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Abstract
This report aims to serve as a logistical foundation for Husmuttern AB. This logistic foundation
is defined by a transport solution, a loading solution that is associated with the transport, and a
stock proposal for the elements. Husmuttern AB is a newly started company that has developed
a new concept of modular housing, which will be built by order.
The modular houses will be built by assembling prefabricated parts such as ceilings, walls,
foundations and other elements. The advantage of building houses with prefabricated pieces is
that the pieces themselves can hold a higher quality when prefabricated, than the pieces
fabricated on the construction site, which results in a house that is built in a short matter of
time, with high quality. Most of the elements will be prefabricated at Husmuttern’s micro
factories.
To make the prefabrication, construction and assembly of the houses possible, it is required that
there is an efficient transport solution that transports all the necessary goods from retailers to
the warehouse, micro-factory and construction site. The purpose of this work is to propose a
suitable and efficient transport solution based on the weight and dimensions of the elements
that have to be transported.
This report is presenting solutions for these problems, where the solutions are assured by
calculations that proves that the suggested transport is capable to deliver all necessary
elements, and able of loading and unloading all the elements based on their weight and
dimensions. A clear proposal on the stock solution for all elements is also presented in the
report.
The result of this work is considered as successful, due to the ensured transport method,
loading method, and the suggested stock and transport partner. Thanks to these fundamental
results, a foundation to the logistic solution is created and it is now possible to further develop
the logistics, in order to achieve a complete logistics solution for Husmuttern AB.

Keywords: Prefabricated, Building project, Modular houses, Logistics, Transport.
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Sammanfattning
Rapporten syftar på att utgöra en logistisk grund för Husmuttern AB, detta genom en
rekommenderad transport, lager samt hanteringslösning i samband med transporten.
Husmuttern AB är ett nystartat företag vilket har utvecklat ett nytt koncept för modulhus där
dessa modulhus kommer att byggas mot order.
Husen kommer att byggas med hjälp av prefabricerade element såsom tak, väggar, golv med
mera. Fördelen att bygga hus med prefabricerade delar är att dessa håller högre kvalitet jämfört
med husdelar som är byggda på plats där huset ska stå, samt att husen går väldigt snabbt att
bygga. De flesta element kommer att prefabriceras i Husmutterns mikrofabrik
För att prefabriceringen och husbygget ska bli möjligt så krävs det transporter som fraktar allt
nödvändigt gods från återförsäljare, lager, mikrofabrik och byggarbetsplats. Syftet med detta
arbete är att föreslå en lämplig och effektiv transportlösning baserad på de vikt och mått dessa
element har som ska transporteras. Transportmetoden är säkerställd genom beräkningar som
visar att transporten klarar på och avlastning samt frakt av samtliga element, gällande vikt och
mått.
Ett tydligt förslag på en lagerlösning för samtliga element är presenterat. Resultatet av arbetet
anses gott, då transportmetod och samarbetspartner är säkerställd, det ger en god grund för att
fortsätta med att arbeta fram en fullständig logistiklösning för Husmuttern AB.
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INLEDNING
Rapporten är en slutrapportering av Examensarbete angående transportoptimering för
Husmuttern AB. Arbetet har bedrivits under tidsperioden 2016-03-24 – 2016-05-28.
Detta kapitel kommer att behandla: bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar
samt avgränsningar för att genomföra detta arbete.

Bakgrund
Husmuttern AB är ett nystartat företag som utvecklar modulhus enligt ett nytt koncept.
Ett modulhus enligt det nya konceptet kommer att planeras och konstrueras och byggas under
innevarande år. Projektet är uppdelat i olika delar med bland annat konstruktion, byggteknik,
ekonomi och logistik där detta examensarbete behandlar transportoptimering inom området
logistik.
Husen kommer att monteras ihop på byggarbetsplatsen med färdiga komponenter så som tak,
husgrund och väggmoduler etc. Dessa delar kommer att prefabriceras i en microfabrik belägen
i närområdet. Prefabricerade delar kommer att transporteras till den plats där huset ska
uppföras.
Arbetet avser det logistiska upplägg som säkerställer transport för att leverera husets alla delar,
med verktyg och utrustning till och från, återförsäljare, lager och byggplats. Huset vilket ska
tillverkas kräver att material och utrustning ska transporteras till och från microfabrik till
byggplatsen. Under uppförandet av modulhuset ska transporterna vara synkroniserade så att
uppfarandet av huset sker störningsfritt samt att lastbilens stilleståndstid minimeras.

Problemformulering
Sverige befinner sig i en situation med allvarlig bostadsbrist. Eftersom att det byggs alltför lite
jämfört med den takt som Sveriges växer i, så har detta medfört till att det råder en akut brist på
bostäder och byggnader för allmännyttig verksamhet såsom dagis, skolor, äldrebostäder och
asylboenden i Sverige. (Fridolin, Andersson, Löfven, & Regnér, 2015)
Regeringen ser ett behov att säkerställa tryggheten för de som bor i andra hand, vilket b.la.
många studenter och nyanlända gör, detta innebär att det även råder ett stort behov på billiga
bostäder.
Genom att hitta lösningar för att dessa grupper ska kunna ha bo i ett eget boende så finns det
flera förslag. Ett av dessa förslag handlar om att effektivisera leveranser, och uppföra nya och
moderna samt flexibla modulbostäder. (Kaplan M. B.-, 2015). Bland flaskhalsarna i
husbyggnation är effektiv planering och logistik väsentlig för en tids-och kostnadseffektiv
produktion. Detta innebär att det är av yttersta vikt att kunna optimera logistik och
produktionsplanering för modulhusföretag.
Då konkurrensen mellan företag och i synnerhet modulhusföretag i dag ökar allt eftersom, så
försöker företag att bli allt mer konkurrenskraftiga. Det viktigaste för en kund är att få så
mycket värde för pengarna som möjligt. Balansen mellan att ha en god kundtillfredsställelse
och låga planering/produktions och transportkostnader är absolut väsentligt för att kunna ha en
konkurrenskraftig position på marknaden. (Capacito, 1984) och (Christopher, 1995)

Syfte och frågeställningar
8

Syftet med examensarbetet är att utforma en logistiklösning som fungerar i praktiken för
Husmuttern AB. En steg för steg logistikplanering från Microfabrik till uppförande av ett
komplett hus. Syftet är även att uppmärksamma de hinder och problemformuleringar vilka kan
uppkomma under arbetets gång samt att föreslå lösningar till dessa.
Frågeställningarna i punktform:






Identifiera samtliga komponenter vilka ska transporteras.
Analys och datainsamling av fraktgodsets mått och vikt
Val av transportmedel
Metod för avlastning samt pålastning inkluderat lösning för lyftredskap
Definiera en lämplig lagerhållningslösning.

Avgränsningar
Examensarbetet avhandlar att en steg för steg logistikplanering från Microfabrik till uppförande
av ett komplett hus. Arbetet avgränsas och inkluderar inte energiberäkningar,
offertförfrågningar, ritningar och konstruktionslösningar.
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2. ANSATS OCH METOD
Detta kapitel Ansats och metod visar genomförandet av detta examensarbete steg för steg.
Nedan beskrivs hur det teoretiska och praktiska arbetet genomförts och i vilken ordning.
Resultatet av arbetet beskrivs i Resultat (Empiri).

Förberedelse
Examensarbetet förbereddes genom att strukturera upp arbetet, genomföra en
nulägesbeskrivning och definiering av projektets omfattning. Vid första handledarträffen med
Johan Tjernell diskuterades företagets koncept samt syftet med Examensarbetet. Ett antal
frågeställningar inom transportoptimeringen lades fram som grund till arbetet. Planeringen
genomfördes med hjälp av sex sigma-verktyget DMAIC där dess huvudord utgjorde
planeringen, med inspiration från UPS logistikoptimeringsmetodik.
Projektets omfattning definierades med Husmutterns VD Johan Tjernell via handledarträff.
Projektets avgränsningar definierades genom handledarträffar samt datainsamling vilket
hänvisade till vidare studier.

Projektets ordningsföljd
Projektet ordningsföljd följer den punktform presenterad nedan:
1. Projektets omfattning klargjordes med nulägesbeskrivning som utgångspunkt.
2. Samtliga komponenter vilka behöver lagras och transporteras mellan microfabrik och
byggarbetsplats definierades.
3. En faktainsamling samt approximation utfördes för komponenters mått och vikt
4. Lämpligt transportmedel och kran valdes därefter.
5. Transportmedlet och kranen påvisade en begränsning för transportens omfattning.
6. Ett lyftverktyg dimensionerades och valdes efter kranens förmåga.
7. Lagerlösning definierades genom analys av lagerbehov för komponenterna.
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Datainsamlingsmetodik
Insamling av data utfördes i steg avseende vilken information frågeställningarna krävde.
Datainsamling erhölls från flera källor, så som företagsbesök, mailkontakt med företag, MITC
genom kontakt med Martin Kurdve, handledarträffar, litteraturstudier, journaler, internet,
artiklar och rapporter. De flesta journaler, artiklar och rapporter söktes upp via Google Scholar,
där sökorden som användes var: supply chain management, logistics, transportation, transport
optimization.
Data samlades även in genom studiebesök hos PIHLS AB samt mailkontakt med FASSI och
Gunnebo.
Verktyg och komponenter vilka är listade under 4.2.1 är de som behöver köpas in. För att göra
en uppskattning på det antal lastbilar som behövs, och hur stor lager-plats som behövs för dessa
utfördes en genomsnittlig uppskattning, så kallad approximation på vad dessa komponenter
väger och tar upp för plats under transport och lager. Approximationen gjordes genom
undersökning på befintlig data för liknande objekt. Information om mått och vikt gjordes
genom att besöka återförsäljare för komponenter t.ex. hemsidor för Ikea, Bauhaus, Gunnebo,
Linde, Byggmax med flera. Referenserna finns listade under 4.2.2 samt bilagor.
Uppskattningen är beräknad i Excel och resultatet presenteras i slutet av rapporten.

Källor för datainsamlingen
Tabell 1. Sammanställning av datainsamlingen

Eftersökt

Källa

Insamlad data

Vad ska transporteras, var,
samt hur?

Projektledare
Johan Tjernell,
Insamling av data vid
möten samt mail.

Transport-företag.

Projektledare /
Internet. Samt besök
på Pihls Sweden AB.

Produktionsform –
projektbaserad. Pullmetod. Behov av
Komponenter, material
och verktyg som ska
transporteras, samt
rekommenderat
transportsätt – lastbil.
Transportfirmor
jämfördes, Pihls lastbilar
och kran valdes att
inspekteras närmare.
Priser upphandlades.

Kran

FASSI AB –
mailkontakt.

Pihls kran producerad av
FASSI, dess lyftkapacitet
bekräftades av FASSI.

Kök

Ikea – hemsida

Vikt och mått på
färdigförpackad vara för
de vanligaste
komponenter ett
standardkök består av.

Information som ej
framgick.
Mått och vikt på
samtliga
komponenter och
material - eftersom
att dessa inte var
fastställda eller
bekräftade vid
tillfället.
Alla potentiella
företag undersöktes
ej. Dels p.g.a.
tidsbrist, samt att
Pihls är en välsedd
lokal aktör.
Den matematiska
formeln för egen
beräkning av kranens
lyftkapacitet.
Inte alla
komponenter ett kök
består av då alla kök
ser olika ut och
Husmuttern har inte
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ett kök definierat på
detaljnivå.
Badrum

Ikea och Byggmax hemsida

Truck

Linde–
broschyr/internet

Lyftverktyg-Fyrpartskätting

Materialvagn

Info om uthyrning av
standardtruckar och dess
tekniska data.
Gunnebo AB – via
Olika alternativ för olika
hemsida och
modeller av lyftkättingar,
mailkontakt med
öglor, säkerhetskrokar
teknisk regionssäljare och märkbrickor. Samt
– öst. Stefan
hållfasthet/lyftkapacitet
Eriksson.
och pris.
Projektledare
Rimliga siffror på vikt
och mått.

Värmesystem

varmebaronen.se
luftmiljobutiken.se
evbutiken.se

Husgrund

Projektledare &
HeidelbergCement
AG
Projektledarens
skisser.

Takmodul

Vikt och mått på
färdigförpackad vara för
vara av de vanligaste
komponenter ett
standardbadrum består av

Vikt och mått på vanliga
luftvärmepumpar,
Pellets/ved-pannor samt
elpannor.
Husgrundsplattornas
storlek och vikt.
Takmodulens mått
bestämda.

Takvagn

Takets mått

Uppskattning av dess
mått

Innerväggar

Fakta från
projektledare.
Handledarens
ritningar.
runelandhs.se

Innerväggarnas mått.

