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SAMMANFATTNING
Energianvändning under produktion av nya byggnader är en aspekt på den angelägna
miljöfrågan, men än saknas både regleringar och undersökningar. I denna studie görs en
jämförelse av energianvändning och utsläpp vid byggnation och transport av byggmaterial för
två nybyggda hus ägda av Gavlegårdarna AB på Sjåaregatan 19 och Maskinistgatan 19:
Gävle. Strand Etapp 2 kallas projektet på Sjåaregatan 19 och Maskinisten kallas projektet på
Maskinistgatan 19 i denna undersökning. Målet för studien har varit att fastställa vilket av
dessa två projekt som har haft lägst energianvändning samt utsläpp av växthusgaser vid
resningstillfället, dvs. under projektens produktionsskeden. Maskinisten och Gävle Strand
Etapp 2 skiljer sig åt på främst två punkter: Gävle Strand Etapp 2 är prefabricerat och har
trästomme och Maskinisten är platsbyggt och har betongstomme. Metoden har varit att utgå
ifrån en funktionell enhet som gäller för bägge projekten för att kunna göra en bedömning av
vilket av projekten som har haft lägst energianvändning respektive utsläpp. Den funktionella
enheten har valts till en lägenhet för att få värden som är enkla att relatera till. Vid
beräkningarna har energianvändningen delats upp i tre delar: energianvändningen på fabrik
(endast för det prefabricerade projektet), vid transport av byggnadsmaterial och produkter
samt energianvändning på byggarbetsplats. Utsläppen har beräknats endast utifrån
transportsträckan och val av lastbil vid transport av material och moduler.
För de två projekten syns vid jämförelse av energianvändning en tydlig skillnad. Det
prefabricerade huset, Gävle Strand Etapp 2 kräver betydligt mer energi vid tillverkning, ca
160 %, jämfört med det platsbyggda Maskinisten. Även om energianvändningen vid
transport, som är en stor del av den totala energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2,
bortses ifrån vid jämförelsen har projektet fortfarande en energianvändning som är ca 25 %
högre än värdet för Maskinisten. Utsläppen som sker vid transport av dieseldrivna lastbilar
som använts vid projekten har beräknats för respektive lastbilstyper och sträcka. Gävle Strand
Etapp 2 är även projektet med de högre utsläppen, och vid jämförelse med en tidigare studie
tycks det som att mängden utsläpp främst beror av transportsträckan och inte på om det
forslas som färdiga moduler eller som löst byggmaterial. För att vidare fastställa vilka för- och
nackdelar de olika byggmetoderna har, har ett flertal intervjuer gjorts med bland annat
projektledare från de olika projekten. Den främsta fördelen med prefabricerat anses vara den
förkortade byggtiden och en effektivare arbetsprocess oberoende av årstid, medan den
prefabricerade metoden å andra sidan är oflexibel i jämförelse med den platsbyggda. Sett
enbart till energianvändning och utsläpp, som varit huvudfrågan i denna studie, är det dock
tydligt att Maskinisten är projektet med minst miljöpåverkan, under produktionsskedet.
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ABSTRACT
Energy use during production of new buildings is an aspect of the hot environmental issues,
yet both regulations and studies are absent. In this study, a comparison is made on energy use
at Strand Etapp 2 which is located at Sjaaregatan 19 and Maskinisten, located at
Maskinistgatan 19, both in the city of Gävle. The objective of this study has been to determine
which of the projects has the lowest energy use as well as emissions of greenhouse gases due
to transportation at the time of erecting the buildings. Maskinisten and Gävle Strand Etapp 2
differ in mainly two points: Gävle Strand Etapp 2 is prefabricated and has wooden frames and
Maskinisten is site built and has concrete frame. The method has been to assume a functional
unit for the projects in order to make an assessment of which of the projects that have
minimum of energy use and emissions. In the calculations, energy use has been divided into
three parts: the energy use of the factory (only for the prefabricated project), during
transportation and at the building site. The emissions are calculated based on the distance of
transportation and the choice of truck when transporting materials and modules. When
comparing the two projects a distinct difference can be seen. The prefabricated house, Gävle
Strand Etapp 2 requires a lot more energy during production, about 160 % more, compared to
site built Maskinisten. Although the energy use in transport, which is a large part of the total
energy of Gävle Strand Stage 2, is disregarded in the comparison, the project still has an
energy usage that is about 25 % higher than the value for Maskinisten. The emission that
occurs during transport by diesel trucks used in the projects has been calculated in g/ton for
each type of trucks and distance. When compared to a previous study, it seems that the
amount of emissions is mainly due of the transport distance and not on whether it is
transported as complete modules or as separated building materials. To further identify the
advantages and disadvantages of the different methods of construction, several project
managers from the two projects have been interviewed. The main advantage of prefabricated
is considered the shortened construction period and a more efficient work - regardless of the
season - on the other hand it is inflexible in comparison to the site-built. Looking only at
energy use and emissions, which has been the main issue in this study; it is clear that
Maskinisten is the project with the least environmental impact during the construction phase.
