 3/4 

Cementa  43 150 3/4 

Norsk armeringsgrossist 300 (totalt) - 3/4 
 
Koordinater för befintliga leverantörer och kunder 
 x-led y-led 

Fundia 28 71 

Tysk leverantör 25 3 

Norsk leverantör 14 37 

Neofac 22 85 

Göteborg (kund) 22 84 

Malmö (kund) 29 61 
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Beräkningar 
Beräkningen utförs i två steg. I första steget beräknas en tyngdpunkt utifrån de leverantörer 
som är belägna på bara en plats, vilka är Fundia, Neofac, den tyska leverantören och den 
norska grossisten, samt kunderna. I steg två är samtliga leverantörer och kunder inkluderade, 
där lokalisering av underleverantörerna som exkluderades i första beräkningssteget är vald 
efter närmsta plats i förhållande till första stegets tyngdpunkt. 
 
Formel för beräkning av transportvikt per år 

kvotårperrtransporteantaltransportperviktårperiktTransportv ⋅⋅=  
 
Underleverantörer och dess volymer som används i första beräkningssteget 
Fundia: ton 770)4/3(1026 =⋅
Tysk armeringsleverantör: 248)4/3(1522 =⋅⋅ ton 
Norsk armeringsgrossist: 225)4/3(300 =⋅ ton 
Neofac: ton 1504075,3 =⋅
 
Underleverantörer och dess volymer som används i andra beräkningssteget 
Swerock: ton 75018)4/3(25000 =⋅
Cementa: ton 8404)4/3(15043 =⋅⋅
NEA: ton 16523,0 =⋅
 
Distribuerad vikt till orterna där vikten beräknas enligt 0002525,0000100 =⋅ och fördelas 
enligt 80/20, vilket ger en volym för Malmö och Göteborg på 20 000 respektive 5 000 ton. 
 
Swerocks transporterade vikt om året justeras till 18 751 ton för att ekvivalens skall uppstå 
mellan in- och utlevererad vikt. Således är följande uttryck uppfyllt: 

∑ ∑
= =

=
m

j

n

i
ikjl VV

1 1

 

 
Vid beräkning av tyngdpunkt används följande uttryck 
 
m =  Antalet underleverantörer 
n  = Antalet kunder 
 
Xlj, Ylj = Geografisk position för leverantör j 
Xki, Yki  = Geografisk position för kund i 
Vlj = Levererad volym från leverantör j 
Vki  = Levererad volym till kund i 
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Med bivillkoren: 

∑ ∑
= =

=
m

j

n

i
ikjl VV

1 1
 

 0≥V
 

 
Med insatta värden för koordinater och transporterad erhålls följande tyngdpunkt 

( ) ( )
( ) 27

000253931
000202900052215022225142482577028

≈
+

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=X  

( ) ( )
( ) 63

000253931
00020610005841508522537248377071

≈
+

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=Y  

 
I andra beräkningssteget har närmaste underleverantör valts utifrån första stegets tyngdpunkt 
med följande koordinater. 
 x-led y-led 

Swerock 27 65 

Cementa 29 61 

NEA 29 61 
 
Därmed kan andra steget i beräkningen utföras för att erhålla en rekommenderad tyngdpunkt: 
 

( ) ( )
( ) 27

2500025000
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≈
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⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
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( ) ( )

( ) 65
2500025000

2000061500084166148406118751651508522537248377071
≈

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=Y

 