Elsystem

Clas Ohlsson samt
Bauhaus

Ventilation

Luftbutiken.se

Mått och vikt
förpackningar inklusive
komponenter.
Mått och vikt på spirorör
samt luftaggregat

Hängrännor

Bauhaus.se

Pallar för lister

Inte alla
komponenter ett
badrum består av då
alla badrum ser olika
ut och Husmuttern
har inte ett badrum
definierat på
detaljnivå.
Utbudet innehöll ett
fåtal och inte alla
truckar.
Exakt vikt
komponent för
komponent

Exakt bestämda mått
och vikter
Material ej fastställt
därmed vikt ej
beräknad.
Ingen lämplig vagn
bestämd
Träslag samt
isolering ej bestämt
därmed inga
beräkningar gjorda.

Standardmått Eu-Pall

Mått och vikt på
stuprännor och
hängrännor

Fullständig
materiallista saknas.
Samtliga
komponenter till
ventilationssystemet.
Inga mått och vikt på
smådelar, hängkrok
mm.
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Yttertrapp

Golvsektion

Byggbeskrivningar.se Mått på
standardyttertrapp
Volym går att beräkna
Projektledare
Volym på mått

Vetenskapliga metoder,
verktyg och litteraturstudie.

Journaler, Böcker,
Artiklar, rapporter,
Internet
Logistikoptimeringsmetodik UPS hemsida
www.ups.se
Tips och råd

Martin Kurdve MITC

Vikt framgick ej,
material ej valt.
Material och tillbehör

Verktyg att tillämpa samt
bakomliggande teori.
Ett reellt företags
tillvägagångssätt för
logistiklösningar
Problemlösningsmetodik,
instuderingsmaterial.

Vetenskapliga
referenser

Handledarträffar och studiebesök
Handledarträffar med företagshandledaren bokades via mail samt telefonkontakt och
genomfördes i Eskilstuna och Västerås. Dessa möten gjorde det möjligt att påskynda arbetet då
större mängd information kunde diskuteras än via mail. Handledarträffarna gav feedback och
idéer diskuterades. Under dessa handledarträffar avhandlades vad som har utförts sedan senaste
mötet och hur projektet framskred. Ny information lades fram och mål sattes upp för
nästkommande möte. Studiebesök var såsom handledarträffarna ett tillfälle att utbyta
information.
Ett fåtal avstämningar skedde med högskolehandledaren, främst diskuterades teori samt
problemlösningsmetodik.
Pihls Sweden AB vilka levererar tjänster inom transport, lager och Industriservice i Mälardalen
besöktes tillsammans med handledare och VD för Husmuttern AB. Under besöket diskuterades
Husmutterns behov och Pihls transport och lagerlösningar med Pihls VD Erik Segerstedt.
Mötets syfte var att utvärdera ett samarbete mellan Husmuttern AB samt Pihls Sweden AB.
Under mötet diskuterades i detalj utbud av transportlösningar, lyftanordningar, lagerlösningar
samt priser.

Litteraturstudie
För att stödja den teoretiska referensramen med fakta från säkra källor utfördes en
litteraturstudie. Denna litteraturstudie la en god grund till att skapa en stabil teoretisk
referensram så att beslut och problemlösningsmetoder kan refereras till metoder från trovärdiga
källor.
Den litteratur vilken ansågs relevant, vetenskaplig och trovärdig nämns i denna rapport.
Litteraturen är främst böcker, journaler och rapporter vilka erhölls i bibliotek och databaser på
internet. De databaser som användes var först och främst Google Scholar, Emerald Insight,
Sciencedirect, Worldwidejournals, Tandfonline, Elsevier, Worldcat samt Sveriges Riksdag. De
sökord och söksträngar som användes var oftast engelska ord då det hittades mer information
och data på engelska än svenska, de ord som söktes på var bland annat: logistics management,
transportation management, prefabricated, building project, modular houses, logistics, transport
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optimazation, slöseri byggprojekt, godsflöden, godslogistik. Litteraturstudier utfördes konstant
under arbetet för att konstant bygga på med fakta och understödja teorin. Det material som
erhölls, bearbetades, sammanfattades och antecknades refereras i denna rapport.

Sammanställningar och beräkningar
All data som samlades in noterades genom anteckningar. Beräkningar utfördes på insamlade
data och problemen behandlades med hjälp av de verktyg och metoder vilka erhölls genom
litteraturstudien. Noteringar utfördes i ett kollegieblock för att ligga som underlag för
rapporten. Sammanställningar av volym och vikt av alla komponenter är utförda i Excel.

Rapportskrivning
Rapportskrivningen påbörjades efter att den första datainsamlingen utförts.
Rapportskrivning utfördes under arbetets gång. Stor del av de data som samlades in noterades
för hand, bilder och dokument laddades ner för att sammanställas innan de fördes in i
rapporten. Fakta från datainsamlingar samt svar och slutsatser på problemformuleringar
bekräftades av handledare.

Reliabilitet och validitet
Reliabilitet Hur pass trovärdig och relevant en uppsats är, uppskattas med begreppen validitet
och reliabilitet. Det menas, om arbetet är tillförlitligt och vetenskaplig. (Golafshani, 2003)
Huruvida studien eller arbetet har en hög reliabilitet beror bland annat på: I vilken utsträckning
överensstämmer resultaten med tiden? Är instrumenten ansedda som tillförlitliga? Är resultatet
och metoderna pålitliga och objektivt analyserade? Om resultaten kan reproduceras i en
liknande metod då forskningsinstrumenten anses vara tillförlitliga, så har metoden en hög
reliabilitet. (Golafshani, 2003)
Examensarbetet är skrivet under utbildningsperioden vilket har en sådan påverkan att
författarens kunskaper och förståelse är färska i förhållande till temat som examensarbetet är
skrivet inom. Litteraturstudiens reliabilitet är baserad på användning av relativt färska
databaser, böcker, avhandlingar, vetenskapligt granskade artiklar och journaler där samtliga är
skrivna på vetenskaplig grund och källkritiskt granskade. Detta medför till att studiens
reliabilitet är hög. Det som kan ha haft en negativ inverkan på reliabiliteten är den korta
tidsram som arbetet är skrivet inom. Detta i sin tur kan göra att avvikelser kan förekomma i
jämförelse med verkligheten.
Validitet är en term som står för hur pass arbetet mäter verkligen det som är avsett att mätas,
samt hur pass sanningsenlig resultaten är. (Golafshani, 2003) När det gäller min användning av
kvalitativ metod för insamling av data via intervju på studiebesök och handledarträffar, likaså
som egen forskning för insamling av data så anses det att detta examensarbete har uppnått en
hög grad av validitet. Detta eftersom att frågor och svar, samt data som har samlats in och
erhållits är i högsta grad relevanta för arbetets syfte och frågeställningar. Om mätningarna
skulle göras mer strukturerat på Husmutterns befintliga data under en längre period så skulle
validiteten kunna nå en högre grad.
För det här examensarbetet så har handledaren samt de akademiska handledarna varit
bidragande till att säkerställa examensarbetets validitet samt reliabilitet.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
I det här kapitlet beskrivs vilka bakomliggande teoretiska teorier/studier som är relevanta och
ligger till grund för rapporten.

Begreppet Logistik
Mats Abrahamsson från Linköpings Tekniska Högskola beskriver logistik som ett begrepp
vilket ursprungligen användes inom det militära, logistik gav namn till den procedur som
försörjer stridande trupper med de nödvändigheter vilka behövdes. Nuförtiden är detta begrepp
mer känt inom näringsliv och industri, begreppet omfattar material och varuflöden, till, in,
genom och ut från ett företag. Från råvara till slutlig förbrukare.
Internationaliseringen inom handel och näringsliv idag gör logistik till en viktig och ofta
väldigt avgörande del för att konkurrera på marknaden. (Abrahamsson, 2011)
Logistik-begreppet är även ett område som ibland leder till en viss förvirring, eftersom det
används av olika aktörer, därmed så är terminologin dessvärre inte särskilt standardiserad inom
begreppet logistik eftersom det kan finnas flera ord och begrepp för samma företeelse.
Begreppet används för att beskriva ett företags affärsmodell, likställas med transporter eller
beskriva produktionsprocesser. (Mattsson, 2004)

Lean filosofin
Lean filosofin är en metod för företag att hantera sina resurser. Lean-principerna har sina rötter
från biltillverkaren Toyotas principer där grundprincipen för Lean-filosofin är att minska på
slöseri genom att använda de resurser som finns att tillgå effektivt.
Följande grundprinciper medför att processer för beställning, tillverkning, leverans och
kommunikation vilka inte medför något mervärde till kunden är enbart slöseri. (Josephson,
2005)
Taiichi Ohno utvecklade TPS (Toyota Production System) 1945 – 1970. Systemet utformades
genom att tillämpa en rad olika lean-verktyg som förändrade hela företagsmiljön, där den
fokuserade på ständiga förbättringar och engagerade medarbetare vilka tillsammans gav ett
starkt värdehöjande flöde i organisationen. Numera används Lean-verktygen och filosofin i
någon form av väldigt många företag där man tillämpar dessa verktyg inom tex produktion
administration, konstruktion och marknadsföring. Det finns fyra huvudområden som TPS
utvecklade och fokuserade på:
1)
2)
3)
4)

Skapa långsiktigt tänkande
Rätt process ger rätt resultat.
Tillföra organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners.
Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet i organisationen. (Liker, 2004)

James p. Womack och Daniel T.Jones beskriver tankesättet att tänka lean. Att ha ett lean
tankesätt är enligt författarna lean i sig, eftersom att det bidrar till att göra mer aktiviteter med
mindre resurser, mindre ansträngningar, mindre verktyg, kortare tid, mindre plats, o.s.v.
(Womack, 2003)
Lean har blivit ett tankesätt för många företag där filosofin har spridit sig från enskilda
aktiviteter inom produktion till andra delar av företagens verksamheter.
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”Lean Enterprise” är en term som blivit alltmer populär, vilket innebär att företag ska kunna se
Lean som en viktig implementerbar filosofi att se helheten på. Från koncept till design, inköp,
produktion, lagring och transport ska Lean kunna tillämpas för att stärka företagens
konkurrenskraft genom att eliminera slöseri och höja slutvärdet för kunderna. (Womack, 2003)
3.2.1 Just in time (JIT)
En av grundstenarna inom TPS är konceptet Just in time (JIT).
JIT koncept handlar om en rad principer, redskap och tekniker vilka gör det möjligt att
eliminera slöseriet väntan, genom att leverera rätt artiklar vid rätt tidpunkt och mängd. (Liker,
2004)
För att leverera rätt artiklar vid rätt tidpunkt och mängd så krävs det att tillverka, utfärda eller
genomföra ”endast det som krävs, när det krävs, i den kvantitet som det krävs.”
Vid produktion av exempelvis en stor mängd bilar (vilka kan bestå av över 30.000 artiklar)
krävs det en detaljerad produktionsplan som inkluderar en upphandling och anskaffning av
erforderliga delar. Att tillföra det som behövs, när det behövs, i enlighet med denna
produktionsplan, så kan detta eliminera slöseri och samtidigt öka produktiviteten. (Sharma,
2015)
Genom en generellt ökande efterfrågan inom industrier att minska sina lagerkostnader, så har
det lett till större behov att tillämpa metoden JIT. Då produkter ska levereras när de behövs, där
de behövs, så medför detta att stora laster som ankommer sällan, byts istället ut till mer
frekventa transporter. Det finns även ett växande behov av express-leveranser, där dessa
karakteriseras av: (1) dörr-till-dörr-leveranser, (2) Effektiva leveranser, (3), spårbarhet, (4) JIT
(5) ökandet av särskilda önskemål. Mindre gods kommer att öka behovet av expressleveranser.
Det ökandet värdet på produkter kräver även snabb transport, eftersom att företagen vill minska
på det uppbundna kapitalet i lager samt varulager. (Tseng, 2005)
Logistiken inom bland annat byggprocesser bygger ofta på att beställningar och leveranser
utförs när materialet i produktionen börjar sina och därmed börjar produktionen halta. (Pheng,
1998). Byggtiden förlängs som konsekvens av detta och leveranskostnader ökar då man ofta
löser problematiken med expressleveranser. Vid tillämpning av "Just-in-time" så förkortades
byggtiden samtidigt som produktivitet, kvalité och arbetsmoral ökade, visar studierna. (Pheng,
1998)
Inom byggsektorn levereras normalt byggmaterial till en byggplats med "hela och fulla
lastbilslaster". Detta frestar inköparna då företaget kan spara in på leveranserna, men
besparingen går lätt förlorad om leveransen ej är optimal. Studier visar att logistik som
tillämpar "just in time" för att leverera byggmaterial till byggarbetsplatsen kan medföra extra
kostnader men dessa täcks av de besparingar som gjorts på arbetsplatsen. (Bertelsen, 1997)
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3.2.2 ”Slöseri eller icke värdeskapande aktiviteter”
Inom Toyotas välkända produktionsfilosofi (Toyota production system) är slöseri en aktivitet
som uppmärksammas ständigt.
Slöseri inom TPS är de processer som är icke värdehöjande så som onödiga aktiviteter,
arbetsmoment och material vilka går att skala bort, utan att det blir någon värdeminskning i
slutprodukten för kunden.
Detta slöseri har ett japanskt namn ”muda”. Enligt TPS så bör man eliminera allt tänkbart
slöseri. De mest kända exemplen på slöseri inom TPS modell är de sju första exemplen, den
åttonde är tillagd av författaren Jeffrey K.Liker i boken The Toyota way. Dessa slöserier
kategoriseras här:


Överproduktion. Produktion av komponenter som ingen har beställt, vilket skapar
onödiga kostnader.