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1 INLEDNING
I och med att miljön har blivit en allt viktigare fråga i samhället har den även blivit en allt
viktigare fråga inom byggbranschen. En av faktorerna som påverkar miljön är
energianvändning. Energianvändning har även blivit en viktig fråga eftersom energipriserna
hela tiden ökar. I byggreglerna BBR (Boverket, 2011) finns regleringar för hur mycket energi
ett hus, beroende på var i Sverige det är byggt, får använda när det är i drift. Dock finns ännu
ingen begränsning i mängden energi som får användas under tiden det byggs.
Det finns i huvudsak två olika metoder för att bygga ett hus. Antingen bygger man huset i sin
helhet på plats, beställer material och tillverkar huset på traditionellt sätt. Detta kallas för
platsbyggt. Eller så använder man sig av en så kallad prefabricerad metod. (Lundin och
Wolfram, 2011) Prefabricerat innebär att huset eller delar av huset tillverkas i en fabrik och
levereras till arbetsplatsen färdiga. Prefabricering fick en ökad betydelse i Sverige under
1960-talet i och med miljonprogrammet. Denna metod har blivit allt vanligare på grund av att
det är tidsbesparande jämfört med traditionellt byggande eftersom produktionen blir
standardiserad och i visst mått även höjer kvaliteten eftersom byggelementen inte utsätts för
vädrets påfrestningar i kritiska skeden för produktionen. (Lundin och Wolfram, 2011)
I detta arbete görs en jämförelse av energianvändning vid byggnation mellan två specifika
projekt inom Gävle kommun som skiljer sig åt på främst två punkter: stommaterial samt om
byggnaden är platsbyggd eller prefabricerad. På Gävle Strand Etapp 2 på Alderholmen, den
nya stadsdelen i Gävle, återfinns det prefabricerade projektet på Sjåaregatan 19, där man har
använt sig av trästomme. På Brynäs, en äldre stadsdel i Gävle återfinns det platsbyggda
projektet Maskinisten. Maskinisten finns i hörnet på Maskinistgatan 19 och Vegagatan 12 där
man istället nyttjar en betongstomme. Båda fastigheterna har beställts av Gavlegårdarna AB,
den enskilt största fastighetsägaren och förvaltaren inom Gävle kommun, som önskar
undersöka utifrån miljösynpunkt vilket av dessa två alternativ som är bäst för framtida
projekt, främst med avseende på energianvändning samt utsläpp vid transport under
byggskedet. Det är dock viktigt att påpeka att denna rapport endast behandlar de specifika
fallen Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 och resultatet är bara giltig under liknande
omständigheter.