Väntan: Maskiner, operatörer, förare som står och övervakar en maskin/fordon och
väntar på att påbörja nästa steg i processen.



Onödiga transporter/förflyttningar: Att förflytta produkter i arbete (PIA) långa vägar,
skapa ineffektiva transporter, komponenter och gods in eller ut ur lager och mellan
processer.



Överlager: Onödiga mängder av (PIA) och färdiga produkter döljer problem, binder
kapital och skapar onödiga transport-och lagringskostnader.



Onödiga arbetsmoment: Moment, rörelser, leta efter komponenter är också en form av
slöseri.



Defekter: Skadade varor och verktyg kostar i reparationer, tid, omarbetning, skrotning,
ersättningsproduktion är slöseri med hantering, tid och energi.



Outnyttjad kreativitet hos de anställda: De som inte engagerar sig eller lyssnar på sina
anställda förlorar tid och går miste om idéer. (Liker, 2004)

”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde” (Josephson,
2005) s.15.
3.2.3 Slöseri inom byggprojekt
För att bättre förstå i vilken ordning dessa ska prioriteras bör man uppmärksamma den typ av
slöseri vilken förekommer mest frekvent inom det studerade området.
En rapport angående ett projekt inom FoU-Väst av (Josephson, 2005) beskrivs att slöseri inom
byggprojekt förekommer på samma sätt som inom annan typ av produktion, där de åtta
tidigare-nämnda punkterna förekommer. Den mest uppenbara typen av slöseri är felkostnader.
På grund av fel som uppstår inom produktionen så skapas kontroller för att söka grundorsaken
till felkostnaderna i syfte att minimera deras uppkomst i framtiden.
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De felkostnader vilka uppstår kan kategoriseras till synliga samt dolda felkostnader.
De synliga är de som står för fel och konsekvenser som uppenbart märks samt går att registrera.
De dolda är de kostnader vilka inte går att fånga upp på grund av brister i kunskap och
mätmetoder. Genom att öka medvetenheten samt kartläggning med högre noggrannhet kan de
dolda kostnaderna bli synliga.
Fig 1. Dold och synlig felkostnad, inom produktions-skedet för sju projekt vilket visar felkostnaden i
procent av totala byggkostnaderna. (modifierad) (Josephson, 2005)

3.2.4 Slöseri och problem inom transportoptimering
Transport är den tredje av de klassiska sju exemplen av slöseri enligt TPS-modellen.Detta
gäller produkter i arbete inom tillverkning (PIA) men även av färdigt gods som transporteras
till kund. Dessa transportproblem definieras olika beroende på tillstånd och plats, där man kan
skilja på yttre och inre logistik.
Inre logistik: Produkter i arbete eller komponenter förflyttas t.ex. in, till, ut, från lager till
maskin och nästa maskin eller vidare, här kan transporter behövas vara ineffektiva på grund av
långa eller många vägar, in i eller ut ur processer och lager. (Liker, 2004)
Yttre logistik: Produkter som skickas utanför tillverkningsområdet till t.ex. lager eller slutkund
står också inför transportproblem. Ett mycket vanligt förekommande problem som skapar en
flaskhals inom transportoptimering kan definieras på detta vis:
Ett antal produkter ska levereras från fabrik i jämt förhållande till några noder med efterfrågan
t.ex. lager. Det finns en transporttid associerad mellan varje batch av produkter till varje nod.
Det krävs att hitta en god fördelning av varorna, vilket minimerar den maximala transporttiden
associerad mellan startpunkt och slutpunkt. (Rao, 1971), (Khisty, 2012)
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3.2.5 Lean Transport
Transporter tillåter organisationer att leverera varor i rätt mängd vid rätt tidpunkt till sina
kunder. Onödigt långa transporter skapar onödiga merkostnader för kunden, som kunde i de
flesta fall besparats. De merkostnader som kunder är villiga att betala för brukar vara baserat
enligt 8 lagar. (Taylor, 2006)
Dessa 8 punkter utgör grundläggande mål för transportlogistiken. Transportprocesser bör
stödjas på ett effektivt sätt enligt dessa åtta grundläggande punkter, utan att skapa onödiga
moment. (Taylor, 2006)
Rätt material
Rätt mängd
Rätt plats
Rätt källa
Rätt pris
Rätt kvalitet
Rätt service. (Taylor, 2006)
Transport är en viktig del för många företag, då transport är en del som ger väldigt mycket
värde vilket uppmärksammas av kunder. Det finns dock väldigt mycket dolt slöseri inom
transport, vilket är bland annat nämnt sedan tidigare i rapporten.
Enligt (Taylor, 2006) så finns det fyra huvudområden som förklarar var och hur
transportprocesser kan vara suboptimala, och hur tillämpning av lean inom transport kan
positivt påverka organisationens kapacitet. (Taylor, 2006)
1. Transportslöseri
Alla transporter är inte slöseri, dock så finns det onödiga transporter som är ett slöseri som bör
elimineras. Däremot så kan detta påstående skapa fler frågor än svar, till exempel, hur ska
onödig transport identifieras?
Lean brukar vanligtvis implementeras inom tillverkningsprocesser i första hand, där leantänkandet för externa transporter brukar prioriteras i andra hand. Lean-tillverkning brukar
inrikta sig på att tillverka i små partier, så som enstycksflöden och produktion som håller
lagerbehovet nere. (Taylor, 2006) Följaktligen kan tillverkning med leanprofil skapa nya
problem för transporten att tacklas med. Mindre mängder måste transporteras oftare för både
inkommande och utgående transporter. Detta kan tyckas mycket motsägande eftersom det
motsätter den traditionella filosofin att stora partistorlekar är mer kostnadseffektiva. (Taylor,
2006)
Lean transport kan vara en kraftig konkurrensfaktor, då man kan minimera den tid det tar att nå
kunderna. Genom att minskas längden på hela processkedjan så får man nya produkter ut till
kunden snabbare, vilket är en ständig utmaning för tillverkarna. Transporter måste stödja de
lean-strategier som finns, bland annat är lageravveckling en sådan för att få en högre hastighet
för leveranskedjan.
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2. Transportstrategier
Transportstrategier bör utformas för att möta kundens behov, där en fullkomlig förståelse av
behoven är en förutsättning att klara av att nå dessa mål. Transporter bör anpassas efter
behovet, exempelvis så innebär transportoptimering inte alltid stora fulla och hela lastbilslaster,
ofta är det små partier som måste transporteras. Den internationella handeln har inneburit en
ökad komplexitet för transporter, exempelvis så levereras gods med flygtransporter för att nå
fördelarna som snabba leveranser. Mindre än en hel lastbilslast (LTL) förekommer allt mer
frekvent genom att skicka enskilda paket som bidrar till ökad kontroll och visuell styrning. Det
tidigare tänk som har funnits inom transport måste ändras, för att lager och kundbehoven är de
om bör avgöra transportmetoderna. (Taylor, 2006) Frekventa körningar som levererar varor till
tillverkare på fasta tider under produktionscyklerna innefattar vanligtvis att plocka upp eller
leverera till flera leverantörer samtidigt med samma lastbil. Målet är att leverera små laster i
frekventa cykler. Utmaningen ligger i att genomföra mindre och tätare transporter och att hålla
kostnaderna nere. Detta kan uppnås med hjälp av verktyg och tekniker där det fokuseras på tre
faktorer, (frekvens, partistorlek, och planerat flöde). (Taylor, 2006)
3. Daglig hantering
Minimering av transportkostnader förverkligas inte genom att minimera transporterna.
De sanna besparingarna sker från den dagliga planeringen och hanteringen genom att optimera
transporterna i förhållandet till behoven. Exempelvis om en kund eller leverantör får varor en
gång per vecka, där lasterna varierar från hela till halvfulla lastbilslaster, så är dessa transporter
inte kostnadseffektiva om inte noggrann planering och optimering sker transport för transport.
Ett förslag till att lösa en sådan situation är att utföra mindre men mer frekventa leveranser.
Detta resulterar i besparingar, eftersom att man använder sig av ett mindre kostsamt
transportsätt för att leverera samma produkt. Dessa dagliga eller frekventa planeringar kan
utföras med hjälp av t.ex. verktyget PDCA - Plan, Do, Check, Act. (Taylor, 2006)
4. Prestanda
Transportföretag skiljer sig från varandra gällande kapacitet och prestanda. Alla
transportföretag är inte skapade lika. Lean kräver stabilitet i alla system så att planerade
operationer utföras på ett effektivt sätt. En sådan stabilitet uppnås genom att samarbeta med ett
transportföretag eller en transporttjänst som uppfyller resursbehoven. Tjänsteleverantören
måste ha en strikt intern strategi för processhantering, och ha enföreståelse av vikten av
ständiga förbättringar. Det är inte alla transportföretag som klarar av att operera I en “lean
miljö”. (Taylor, 2006)

3.3 Logistik av byggnadsmaterial
Enligt en studie som vart utförd i Sverige påvisade att låg produktivitet inom byggprojekt
berodde på dålig planering av logistiken, (Agapiou. A, 2010): (1) Försenade byggprojekt,
slöseri samt material som blev förstört på byggplatsen, detta i samband med onödigt mycket
slösad tid på workshops och möten med tillverkare och leverantörer som visade sig vara ett
frekvent förekommande problem.
(2) En byggarbetsplats visade sig vara sämsta möjliga lagret, väldigt känsligt byggmaterial
levererades jämt och ständigt i hela laster, vilket även senare utsattes för väder och vind samt
snatterier.
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(3) Arbetsmetoder för hantering av materialet beaktades inte under designfasen. (Agapiou. A,
2010)
En logistisk modell som tillämpades i ett byggnadsprojekt i Danmark, visade att en tillämpning
av denna modell resulterade i kostnadsbesparingar på 5% i jämförelse med liknande projekt i
vilka det tillämpades andra sorters logistiklösningsmetodiker. (Agapiou. A, 2010)
Den logistiska modellen skapades med hjälp av inspiration tagen från den studie som utfördes i
Sverige (nämnd ovan).
Inom byggprojektet användes både prefabricerade delar samt delar tillverkade på plats.
Projektteamet identifierade flera kriterier och element att ta hänsyn till, dessa var bland annat:
Planering av aktiviteter på arbetsplatsen, godstransporter till byggarbetsplatsen, antal
förändringar till detaljutformningen, om-arbete och rättningar på byggarbetsplatsen samt
arbetsförhållandena på platsen. (Agapiou. A, 2010)
För att införa förbättringar under projektets uppbyggnadsfas, några praktiska åtgärder infördes,
såsom: (1) Begränsning av att materialtransporter inom bygget, (2) Undvikande av att lagra
material på byggarbetsplatsen. (3) Undvikande av materiellt slöseri (4) Undvikande av
uteblivna leveranser av gods, (5) Undvikande av defekter och förstörelse. (Agapiou. A, 2010)
En material-koordinator fick i uppgift att planera och styra materialflödet och en planering
sattes upp med följande områden som materialkoordinatorn fick i uppgift att lösa:
1) Förbereda en plats-plan med utsatta leveranspunkter
2) Delta och bistå med order av enheter
3) Beställa enheter på veckovis
4) Inspektion av levererade enheter
5) Organisera samlingen och källsortering av emballage
6) Organisera en avfallshantering
7) Koordinering av material och utrustning som används frekvent
8) Planera möten veckovis för schemaläggning av leveranser
9) Daglig kontakt med leverantörer och övervaka leveranser av känsligt material
10) utvärdera förändringar i huvudschemat och åtgärda om nödvändigt materialflödesschemat,
samt,
11) Försäkra att alla parter involverade handlar korrekt utefter det logistiska konceptet.
(Agapiou. A, 2010)

Hela projektet delades upp i enheter, varje enhet fick ett nummer beroende på dess innehåll och
materialsort. En plan sattes för varje enhet där leveranstid, metod, transport samt den utrustning
som krävdes för leverans, specificerades. (Agapiou. A, 2010)
Detta tillät leverantörerna att skicka order till tillverkarna i ett tidigt skede. Eftersom att
behovet för lageryta minskades, så kunde leverantörerna paketera godset i färdiga "ready-touse"-paket i enlighet med enhetsplanerna, emellertid så anlände inte leveranserna förrän de
förfrågades av materialkoordinatorn. Förfrågningarna skickades två veckor innan den
schemalagda dagen för leverans. Denna logistikmodell tillät koordinatorn att ändra material
och försörjningsplanen. (Agapiou. A, 2010)
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Tabell 2. Effekter av logistikplanering på de totala byggkostnaderna (Agapiou. A, 2010) (Modifierad)

Minskning av defekter och slöseri
Reducering av arbetsdagar
Materialkoordinator
Hyra av teleskoplastare
Administration
Delsumma (%)
Totalt (%)

Kostnadsbesparingar (%) Extra kostnader (%)
3
5
1
1,5
0,5
8
3
5

Kraven för att få en högkvalitativ logistikmodell och effektiva kostnadsbesparingar vilar på
noggrann planering, därmed ska all material ska transporteras och lagras så lite som möjligt.
Detta ledde till en kostnadsbesparing på 5 % i jämförelse med liknande projekt. Dessa
framgångar uppnåddes inte bara tack vare det innovativa synsättet på materialflödesplanering,
utan även tack vare de 'nya' (icke-traditionella) rollerna som tillämpades av deltagarna i
projektet under design och uppbyggnadsfasen. (Agapiou. A, 2010). Projektets primära fokus
inom bygglogistiken är att förbättring, koordination och kommunikation mellan projektets
deltagare, under design och uppbyggnadsfasen. (Agapiou. A, 2010). hävdar att detta projekt
påvisar att skärningspunkten inom logistik är samarbete mellan olika parter, informationsutbyte
samt utveckling av projektens organisation.

3.4 Transport
Transportoptimering inom logistiken innebär effektivisering av produkter i rörelse.
Förbättringar inom diverse tekniker och logistik-styrning har hjälpt till att effektivisera de delar
som utgör och tillhör transporten inom logistik. Till exempel så påverkas kvalitén av
transporterat gods, av faktorer såsom driftkostnader, servicekvalitet, leveranshastighet samt
kostnads och energibesparingar. (Tseng, 2005)
3.4.1 Vägtransport
Vägtransporter länkar samma viktiga noder inom logistiken. Vägtransporterna förlänger
leveranserna exempelvis för flyg och båttransporter genom att leverera till och från hamnar och
flygplatser.
Vägtransporter har en stark fördel när det gäller att leverera till platser som befinner sig på
land. De vanligast förekommande transportmetoderna som idag tillämpas är tågtransporter,
lastbilstransporter samt transport genom pipelines. Därmed utförs oftast transporter med lastbil.
Lastbilar har fördelarna att de har en hög tillgänglighet, billiga som transportmedel och är
väldigt mobila. (Tseng, 2005)
Vägtransporter är det vanligaste sättet att transportera mindre gods på korta och medellånga
rutter. Transporter till och från byggarbetsplatser sker nästan alltid med lastbil, där lastbilar har
en hög tillgänglighet och mobilitet. En lastbilslast till och från en byggarbetsplats är oftast
laddad till maximal kapacitet, där begränsningarna är antingen vikten eller volymen, beroende
på material. (Shakantu, 2008)
Jämförelsevis transporteras virke med lastbil, där begränsningarna är vikt eller volym. (Heilala,
2013). Byggmaterial har här generellt betraktats som jämförbart med virke.
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En finsk studie visade att 2011 användes cirka 600 lastbilar för transport av virke och pellets.
En undersökning av samtliga lastbilars rutter visade att de använde 26 % av sin kapacitet till att
frakta virke. Resten var slöseri.
För transport av löst virke visade studien att 150 lastbilar användes medan lastbilar som
transporterade biomassa (som ofta används till att frakta löst material) hade lastvolym på över
140 m³. Den genomsnittliga volymen av lastutrymmet för skogsflisbilar var 121 – 140 m³.
(Heilala, 2013)
Vid tillämpning av andra transportmedel såsom flyg, båt och tåg så används oftast lastbilar i en
kombination med dessa, då dessa är väldigt smidiga att använda i början och i slutet av en
leveranskedja, därmed är lastbil det mest frekvent förekommande transportsättet för gods.
(Davidsson, 2005).
De karaktäristiska egenskaperna för transport på väg är: (1) Flexibilitet, via väg med t.ex.
lastbil kan transporter ske från var som helst till var som helst, äger företaget inte egen
lastbilsflotta så finns det många aktörer på marknaden som hyr ut frakttjänster. Denna
flexibilitet hittar man inte inom t.ex. järnvägen. (Gattorna, 1991) (2) Tillgänglighet, flexibilitet
och tillgänglighet går hand i hand, transport via väg har en hög tillgänglighet då den kan
skickas iväg med kort varsel vilket inte går med tåg, båt eller flyg. Transport via väg kräver
inte anpassning till slot-tider som flygplan och järnväg måste anpassa sig efter. (Gattorna,
1991) (3) Hastigheten är inte optimal för väldigt långa sträckor men dess flexibilitet gör den
som ett utmärkt val på korta och medellånga avstånd. (Gattorna, 1991) (4) Transport via väg
har nackdelarna är att de har låg lastkapacitet, mindre säkra och långsamma. Ett frekvent
användande av lastbilar kan orsaka trafikköer, bidra till ökade växthusgaser och öka antalet
vägolyckor. (Tseng, 2005)
3.4.2 Järnvägstransport
Järnvägstransport är lämplig för långa transportsträckor med höga volymer eftersom de har en
stor lastkapacitet, är mindre beroende av väderförhållanden samt energisnåla. Järnvägsnätet bär
däremot på flera nackdelar såsom svårt och dyrt underhåll, brist på elasticitet vid brådskande
leveranser samt tidsödande leveranser. (Tseng, 2005). Järnvägen är glesare utbyggt än
vägnätet, järnvägsnätet har därmed färre lastplatser än vägnätet vilket resulterar i färre
möjligheter till på och avlastning av gods. Enligt den finska studien nämnd tidigare, så var den
genomsnittliga transportsträckan för rundvirke genom väg till järnväg 45 km, medan den
genomsnittliga järnvägssträckan var 270 km. (Heilala, 2013) Skogsvirke transporterades med
tåg där en vagn kunde bli lastade med en vikt av antingen 48,8 eller 51 ton. Båda
vagnmodellerna har en total lastvolym på 151,5m³.
Metod för pålastning av en tågvagn användes en hjullastare eller rullband som förde in virket
till vagnen. Avlastning skedde på så vis att man lossade och öppnade en av långsidorna på
tågvagnen. Ett av de stora problemen med transportmetoden är den outnyttjade kapaciteten.
Icke finfördelade stubbar och träbuntar medförde en outnyttjad kapacitet då vagnarna lastades
med 30–40 ton per transport. De transporter där finfördelning har utförts var det möjligt att
lasta upp till 40–50 ton av vagnens kapacitet. (Heilala, 2013)
Godstransport med tåg har fått dålig kritik gällande transporttider och flexibilitet jämfört med
dess huvudkonkurrent Lastbil. Lastbilen har fördelar gällande flexibilitet, men gällande ledtid
så är det ingen större skillnad när man tar i beaktande hela längden av transporten. (Gattorna,
1991)
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Egenskaper som är karaktäristiska för transport med tåg via järnväg är: (1) Säker transport då
den är mindre beroende av väderförhållanden samt trafikköer på vägar. (Tseng, 2005)
(2) Energisnålt och billigt alternativ. (Tseng, 2005) (3) Väl anpassad att frakta mycket material.
(Davidsson, 2005) (4) Tidsödande leveranser samt brist på flexibilitet vid expressleveranser
och få möjligheter med på och avlastning. (Tseng, 2005)
3.4.3. Sjötransport
Transport till havs samt via sjöar och floder används främst för långa transportsträckor med
höga volymer. Denna typ av transport är en av de vanligaste och billigaste vid transport av
stora volymer och mängder. (Davidsson, 2005) Vid transport med fartyg så får man
transportera gods från hamn till hamn med fartyg, där en av och pålastning kommer att ske i
varje ände, då material måste transporteras vidare till byggarbetsplatsen, detta kan ske med på
olika vis såsom via järnväg samt lastbil, där lastbil är det mest förekommande. (Davidsson,
2005)
Utvecklingen av frakt med fartyg har resulterat i utvecklingen av containern. Idén bakom var
att utveckla en standardiserad container som fylls med gods som sedan kan transporteras hela
vägen från tillverkare till kund, då containern kan lastas på fartyg och sedan vidare på godståg
eller lastbil efter ankomst till hamn. (Gattorna, 1991)
År 2009 utförde Barco Bioenery Ltd ett par studier i Östersjön där virke fraktades utomlands.
Slutsatsen var att det mesta av fartygets kapacitet var outnyttjat. Enligt studien så vore den
optimala transportvolymen 7000m³. Studien påvisade att av och pålastningsmoteden som
används till fartyg är olämpligt att använda för att lasta löst virke, dock är fartyg väldigt
kostnadseffektiva på långa sträckor om de är väl lastade och optimerade. (Heilala, 2013)
3.4.4 Flygtransport
Många företag är i behov av flygtransport för att akut tillgodose sin verksamhet och sitt
materialflöde. Flygtransporter bidrar med mycket snabba och flexibla leveranser.
Däremot innebär transporter med flyg dessvärre högre kostnader jämför med andra
transportmedel.
De karaktäristiska egenskaperna för flygtransport är: (1) Flygplan och flygplatser är separerade,
därmed kan flygtransporter operera endast mellan dessa noder. (2) Transporterna går mycket
fort och tillåter därmed snabba leveranser på långa avstånd. (3) Flygtransporter är inte beroende
av landskapets förhållanden nere på marken. (Heilala, 2013) (4) Transport via flygplan är ett av
de dyraste transportmedlen. (Davidsson, 2005)

3.5 Transportkostnader
Inom godslogistik är transport den viktigaste enskilda kostnadsposten för de flesta företag.
Transport är ett nyckelområde inom logistiken då den tillhör den post som i genomsnitt är
procentuellt högre än alla andra övriga logistikkostnader. (Ballou, 1999)
Ungefär en till två tredjedelar av kostnaderna inom logistiksystem tillhör transportkostnaderna.
Värdet av transport varierar mellan olika företag och industrier.
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För de produkter som har en liten volym, låg vikt och ett högt värde har transport en mindre
betydelse för kostnaderna i sin helhet jämfört med stora, tunga produkter med lägre värde.
De sistnämnda produkterna bär på kostnader som upptar en stor del av försäljningsvinsterna,
och bör därmed betraktas noggrant. (Tseng, 2005)
Enligt en studie utförd i Australien mellan 1999–2000, så visades att samtliga lager och
transportkostnader för företag i Australien motsvarade 5,6 av deras BNP. (Tseng, 2005)
Diagrammet nedan visar en procentuell fördelning av kostnader som tillhör logistikkostnader
enligt siffror från IATA (International Air Traffic Association). Dessa kostnader är bland annat
lagerkostnader, paketeringskostnader, logistik-styrningskostnader, förflyttningskostnader, och
orderkostnader. Transportkostnaderna visar sig vara nästan en tredjedel av samtliga
kostnadsposter. (Tseng, 2005)

Logistikkostnader
Förflyttning

11% 8%

Transport

6%

Paketering

29%

17%

Lager inom fabrik
Lager varu-magasin

17%

12%

Order
Logistik-styrning

Figur 2. Kostnader för respektive logistikpost. (modifierad: (Tseng, 2005)

Enligt en finsk studie utförd för Helsingfors Universitet så undersökte man kostnaderna för
transport av virke med transportmetoder såsom lastbil, tåg, fartyg och pråm.
Slutsatsen visade att transportsträckor under 120km var allra mest kostnadseffektiva om de
genomfördes med lastbil som transportmedel. För längre sträckor så borde transporterna utföras
med båt eller tåg. Pråm-transporter visade sig vara dyraste transportmetoden, de används oftast
i situationer då gods måste transporteras från öar. (Heilala, 2013)
Även i Sverige är lastbil det dominerande transportmedlet till och från byggarbetsplatser, enligt
en rapport skriven av Naturvårdsverket i Stockholm så presenteras att 84% av den totala
godsmängden inom Sverige transporteras med lastbil (Olsson, 1999). Detta kan innebära att
bakgrundsförutsättningarna i Sverige och Finland är desamma, då lastbil är den transportmetod
som förekommer mest frekvent.
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Fig.3 Jämförelse av kostnader mellan olika transportmetoder (Heilala, 2013)

Diagrammet ovan visar transportmetoderna, röd linje som representerar vägtransport (lastbil),
blå visar kostnaderna för järnväg (tåg), gul- båt, samt lila-pråm. Enligt den utförda studien så
visar den att lastbil (röd linje) är det transportsätt som kostar minst (visas i euro, €) per fraktad
kubikmeter (m³) upp till brytpunkten på 120km. (Heilala, 2013)
Godslogistik kan brytas ned till flera element, såsom lagring, transport och hantering.
Konventionell förbättring av logistikprocesser är oftast fokuserat på ett och samma element.
Med en mer Marco-synvinkel kan förbättringen bidra till det bästa resultatet för samhället och
företagen. Figur 4 visar principen för kostnadsfrågor med olika transportmedel. Frakt med flyg
kan vara dyrare än väg-och marktransporter, men förvaringskostnaderna kan bli lägre. Således
när det gäller den totala kostnaden kan frakt med flyg vara det mest rimliga transportsätt för ett
specifikt ändamål. T.ex. transport av färska skaldjur och fisk. (Tseng, 2005)
När det gäller leverans av byggmaterial så kan det ses som en försörjningskedja, där allt
material till byggarbetsplatsen är sammansatt av inkommande material. Den ”tillfälliga
fabriken” sätts upp runt en enda produkt, i motsats till tillverkningssystem där flera produkter
passerar genom fabriken, och distribueras till många kunder. (Vrijhoefa, 2000)
Byggnadsmaterialet som krävs för en byggarbetsplats är oftast levererad i stora volymer och
stora mängder vilket även kräver stora lagringsplatser, vilket sällan är tillgängligt vid
byggarbetsplatsen. Stora lager vid en byggarbetsplats är oftast tillfälliga strukturer, där
materialet är ofta utsatt för skador, olika väderförhållanden och rörelse runtomkring. (Agapiou.
A, 2010)
Byggmaterial måste på så vis levereras jämt och ständigt då huset som byggs är i konstant
behov av material då lagringsplatserna runt byggarbetsplatsen är begränsad. Detta medför att
frekventa och flexibla transporter behövs för att tillgodose byggplatsen, frekventa transporter är
en kostnadsfråga som bör utvärderas och utföras på ett kostnadseffektivt vis. (Bertelsen, 1997),
(Christopher, 1995), (Agapiou. A, 2010).
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Figur.4 Totala kostnader i jämförelse med transport och lagerkostnader. (Tseng, 2005)

3.6 Problem inom Logistikplanering
3.6.1 Vanliga Problem vid traditionell konstruktion
Enligt (Capacito, 1984), (Agapiou. A, 2010) och (Christopher, 1995) så är de huvudsakliga
problemområdena vid planering av yttre logistik dessa:





Kundservice
Logistik-kostnader
Transporter
Kompromisser och konflikter inom befintliga organisationen

Dessa faktorer är enligt författarna de viktigaste faktorerna när man planlägger logistik. En bra
kundnöjdhet och en god relation mellan kundtjänst och kund, ger en bra konkurrensfaktor.
Eftersom att efterfrågan på företag som håller en allt bättre kvalitet och bättre service ökar,
medför därmed att kundservice förblir en viktig faktor som är värd att tänka på, när man
förbättrar logistiska aspekter.
Logistikkostnader, kan i genomsnitt (med avseende på de fysiska distributionskostnaderna), nå
upp till 30 % av försäljningsvärdet. Låga transport och planeringskostnader är absolut
nödvändiga för att företagens produkter eller tjänster ska kunna vara lönsamma. Genom den
ökande globaliseringen så ökar konkurrensen mellan företagen. Många företag förbiser en
mycket god logistiklösning eftersom att det sällan finns ett tydligt ansvarstagande inom
företagen för logistikplaneringen. (Capacito, 1984), (Christopher, 1995).
De vanligaste problemen vid logistikplanering av husbyggen enligt (Agapiou. A, 2010) är att
mestadels av inköpen kan vara mycket dåligt planerade. Detta kan leda till två olika typer av
problem. (Agapiou. A, 2010)
1. Ett vanligt problem vid logistikplanering är att material köps in precis innan det kommer att
behövas för användning. Detta kan bero på dålig planering, då undermåligt antal material köpts
in och när resurser börjar sina så kan material köpas in i sista minuten, vilket kan medföra till
förseningar och avbrott i arbetsschemat. (Agapiou. A, 2010)
2. Ett annat vanligt förekommande problem är att material köps in i stora kvantiteter och
levereras med en gång, utan hänsyn till det tillfälliga behovet av material på byggarbetsplatsen.
(Agapiou. A, 2010)
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Detta kan leda till slöseri av resurser då det lätt blir mycket material att lagra. Detta i sin tur
leder till vilket kräver samtidigt onödigt mycket av transporter och hantering. (Agapiou. A,
2010)
3.6.2 Problem vid planering av modulära konstruktioner
En studie utfördes för att förbättra den engelska byggsektorn, genom att undersöka ett flertal
byggprocesser i Japan. Byggföretagen visste att inom industrin så är standardisering och
massproduktion väldigt vanligt, eftersom att det för förutsägbara utfall och processer som är
lättstyrda. (Barlow, 2003)
Det uppstod däremot problem eftersom att en massproduktion av hus och modulhus genom en
strikt standardiserad modell visade sig inte möjlig, då kunder har ofta egna önskemål angående
hur huset ska konstrueras. (Barlow, 2003) Detta problem löste de japanska byggföretagen
genom att använda sig av en viss del av flexibilitet för att tillgodose kunders önskemål, samt att
använda sig av standardiserade arbetsmetoder och prefabricerade moduler. (Barlow, 2003)
Inom tillverkning var det väl känt för de japanska hustillverkarna att genom en tillämpning av
standardisering och prefabricering så kunde de lättare ha en kontrollerad och kvalitetssäker
tillverkning, exempel på fördelar var bland annat:





Konsekvent utbytbarhet av delar
Förenkling genom att sätta ihop del med del vid montering.
Samma måttsystem som används genom hela tillverkningsprocessen, som drivs av
besparingar av monteringskostnader.
Större förutsägbarhet av processen och resultatet. (Barlow, 2003)

Under studien undersöktes tre olika företag som arbetade på det här viset, dessa var Toyota
Homes, Sekisui Heim och Sekisui house.
Toyota Homes
Toyota Home producerar en mängd olika monterade (individuella rum), vilka fördelas till
specifika kunder genom ett franchise-nätverk. Toyota Homes producerar varje år cirka 2800
hus. Kunderna har stora valmöjligheter genom ett brett val av olika rum och sammansättningar.
Produktionsmodellen är baserad på Toyotas biltillverkning där det finns en begränsad
flexibilitet för anpassning för specifika önskemål under tillverkningsprocessen. (Barlow, 2003)
Sekisui Heim
Sekisui Heim producerar årligen runt 20 000 hus. De tillverkar hus med samma metod som
Toyota där de monterar husen i fabriker, där dessa är sammansättningar av individuella rum.
Denna modell är lik den produktionsprocess som finns vid tillverkning av personliga datorer.
(Barlow, 2003)
Sekisui House
Sekisui House är ett annat företag i Sekisui-gruppen, där de använder sig av en skräddarsydd
lösning där husen tillverkas mot order. I motsatts till Sekisui Heim så använder sig Sekisui
House av standardiserade komponenter och mindre monteringar vilka är konfigurerade på plats
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enligt kundens önskemål. Detta erbjuder kunderna ett bredare sortiment och tillåter fler
valmöjligheter gällande design och utbud. (Barlow, 2003)
3.6.3 Geografiska problem
Med geografiska problem menar (Murth, 2004) att vid logistikplanering kan det uppstå flera
problem som har en anknytning till de geografiska faktorerna.
De främsta kostnaderna inom detta problemområde är transportkostnaderna, där både
transporttiden och kostnaderna bör vara låga för att transporterna ska förbli lönsamma.
De främsta faktorerna på varuhus och produktionsanläggningarnas placering bör enligt (Murth,
2004) vara:
1. Placeringen av lager samt produktionsanläggningen kan också innebära ett stort
problem. Dess placering bör vara utplacerad på ett sådant vis att alla kunder kan täckas
med transport från dess placering.
2. Avståndet för en trasig eller defekt måste resa till och från reparatör eller fabrik.

3. Avståndet som en reparatör behöver resa vid ett besök hos en kund.
Planeras logistiken ur en god taktisk och geografisk synvinkel, där alla viktiga geografiska
områden täcks, så kommer detta att resultera i en högre och bättre service för kunderna samt
lägra logistikkostnader. (Murth, 2004)

3.7 DMAIC
DMAIC (Define-Meassure-Analyse Improve Control) är ett verktyg som tillhör den grupp med
metoder för förbättrings-arbete som kallas sex sigma. Sex sigma startades av Motorola på 80talet för att minska variationer och öka kvaliteten inom deras processer. DMAIC visar i vilken
ordning man ska angripa frågor för att tillämpa ett förbättringsarbete. DMAIC är en förkortning
för själva metodiken som på engelska är: Define, Measure, Analyse, Improve, Control. Dessa
fem punkter ska angripas en efter en och Define är den punkt man ska börja på.
Define (Definiera): Processen definieras så man har en grund att stå på, där man undersöker
den faktor ”y” i processen som man vill förbättra.
Förslag på verktyg: datainsamling, flödesschema eller processkartläggning. (Magnusson,
2003)
Measure (Mäta): Man mäter och samlar in data för att förstå vilka faktorer ”x” påverkar det
”y” som vi vill förbättra.
Förslag på verktyg: orsak-verkandiagram (Magnusson, 2003)
Analyse (Analysera): En analys görs för att ta reda på vad man kan ändra på i vårat ”x” så
vårat ”y” förbättras.
Förslag på verktyg: statistisk processtyrning, pareto-diagram, orsak-verkandiagram,
träddiagram, släktskapsdiagram samt flera typer av multivariata analysverktyg. (Magnusson,
2003)
Improve (Förbättra): Man skapar lösningsförslag och implementerar den bästa lösningen.
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Förslag på verktyg: kostnad/lönsamhetsanalys (Magnusson, 2003)
Control (Vidmakthålla): Man verifierar att de förbättringar som har planerats har verkligen
nått den önskade nivån samt att processen håller sig stabil.
Förlsag på verktyg: Flödesscheman (Magnusson, 2003)

30

4. RESULTAT (Empiri)
Här presenteras det empiriska data som ligger till grund till svar på frågeställningarna. Dessa är
angivna objektivt utan analyser och dessa presenteras under den struktur som planeringen
följer. I detta kapitel (Resultat) följer information och data som står till grund för analysen. En
planering skrevs upp med hjälp av sex sigma-verktyget DMAIC. Dessa två första punkter
specificerar de yttre gränser för de möjliga lösningarna till de resterande frågeställningarna.






Definiering av projektets omfattning
Datainsamling & Approximation
Val av transportmedel
Metod för avlastning samt pålastning inkluderat lösning för lyftredskap
Definiering av en lämplig lagerhållningslösning

Definiering av projektets omfattning (Nulägesbeskrivning)
4.1.1. Företaget Husmuttern AB är i en förberedande planeringsfas. Tillvägagångssättet
för att bygga huset steg för steg är mer eller mindre bestämt. Husen kommer att
byggas efter order och materialet köpas in efter order. Microfabriken kommer att
sättas ihop inom byggarbetsplatsens närområde och verktygen samt
komponenterna kommer att transporteras dit från lager.
4.1.2. Verktygen, råmaterialet, de större redskap och tillbehör som behövs för
tillverkning och montering av microfabriken samt huset är definierade men inte
bestämda i exakt modell eller antal. Det är ur funktionell synpunkt bestämda då det
finns en plan för vilka komponenter som behövs för att tillverka och montera ett
hus men de måste fortfarande väljas bland återförsäljare och producenter och
införskaffas till bra kvalitet och lågt pris. Husets vägg-mått är däremot redan
bestämda till 2,5m höga och 2,5m långa. Tak och golv-måtten är 2,5 x 7,5 m.
4.1.3. Logistiken är ännu inte planlagd. Vi måste transportera husets ingående moduler
från fabrik till byggnationsplats. Möjligheter för transportmedel är många, så som
båt, järnväg, flyg och lastbil. Husen ska stå på land och fabriken ska befinna sig i
byggarbetsplatsens närområde vilket betyder under 200 km. Husmutterns
projektledare önskar kostnads- och tidseffektivt transportmedel.

Datainsamling & Approximation
De data som presenteras är de data som står till grund för en logistiklösning för Husmuttern
AB. Data är presenterad utan analyser. En övergripande tabell finns till hands längst ner för att
visa en överblick på vad för slags data har hämtats från vilken källa. För detaljerade
uträkningar av datainsamlingen se bifogade Excel-blad under bilagor.
4.2.1 Verktyg och material
De komponenter och verktyg som behövs för husets montering är listade nedanför, källan för
dessa komponenter är från handledare och projektledare Johan Tjernell.
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Produktmaterial

Processmaterial

Komplett badrum

Truck

Komplett kök
Husgrund
Takmoduler
Innerväggar
El-system
Värmesystem
Ventilation
Hängrännor
Yttertrapp
Golvsektioner

Allmänt lyftverktyg
Rack som bär väggmodul
Materialvagn
Takvagn
Pallar för lister

4.2.2 Datainsamling och approximation för mått & vikt för material och verktyg
De verktyg och komponenter som är listade under 4.2.1 är främst de som behöver transporteras
till microfabriken för att möjliggöra produktion innan leverans av råmaterialet. En generell
uppskattning så kallad approximation gjordes genom att samla in data om standardmodeller för
de komponenter som krävs till husbygget. Resultat från datainsamlingen och approximationen
finn es nedan.
Fullständig information om källor och uträkningar finns i bifogade Excel-blad under sista
kapitlet i rapporten ”bilagor”.
Komplett kök: Det kompletta köket kommer att köpas in i sin helhet från en återförsäljare.
Köket kommer att bestå av komponenter så som köksblandare, köksskåp, ventiler, bänkskåp
för ugn, knoppar, handtag, väggskåp med dörr, inbyggnadsdiskbänk, bänkskiva, bänkskåp med
dörr och låda, bänkskåp med dörrar, ugn, mikrovågsugn, induktionshäll, kyl/frys, diskmaskin,
köksfläkt. Dessa komponenters uppskattade förpackningsmått och vikt inkluderar själva
varorna samt de tillbehör såsom skruvar och manualer som ingår och emballage.
Detaljerad uppskattning är gjord i Excel med information från Ikeas kök, och presenteras som
bilaga.
Uppskattad volym: 2,19 m³
Uppskattat golv&lageryta: 7,7 m²
Uppskattad vikt: 314,5 kg
Komplett badrum: En uppskattning på vad ett badrum väger och tar upp i volym i transporten
är ett exempel på dessa komponenters data, tagna från Ikea förutom Duschkabin och WC-stol
då dessa inte finns i Ikeas sortiment: Tvättställ, Kommod med två lådor, ben till kommod,
tvättställsblandare med bottenventil, tvättmaskin, väggskåp med dörr, spegel, led väglampa,
bottenventil.
Duschkabin, från Byggmax. Inkl. termostatblandare, slang och duschstång, avställningshylla,
handtag, hårsil. Samt WC-stol från byggmax. Beräkning på samtliga varors data finnes i bilaga.
Uppskattad volym: 3,31 m³
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Uppskattad golv/lageryta: 5,2m²
Uppskattad vikt: 494 kg
Truck: För att transportera tunga saker för montering på microfabriken samt byggplatsen så
krävs en gaffeltruck som hjälpmedel. Trucken tar upp plats i både lager och transport till och
från fabrik/lager och eventuellt byggplats. En uppskattning har gjorts för att få reda på dess vikt
och den plats den tar upp genom att undersöka data från en eldriven standardtruck från Linde
L12, 2424s.
Uppskattad volym 3,48 m³
Uppskattad golv/lageryta: 2m²
Uppskattad vikt: 855 kg
Allmänt lyftverktyg: Efter mailkontakt med teknisk säljare Stefan Eriksson för region Öst på
Gunnebo Industries undersöktes en 4-parts Lyftkätting vid namn TG4-GBK GrabiQ.
Den består av flera delar som ögla, ögelkrok, kättingar och säkerhetskrok. Data för två olika
sammansättningar samlades in, en för ”lättare” lyft och en för ”tyngre” lyft. Gunnebo
Industries provbelastar samtliga kättingar med komponenter som väger 2,5 gånger den max-last
som står angiven per lyftverktyg.
Det mindre lyftverktyget har en ”WLL” Working load limit – maxgräns på lyft av 5,2 ton. Det
större verktyget har en ”WLL” på 21 ton.
Tabell 3. Sammanfattning av lyftverktygets egenskaper.

Delar

Lyft upp till 5,2 ton

Lyft upp till 21 ton.

Topp- Ögla

MF-1310-10

MF-2220-10

Ögelkrok

CGD-8-10

CGD-16-10

Kätting

KLA-8-10

KLA-16-10

Säkerhetskrok

GBK-8-10

GBK-16-10

Bild hämtad från:
www.gunneboindustries.com

Uppskattad golv/lageryta: ca 1 m² för båda sorter då de enligt uppgift från projektledare
ska förvaras i en standard EUR-PALL. Uppskattad Vikt: 42 kg
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Rack som bär väggmodul:
Racket kommer att bestå av två lodräta pelare av stål på ena sidan med 1-2 horisontella balkar
fästa vid pelarnas fotände. På andra sidan står ytterligare två pelare. Syftet med racket är att
förflytta de färdiga väggsektionerna. Denna beräkning är preliminär för att uppskatta dess vikt
beräknat på runda pelare. Racket har arbetsnamnet Krokodil i och med sitt utseende och nämns
vidare i rapporten med detta arbetsnamn.
Uppskattad golv/lageryta: 6,25 m²
Upppskattad vikt. Rack väger 7-800 kg
Volymen ej beräknad då racket är ihåligt mellan pelarna
Materialvagn: En materialvagn vars uppgifter hämtade från handledaren, är en kraftig
verktygsvagn med kapacitet för att förvara verktyg.
Uppskattad vikt: 80kg utan verktyg
Uppskattad golv/lageryta: 0,6 m²
Volym: 1,08 m³
Värmesystem: Olika sorters värmesystem har undersökts, nämligen Luftvärmepump, Elpanna
och ved/pelletspanna för att få en uppfattning om den genomsnittliga volymen/vikten.
Volym: Ved/pelletspanna: 0,75 m³ respektive 0,71
Luftvärmepump: 0,25 m³ respektive 0,16 m³
EL-panna: 0,6 m³ respektive 0,6 m³
Uppskattad golv/lageryta:
Ved/pelletspanna: 0,58 respektive 0,43
Luftvärmepump: 0,5m² respektive 0,4m²
EL-panna 0,1 m² respektive 0,1 m²
Vikt:
Ved/pelletspanna: 365 respektive 230 kg
Luftvärmepump: 65 respektive 44,5 kg.
EL-panna 28 resp. 28 kg.
Husgrund: Datainsamlingen om husgrunden hämtades från projektledaren. Uppgifterna
innehöll följande data: Husgrunden ska bestå av betongslabbar. Slabbarna är 7,5 meter långa
och 2,5 meter breda. De består av bland annat betong, frigolit, armeringsjärn. Inga ritningar är
färdiga, leverantör ej upphandlad.
Egen beräkning på volym/vikt: En vanlig husgrund består av ca 10 cm ren betong.
Densiteten på betong ligger mellan 2300 och 2400 kg/m.
Slabbarnas volym = 7,5 * 2,5 * 0,1 = 1.875 m³
Slabbarnas vikt = 1,875 * 2400 = 4500 kg + x kg frigolit & armeringsjärn. (Undersöks vid
behov)
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Enligt uppgift från projektledare kan husgrundens konstruktion ändras och anpassas i fall dess
vikt kräver ett tungt och dyrt transportmedel.
Takmodul:
Takmodulen består av flera olika sorters material och är i detta stadie ej helt konstruerat
därmed saknas preliminär vikt.
Takmodulrerna enligt uppgift från handledare är 7,5 långa 2,5 meter breda och 2,5 m höga.
Dessa är ej stapelbara.
Uppskattad golv/lageryta: 18,75m²
Volym: 47m³
Takvagn: Takmodulerna bygg på en Takvagn . Data från handledare ger oss ett behov för en
takvagn ungefär 7,5m lång och 2,5 m bred.
Uppskattad golv/lageryta:18,75 m².
Innerväggar: För innerväggarna till huset finns ingen insamlad data, eftersom att husets
konstruktion är ej färdigt. En approximation görs att modulhuset kommer byggas i ett första
utförande med fyra innerväggar.
Väggarnas vikt går ej att säkerställa och avvaktas tills en någorlunda konstruktion är klar.
Dess höjd däremot blir 2,5m då ytterväggarnas mått är likadana.
Uppskattad golv/lageryta:
Uppskattning för prototyphus: 4 innerväggar. 20 cm tjocka och 2,5m breda samt 7,5m långa
ger oss en area att ställa på lagergolvet på= 0,2*7,5 = 1,5m². 4 innerväggar ger oss 6 m²

Pallar för lister:
Pallarna för lister uppskattas läggas på två extra långa pallar, 2,4 x 0,8 m samt 2 standardpallar
1,2x0,8m
Uppskattad golv/lageryta: 0,192 m²
Uppskattad: vikt: 124 kg
El-system: Approximerad data om fullständigt el-system.
Uppskattad golv/lageryta: Approximeras till att El-systemet får plats i fyra stapelbara EURPallar. Staplade på varandra ger samma area som en enda pall ställd på mark. Volym: 0,55m³
Vikt: 97,5 kg
Ventilationsytem: Ventilationssystem består av flertal komponenter, men de som utgör nästan
hela vikten och volymen är spirorör samt Luftbehandlingsaggregat. Ventilationspaket FTX för
upp till 80 m².
Uppskattad golv/lageryta: 5,8m²
Uppskattad volym: 0,35 m³
Uppskattad vikt: 48 kg
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Hängrännor: Hängrännor uppskattas läggas på två extra långa pallar, 2,4 x 0,8 m samt 2
standardpallar 1,2x0,8m
Uppskattad golv/lageryta: 0,192 m²
Uppskattad: vikt: 158,4 kg
Yttertrapp
Färdigritad yttertrapp med måtten 2 x 1,2 x 0,45. Hämtad från byggbeskrivningar.se
Denna ytertrapp är den mindre varianten som finns att hämta ritning på.
Uppskattad golv/lageryta: Denna ytertrapp ger en volym på,08 m³.
Uppskattad vikt: Data saknas för att beräkna vikt.
4.2.3 Sammanfattning
Tabell 4. Approximerade mått för beräknings-underlägg. Beräkningar på data i tabell är bifogade som bilagor.

Approximerade mått och
vikt. Verktyg och
komponenter

Not. De röda fält och de märkta med 0 indikerar brist på data för att ge en approximerad
siffra. Dessa data lämnas för framtida undersökning.
4.2.4 Data från PIHLS SWEDEN AB
Under ett studiebesök hos Pihls Sweden AB erhölls följande data om den lastbil som
rekommenderades av Pihls VD Erik Segerstedt. Lastbilen var den större ur deras sortiment.
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Modellen heter (Scania P340..480) med en monterad kraftig kran (FASSI F235A.2.25 edynamic).
Tabell 5. Lastbilen (Scania P340..480) Vikt

Vikter
Tjänstevikt
Totalvikt
Max
Maxlast

KG
15’496
26’000
26’000
10’000

Tabell 6. Lastbilens flakmått

Flakinnermått
Längd

mm

Bredd

2500

Maxhöjd

4,5m max
frihöjd på
svensk väg
18750mm² =
18,75m²

Last-area:

Maximal
lastvolym

7500

84,37 𝑚3

Tillhörande släp som kan kopplas på har samma mått som lastbilsflakets.
Ritning på lastbilens detaljerade mått bifogas som bilaga.
Pris: Kostnader för lastbil med chaufför erhölls.
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4.2.8 Krandata
Kran monterad på Pihls lastbil Scania P340.480
Data är hämtad från broschyr från FASSI.
Tabell 7. Generell information om Kran, för mer detaljerad information se bilaga.

Kranmodell FASSI
F235A.2.25 e-dynamic

Lyftkapacitet
Lyftkapacitet
Räckvidd maximal armlängd
Hydrauliskt utskjut
Rotation
Rotationsmoment
Pumpkapacitet
Tank-Olja
Tank-Olja
Kranens vikt
Kranens bredd
Kranens installationsbredd
Kranens höjd

Enhetsbeteckning
kNm
tm
m
m
°
kNm
MPa
l/min
l
Kg
mm
mm
mm

187
19.06
14.90
10.35
400°
33.5
33
45-65
120
2970
2520
985
2410

Resterande information om krandata bifogas som bilaga.

Dessa data är underlag till en analys för att besvara frågeställningen om logistikplan.
Analys av dessa data ger oss en indikation på om denna lastbil och kranens kapacitet är
tillräcklig eller om det eventuellt krävs en större/mindre lastbil eller starkare/svagare kran.
4.2.9 Pihls Lagerlösning
Data erhölls via mailkontakt med Pihls VD Erik Segerstedt.
Pihls har ett kall-lager på 1500kvm vilket är väl anpassat för lagring av byggmaterial.
Beroende på behov kan lagret delas av till ex. 300 kvm.
Mindre eller större behov av lagret går att justera med en månads framförhållning.
Phils lastar, lossar och sköter lagerhållning samt erbjuder ytterligare tjänster i form av
färdigställande innan transport till montageplats.
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5. ANALYS
I detta kapitel analyseras datainsamlingens & approximationens resultat, samt de tre
återstående punkterna från planeringen: Förutsättningar som uppstår för val av
1. Transportmedel
2. Avlastning- och pålastningsmetod
3. Lagerlösning.

Transportmedel
5.1.1 Analys av de generella förutsättningarna
Sammanfattning av projektets syfte är att ett modulhus ska byggas. Huset sätts samman av
prefabricerade komponenter som färdigställs i en microfabrik inom husets närområde.
De komponenter som transporteras till microfabriken står listade i datainsamlingen.
Eftersom ett transportmedel inte är specificerat så undersöks de yttre gränserna för transporten
vars begräsningar är volymen och vikten inom transporten.
Detta eftersom transportmedel så som bil, flyg eller båt alla har en begränsad specifikation på
vilken vikt de kan frakta det vill säga max-last, och även en begränsad volym på fraktat gods.
De generella förutsättningarna för att transportera Husmutterns komponenter definieras
på följande vis:
Vad ska transporteras?

Husmoduler, verktyg för modulhusbygge och övrigt
material. Vikt och mått specificeras under ”Analys av
komponenterna.”

Var ska det transporteras?

På land, från återförsäljare, lager, mikrofabrik och
byggarbetsplats. Sträckorna är inom sitt närområde
vilket uppskattas till >200km.

Hur ska det transporteras?

Ett flexibelt transportmedel som kan frakta, samt lasta
av och på allt material och gods mellan noderna:
lager mikrofabrik  byggarbetsplats  eventuellt
lager. Till bästa möjliga tid och kostnad.
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Sammanfattning från Litteraturstudien visar följande egenskaper för transportmedel:
Vägtransport:
(1) Flexibilitet, transporter kan ske från var som helst till nästan var som helst. Möjlighet att
hyra ut frakttjänster. (Gattorna, 1991)
(2) Tillgänglighet, flexibilitet och tillgänglighet går hand i hand, transport via väg har en hög
tillgänglighet då den kan skickas iväg med kort varsel. (Gattorna, 1991)
(3) Utmärkt val på korta och medellånga avstånd. (Gattorna, 1991)
(4) Transport via väg har nackdelarna är att de har låg lastkapacitet, mindre säkra och
långsamma. Ett frekvent användande av lastbilar kan orsaka trafikköer, bidra till ökade
växthusgaser och öka antalet vägolyckor. (Tseng, 2005)

Analys: Ett väldigt flexibelt transportval då denna kan frakta och leverera till nästan var som
helst på land. En lägre lastkapacitet än de andra transportvalen, men i detta fall kan det vara
tillräckligt. Flexibiliteten med hänsyn till avstånden som godset ska fraktas på är matchande.
Om lastkapaciteten är matchande till behovet så kan lastbil vara det mest tids och
kostnadseffektiva valet.
Järnvägstransport:
(1) Säker transport då den är mindre beroende av väderförhållanden samt trafikköer på vägar.
(Tseng, 2005)
(2) Energisnålt och billigt alternativ. (Tseng, 2005)
(3) Väl anpassad att frakta mycket material. (Davidsson, 2005)
(4) Tidsödande leveranser samt brist på flexibilitet vid expressleveranser och få möjligheter
med på och avlastning. (Tseng, 2005)
Analys: Järnvägstransporten skulle kunna tillgodose en del av Husmutterns behov då
alternativet är energisnålt och billigt vid frakt av mycket material. Husmutterns behov är
förmodligen inte att frakta större mängder material i jämförelse vad ett tåg kan frakta.
Enligt (Heilala, 2013) så visade studien att en tågvagn som presenterades i studien kunde lastas
med 48,8 eller 51 ton. Båda vagnmodellerna har en total lastvolym på 151,5m³. Dessa siffror
är ej generella men ger en uppskattning på vad ett tåg har för lastkapacitet.
Vilket i detta fall kan vara överflödigt. En senare analys av Husmutterns komponenter kommer
att presenteras under punkt 5.1.3 i fall de volymer och vikter som kommer att behövas fraktas
är matchande.
En stor nackdel för Husmuttern är brist på flexibilitet då möjligheterna för på samt avlastning
är få. Möjligheten att ett hus ska byggas precis i anslutning till järnvägsnätet är mycket litet,
detta skulle tvinga en på och avlastnings-anslutning med exempelvis lastbil i fall järnväg vore
det primärt valda transportmedlet.
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Sjötransport
1. Transport till havs samt via sjöar och floder används främst för långa transportsträckor med
höga volymer. Denna typ av transport är en av de vanligaste och billigaste vid transport av
stora volymer och mängder. (Davidsson, 2005)
2. Vid transport med fartyg så får man transportera gods från hamn till hamn med fartyg, där en
av och pålastning kommer att ske i varje ände, (Davidsson, 2005)
3. Möjlighet att frakta gods smidigt i containrar. (Gattorna, 1991)
Analys: Frakt i containrar är ett smidigt sätt att transportera gods på, däremot utesluts
sjötransport som ett lämpligt transportmedel för Husmuttern då all frakt av allt material ska ske
på land i korta sträckor jämfört med de sträckor fartyg fraktar internationellt.
Flygplanstransport:
(1) Flygplan och flygplatser är separerade, därmed kan flygtransporter operera endast mellan
dessa noder. (Heilala, 2013)
(2) Transporterna går mycket fort och tillåter därmed snabba leveranser på långa avstånd.
(Heilala, 2013)
(3) Flygtransporter är inte beroende av landskapets förhållanden nere på marken. (Heilala,
2013)
(4) Transport via flygplan är ett av de dyraste transportmedlen. (Davidsson, 2005)
Analys:
Punkt 1 och 2 beskriver att flygplan är att föredra på långa avstånd, flygplatser och flygplan
kan endast operera från flygplats till flygplats. Då all transport ska ske inom rimligt korta
avstånd för Husmuttern där medelavståndet för transporterna är cirka >200km vilket ger oss en
bild att avståndet mellan noderna lager mikrofabrik  byggarbetsplats  eventuellt
lager är kortare, än avståndet från någon av dessa noder till närmaste flygplats, då vi avgränsar
uppstarten av Husmutterns verksamhet inom Mälardalen. Detta medför att flygplan är ett
onödigt transportval med hänsyn till transportavståndet.
Punkt 3 och 4 visar oss att flygplan kan operera oberoende förhållanden nere på marken vilket i
många fall kan vara gynnsamt, däremot är flygtransporter väldigt dyra i jämförelse med andra
transportmetoder, enligt (Davidsson, 2005).
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5.1.2 Analys av komponenterna
Datainsamlingens syfte var att få fram preliminär vikt och volym på samtliga komponenter,
även de vilka inte var definierade eller valda, för att på så sätt snabbare hitta en
transportlösning.
Komponenter för husbygget:
 Komplett kök - Måtten är preliminära men de komponenter köket beräknas innehålla är
standardkomponenter som de flesta kök har, därmed är mått och vikt högst trovärdig,
när köket är upphandlat kan varorna skilja men i stort blir vikt vid transport av ett kök
ungefär densamma. Mått och vikt är hämtade från återförsäljare, mått och vikt är
angivna inklusive emballage.
 Komplett badrum – Precis som ovan är badrummet beräknat på samma vis som köket.
 Värmesystem – Förmodligen kommer en luftvärmepump väljas. Av de
luftvärmepumpar undersökta i datainsamlingen valdes den tyngsta för att få med en
säkerhetsmarginal.
 Husgrund – Dess längd och bredd är lika stor som lastbilsflaket. Vikten är den tyngsta
av husets ingående komponenter och är den största begränsningen för transporten.
Husgrunden kan enligt uppgift ändras till en lättare design med alternativt ingående
material för att på så vis bli anpassad till transporten.
 Takmoduler – Takmodulerna har måtten längd 7,5 och längd 2,5 m och är ej stapelbara.
Takmodulerna är ej designade i detta stadium och därmed finns ingen preliminär vikt
att tillgå.
 Innerväggar – Ej producerade ännu men dessa beräknas att sättas vid montering i
samma krokodil-vagn som ytterväggarna. Beräkning på 4st innerväggar har utförts.
 El-system – Hela elsystemet beräknas att kunna läggas i en låda eller plastas in och
läggas i fyra standard-pallar.
 Ventilation – Ventilationssystemet är ännu inte definierat. Dataundersökningen har
samlat in data för ”litet” ventilationssystem från luftbutiken.se. Systemet klarar av att
ventilera ett hus på 80 m² vilket är större än modulhuset i sitt minsta utförande. Data på
denna typ av system används som mått tillsvidare.
 Hängrännor – Uppskattad vikt är gjord i Excel efter uppgifter från bland annat Bauhaus.
Enligt uppgift från projektledare ska dessa förvaras på två extra långa pallar, 2,4 x 0,8m
samt 2 standardpallar 1,2 x 0,8m.
 Ytter-trapp: Yttertrappans design saknas, men en liten yttertrapp som kan användas till
modulhuset och i beräkningarna har måtten 2 x 1,2 x 0,45.
 Golvsektioner är inte valda men följer de mått modulhuset har. 2,5m x 7,5 m. Det gör
det möjligt att beräkna preliminär förvaringsarea.
Verktyg:





Truck – En standardtruck ger en adderad komponent som behövs till bygget, en
uppskattad vikt på 855 kg.
Pallar för lister Pallarna för lister uppskattas läggas på två extra långa pallar samt 2
standardpallar
Takvagn – Takvagnen är ej bestämd och därmed finns inga andra uppgifter på denna än
att den ska klara måtten på takmodulerna, därmed 7,5 x 2,5m.
Allmänt lyftverktyg – Märke kommer troligtvis väljas från Gunnebo, modell väljs efter
analys.
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Krokodil som bär väggmodul - Krokodilen är enligt behov 2,5 hög, 2,5m bred samt 2,5
m lång. Krokodilen är ej färdigkonstruerad men ska bära fyra väggsektioner alternativt
två hörn och två väggsektioner.
Materialvagn – Alternativ för Material/verktygsvagn finns men mått är inte valda, den
preliminära vagnen är vald och enligt dessa uppgifter har en preliminär beräkning
gjorts.
Kran – Kran som är monterad på lastbilen ska lyfta av samtliga komponenter från
lastbilsflaket till mark för förvaring eller bygge. Kranen är en starkare ur Pihls sortiment
och om kranen är duglig så kommer beräkningar stödja detta, om kranen klarar av den
tyngsta komponenten vilket i detta fall är husgrunden så kan den lyfta alla andra
komponenter.
Transportmetod - I första hand undersöktes Pihls lastbil. Lastbilen har en maxikt på 10
ton och kan ta 18,75m² på flaket. Denna lastbil föredras av Husmuttern AB och läggs
fram som förslag om beräkningar kan stödja detta alternativ. Om dess egenskaper inte
är tillräckliga så fortsätter arbetet med att hitta ett annat transportsätt.

5.1.3 Gods som ska fraktas och förvaras
De komponenter vilka ska fraktas och förvaras först har en approximerad sammanlagd vikt på
3203 kg, exklusive husgrund som inte är definierad i detta skede. Husgrunden utgörs av
betongslabbar och dess vikt beräknas upp till 4500kg ren betong samt frigolit och
armeringsjärn vilket ökar vikten.
Andelen järn och frigolit är ej bestämt och därmed läggs ett påläggstal på ca 400 kg.
Approximationen för totala vikten av allt gods vilket ska transporteras uppgår till 7703 kg.
5.1.4 Transportmedel
Sammanfattning av Analysen av transportval ger oss en övergripande tabell. Tabellen är
baserad på de fakta som är insamlade genom litteraturstudien och matchningarna som är
markerade med ett ”X” är baserade på Husmutterns grundförutsättningar i förhållande till
transportmetodernas egenskaper.
Tabell 8. Jämförelse av transportmetod

Flexibilitet
(Kan den
leverera
mellan alla
noder?)

Lågt pris

Klara av att
frakta
Volymerna
och vikterna?

Lämpligt val
för
transporter
på
Sträckor
under
200km?

Oberoende av
andra
transportmedel
för av och
pålastning?

Snabba
Leveranser

Vägtransport

√

√

√

√

Järnvägtransport

—

—

—

√
√

Sjö-båttransport

—

(endast om
volymerna är
stora)
(endast om
volymerna är
stora)

√
√
√

—

—

—

Flygtransport

—

√

—

—

√

Husmutterns Behov →

Transportmetoder↓

—
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Tabellen är övergripande och indikerar att vägtransport är den metod som kvalificerar sig mest
som en lämplig transpormetod, då denna bär på flest egenskaper som kan matcha Husmutterns
behov.
Det föreslagna transportmedlet vilket är en lastbil har undersökts närmare. Den har en maxviktskapacitet på dess flak på 10000 kg. Viktmässigt är denna lastbil godkänd då den går att
hyras med ett tillhörande släp med en ytterligare kapacitet på 10000 kg. Det ger en total
kapacitet att frakta 20000 kg i en transport, vilket är nästan dubbla vikten mot det
approximerade behovet för ett modulhus.
Förutsättningar som gäller för Husmuttern är transportsträckor vanligtvis under 100km.
Dessa korta sträckor är lastbil det mest lämpliga transportsättet om man beaktar JIT principer
och att monteringen ska slippa onödigt långa väntetider.
Litteraturstudien bekräftar samtidigt att det är ett transportsätt vilket påvisats mest
kostnadseffektivt på korta och medellånga avstånd. (Gattorna, 1991) (Heilala, 2013).
Med tanke på lastbilens flexibilitet och hänsyn till pålastning och avlastning jämfört med andra
transportmedel så är lastbilen en mycket stark kandidat.
Lean-filosofin visar att allt annat som inte är värdeskapande för kunden är slöseri (Josephson,
2005), därmed utesluts de andra alternativ till transportmedel då deras lastkapacitet i detta fall
är överflödig.
Lastbilens kan viktmässigt klara ett modulhus i en last, däremot kan den sammanlagda
volymen av husets komponenter vara en begräsning för lastbilsflaket.
Lastbilsflaket har ett flakmått på 7,5m x 2,5m vilket är samma mått som en del av modulhusets
komponenter, t.ex.: golv väggar, tak och krokodil, m.fl.
Dessa stora moduler kan behöva fraktas i separata transporter.
Då lastbilslasten är ett transportsätt som har en optimal lastvolym för bygge av ett helt hus så är
transporten på så vis optimerad. Skulle ett hus kräva mer material så kan man genomföra
mindre och tätare transporter och på så vis hålla kostnaderna nere. (Taylor, 2006)
En lastbil är flexibel på det vis att om mindre material behövs, eller om ytterligare behövs
läggas till byggarbetsplatsen, så kan man koppla bort släpet, och då är transporten på så vis
ännu mer kostnadseffektiv, eftersom att det blir en mindre transport som levererar varorna,
vilket är även beskrivet av (Taylor, 2006).
De data vilka presenteras i denna rapport stödjer det primära valet för transportmedel för
Husmuttern AB och för vidare undersökning av scenario.
Pihls lastbil ger en god möjlighet att transportera alla komponenter kostnadseffektivt vid
byggnation av modulhus i Eskilstuna eller närområde. Lastbilens kapacitet, flexibilitet och pris
medför att denna rapport avfärdar resterande alternativ så som båt, järnväg och flyg.
Kranens kapacitet undersöks vidare för att säkerställa detta alternativ.
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Avlastning- och pålastningsmetod
Vidare analys görs med transportmedel lastbil som grund. I detta steg undersöks huruvida på
och avlastning är möjligt av de komponenter vilka behöver transporteras.
Fri höjd på svensk väg är 4,5m i höjd, lastbilen är från hjul till flak 2m vilket ger oss ett mått att
frakta gods med en maxhöjd på 2,5m.
Rekommenderad lastning är att lasta gods blir på så vis att höjden på godset ställs med bredden
eller längden uppåt så totalhöjden från mark till godset översta mått inte överskrider 4,3m.
Följs denna metod så kan lastning ske med säkerhetsmarginal.
De största komponenternas mått är enligt uppgifter husgrund, väggar och takmoduler, vars
längsta sida är 7,5m. Ingen av dessa komponenter överskrider måttet (7,5 x 2,5 x 3) Vi utgår
från detta max-mått som grund för att undersöka avlastningen.
Vid av och pålastning måste lastbilens kran lyfta av dessa moduler genom att lyfta dem över
lastbilsflakets sidor på 1,1 höjd. Därmed kommer att minsta erforderliga lyfthöjd på kranarmen
vara 3m plus ca 2,5m dvs. 5,5m. 2,5m är måttet när kättingparterna är sträckta rakt upp innan
lättning av lasten påbörjats.
Avlastningen kommer att ske genom att föra objekten åt sidan och ställa ner dem på marken.
Om vi undersöker den komponent vilken har störst mått med sida på 7,5m längd så kommer
kranarmen lyfta i objektets mittpunkt där kättingarna är fästa. Objektet kommer att ställas ner
på marken på lastbilens sida.
5.2.1 Avlastningsavstånd
Om objektet ställs ner med kortsidan mot lastbilen blir således avståndet halva lastbilens bredd
då kranen är monterad centrerat.
Lastbilens bredd enligt ritning på lastbilens är 2,5m.
Därmed är 1,25m halva lastbilens bredd.
Avståndet mellan lastbil och avlastningsområdet beräknas ungefär vägrenens bredd på ca 0,5m.
Husgrundslabben är 7,5m och halva denna = 3,75m.
Minsta avlastningsavstånd för största komponenten blir därmed: halva lastbilens bredd + väggren + halva husgrundsslabbens längd. Detta ger ett lyftavstånd på 1,25 + 0,5 + 3,75 = 5,5m
Detta avstånd är det kortast avstånd den största komponenten kan lastas av på.
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Visualiseringen visar ett förslag hur avlastningen kan gå till. Med släp ställt jämsides med
lastbilen så minimeras avståndet för kranarmens sträckning. Ju kortare kranarmen behöver
sträcka sig från lastbilen desto tyngre komponenter kan den lyfta.
5.2.2 Kranens Kapacitet
Kranen vilken är monterad på Pihls lastbil, fabrikat FASSI e-dynamic har en kapacitet att lyfta
19,06 tonmeter enligt tabell vilket betyder att kranen orkar lyfta 19,06 ton en meter rakt ut från
den punkt kranen är monterad i.
Däremot lyfter kranen mindre ju längre ut från kranens monteringspunkt ett objekts lyfts.
Skillnad på lyftkapacitet per meter minskar vilket vi kan se i diagrammet.
Från diagrammet avläses att på ett avstånd av:
4,5 m är maxlyft 4195 kg,
6,5m är maxlyftet 2760 kg.
Skillnaden är två meter mellan dessa lyftdata. Kranen lyfter 1435kg mindre på två meter.
Per meter lyfter kranen 1435/2= 717,5kg mindre.
På 5,5m lyfter då kranen 717,5kg mindre än på 4,5m vilket härmed beräknas kranen
lyfta 3 477,5 kg på 5,5m.
Denna beräkning är bekräftad via mailkontakt av producenten Fassi att 3 477,5 kg är gränsen
vad kranen lyfter på 5,5m.
Egentligen kan kranen lyfta ännu mer på 5,5m då hela hydrauliska utskjut nr 3 inte är utdraget
och därmed får lyftet hjälp av hydrauliska utskjutet nr2.
Däremot behövs en viss säkerhetsmarginal vid lyftet vilket 3477,5kg har.
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5.2.3 Lösning av lyftredskap
Två typer av lyftredskap undersöktes ur Gunnebos sortiment. Båda har en sammansättning av
ögla, ögelkrok, kättingar och säkerhetskrok. Data för två olika sammansättningar samlades in,
en för lyft upp till 5,2 ton respektive 21 ton.
Då ingen av komponenterna får väga mer än 3477 kg så utesluts sammansättningen av
lyftredskap för 21 ton från vidare analys.
Lyftredskapet heter TG4-GBK-8 – Grabi Q, analysen ger detta verktyg som rekommenderat
redskap vid avlastning.

Definiering av en lämplig lagerhållningslösning
Pihls AB erbjuder till ett bra pris lagerförvaring för samtliga komponenter med en lageryta upp
till 1500 m².
Approximationen visar att summan av alla komponenter ställda på marken har en sammanlagd
area på 88,02 m².
Många av komponenterna är ställda i pallar samt förpackade i emballage vilket gör det möjligt
att ställa dem ovanpå varandra vilket ger en betydligt mindre area.
Några komponenter behöver ställas med ett mellanrum på cirka 30-50 cm från nästa
komponent för att ge lagerpersonal lättare framkomlighet vid förflyttning av komponenterna.
Det medför att arean förblir mer eller mindre densamma.
En viss marginal rekommenderas i fall approximationen inte stämmer överens med de
komponenter som kommer att införskaffas, och därmed är uthyrning av ca 100 m²
rekommenderat att hyras av Pihls AB.
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6. (DISKUSSION,) SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Diskussion
Arbetet med transportoptimering för Husmuttern AB är ett mycket spännande projekt.
Under företagets uppbyggnadsfas så är flera områden under konstruktion. Därmed är denna
logistik och transportlösning grundläggande, då det inte finns något befintligt logistik- och
transportsystem att optimera. Arbetet grundar sig på approximerade data för liknande
komponenter vilka ska fraktas och därmed är alla mått och vikter preliminära.
Approximationens syfte var att få fram preliminär vikt och volym på samtliga komponenter för
att utröna vilken transportmetod är att föredra. Metoden för approximationen var att göra
preliminära uppskattningar på mått och vikter så att scenariot kunde simuleras. Det gjordes
genom att undersöka de komponenter som behövs till husbygget genom att beräkna
standardkomponenter vilka används inom befintlig husbyggnation eftersom mått skiljer sig rätt
lite komponenter emellan. Skillnaderna vilka kan uppstå mellan approximationens resultat
jämfört med data för de slutligen bestämda komponenterna är små. Med små skillnader i denna
mening menas att skillnaderna vilka eventuellt kan uppstå är så pass små att de inte påverkar
transportvalet eller avlastningslösning eftersom dessa lösningar klarar en mycket större
påfrestning än vad den befintliga är för kran, lyftverktyg och lastbil.
I framtiden, såsom många företag som utvecklas, kan Husmuttern ändra på sitt utbud av
husmoduler vilket kan leda till en ändrad design av modulerna. Detta kan påverka och förändra
logistiklösningen, då mått vikt och antal, kan då skilja sig från de mått och vikt husmodulerna
har i dagsläget. En förändring av dessa faktorer kan förändra transportkomponenterna så som
fler eller annan sorts truckar, i de fall produktionsprocessen skulle förändras. Lagret skulle
behöva anpassas och eventuellt bytas, i fall ett mindre, alternativt större lageryta skulle krävas.
Mindre hus med lättare komponenter, precis som större komponenter kan påverka en
förändring av lyftkomponenterna samt kranen för att anpassas till behovet.
Examensarbetet grundar sig på att skapa en lösning för Husmuttern inom Mälardalen. I
framtiden kan dessa förutsättningar förändras om Husmuttern breddar sina perspektiv och
börjar planera att bygga husen på ett större geografiskt område, (såsom andra delar och/eller
hela Sverige, delar av Europa eller världen.). Under sådana förutsättningar kan andra
transportmetoder bli aktuella, längre avstånd kan kräva andra typer av transporter, såsom båt
eller flyg, vilka i dagsläget inte är nödvändiga.
Det är inte uteslutet att byte av transportmetod endast kan ske då Husmutter planerar att bygga
modulhus inom ett större geografiskt område. Andra sorters transportval skulle kunna bli
aktuella om det skulle exempelvis skulle behövas byggas modulhus i en mycket större skala.
Om ett flertal modulhus så som ett antal radhus, skolor skulle behövas byggas samtidigt, kan en
större mängd material skulle behövas transporteras. Transport med till exempel tåg skulle då
kunna bli aktuellt. Detta är ett alternativ som skulle behöva beaktas från fall till fall.
Ett annat fall då materialinköp skulle specificeras och ändras, såsom större inköp från
lågprisländer, skulle en annan logistikmetod krävas. En logistiklösning av denna sort är ett
alternativ som skulle kunna exempelvis outsourcas.
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Slutsats
Slutsatsen för detta arbete kan summeras till att samtliga komponenter som ska transporteras
identifierades. Lastbil som transportmedel anses som det mest lämpliga för detta projekt, där
Pihls AB anses vara en mycket god samarbetspartner för Husmuttern AB:s projekt inom
Mälardalen.

Rekommendationer
Om Husmuttern AB följer de rekommendationer vilka detta arbete presenterar, så bör det ske
en förändring av husgrunden. Homogen betong i den approximerade volymen är inte lämplig
för denna transportlösning. Därmed rekommenderas ett ändrat val av material och ny
dimensionering av husgrunden om denna transportmetod ska kvarstå.
Detta examensarbete ger en logistisk grund för Husmuttern AB, vilket kan vidareutvecklas i
andra projekt och fortsatta examensarbeten vilka kan skrivas hos Husmuttern AB. Denna
rapport rekommenderar en vidare utveckling av logistiken i detalj efter att samtliga
komponenter är definierade och upphandlade.
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8. BILAGOR

Bilaga 1: Belastningsdiagram för Fassis kran F235A.2.25 e-dynamic
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Bilaga 2: Teknisk data för Fassis kran F235A.2.25 e-dynamic
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Bilaga 3: Mått-ritning för Pihls lastbil Scania med monterad kran från Fassi
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Bilaga 4: Mått och viktberäkningar för badrum
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Bilaga 5: Mått och viktberäkningar för kök och vitvaror
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Bilaga 6: Mått och viktberäkningar för värmesystem – elpanna.
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Bilaga 7: Mått och viktberäkningar för värmesystem – luftvärmepump
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Bilaga 8: Mått och viktberäkningar för Ved/pellets-panna
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Bilaga 9: Mått och viktberäkningar för elsystem
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Bilaga 10: Mått och viktberäkningar för Hängränna och stuprör
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Bilaga 11: Mått och viktberäkningar för krokodil
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Bilaga 12: Mått och viktberäkningar för lyftverktyg
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Bilaga 13: Mått och viktberäkningar för Materialvagn
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Bilaga 14: Mått och viktberäkningar standard EU/EUR-pall
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Bilaga 15: Mått och viktberäkningar för Truck
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