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1.1 Bakgrund
Konstruktionen av byggnader har stor inverkan på miljön, även tillverkningsprocessen och
transport av byggmaterialen. Dessa kräver stora mängder av energi och bidrar till utsläpp av
växthusgaser (Yan et al., 2010). Mängden utsläpp av växthusgaser och energianvändning
brukar oftast hänga ihop, man vill att det ska vara så lite utsläpp samtidigt som så lite
energianvändning som möjligt. Å andra sidan så menar K. Adalberth (1997) i en studie av tre
prefabricerade hus att energianvändningen för transporten består av endast 1 % av den totala
energianvändningen under ett hus livslängd. Värdet är dock beräknat för prefabricerade
småhus och är beräknat för tillverknings-, drift- och rivningsskedet. I större projekt kan denna
1 % naturligtvis vara mycket stor, och det är därför viktigt att undersöka andra metoder. Som
tidigare nämnts ovan använder man främst en av två metoder när man bygger hus:
prefabricerat eller platsbyggt. Oavsett vilken av dessa byggmetoder som används för att bygga
ett hus i dagsläget, har miljömedvetenheten blivit allt större under senare år. Intresset för
energieffektivt byggande har vuxit med energipriserna.
I en tidigare undersökning av Gustavsson och Sathre (2006) visar på att användning av trä
konstruktion generellt resulterar en lägre energianvändning och mindre utsläpp av koldioxid
jämfört med betong konstruktion. I denna studie har två olika byggnader med olika
stommaterial blivit valda för att undersöka vilket som har minsta energianvändning samt
utsläpp vid transport. Idag finns redan krav på byggnadens specifika energianvändning per
kvadratmeter och år i en byggnad, (Boverket, 2011) men inte för mängden energi som
används när huset byggs. Nedan presenteras de två metoderna mer ingående.

1.1.1 Prefabricerat byggnad
Prefabricerat innebär att byggnaden
tillverkas inomhus i en fabrik för att sedan
transporteras till byggarbetsplatsen för att där
monteras ihop till en komplett byggnad.
Prefabricerade element är byggdelar till ett
prefabricerat hus (Hillerborg, 2013). Detta
innefattar allt från balkongräcken till hela
rumsmoduler. De prefabricerade elementen
kan även tillverkas i mindre sektioner som t.ex.

Bild 1: Tillverkning av prefabricerade
moduler inomhus på Lindbäcks Bygg AB.
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kök, våtrum, sovrum mm. Ett prefabricerat element kan bestå av en redan färdig del av en
byggnad, då det kan finnas bl.a. dörrar, fönster, klinker, kakel, samt inredning som redan är
inbyggda när de levereras till plats. Fördelarna med denna typ av produktion är främst att
byggtiden förkortas på grund av den standardiserade tillverkningen och väderskyddande
förhållanden. (Lundin och Wolfram, 2011) I och med prefabricerade element spenderas upp
till 70 %, av hela byggtiden inomhus. Efter att alla dessa volymer tillverkats så transporteras
de till byggarbetsplatsen för att monteras till lägenheter. På byggarbetsplatsen krävs det 30 %
av hela byggtiden, för att montera, spackla och rätta till rummen (Mohammad och Youssef,
2012).
Ända sedan miljonprogrammet påbörjades under 1960-talet har prefabricerade element haft
en ökad betydelse inom byggbranschen. Eftersom miljonprogrammet innebar att många hus
skulle byggas på kort tid såg man stora fördelar med den snabba och standardiserade
tillverkningen. Vid prefabricering uppkommer andra problem som att designen blir svårt att
anpassa för förändringar, högre inledande byggkostnader, tidskrävande ändringar i
produktionslinjerna, kräver stora lagerutrymmen. Spillnivåer mellan prefabricerat och
platsbyggt minskas betydligt vid tillämpning av prefabricering menar Tam et al. (2007). Som
underlag för tillverkning av dessa prefabricerade element finns - precis som vid traditionella
byggen - arkitekt ritningar, konstruktionsberäkningar, VVS - ritningar och andra handlingar.
Där framgår till exempel vilka mått elementet ska ha, vilken sorts material som ska användas,
vilken kvalitet materialet ska hålla, med mera. Förarbeten för en prefabricerad byggnad kräver
mer arbete och planering under projekteringsskedet. D.v.s. mer än vad ett vanligt platsbyggt
hus (Lundin och Wolfram, 2011). Transporten är en viktig del i denna undersökning då det
prefabricerade huset måste transporteras långt för att nå sin destination, från fabriken
Lindbäcks Bygg AB i Piteå till Gävle 690 km. Detta medför utsläpp av växthusgaser som
bidrar i sin tur till växthuseffekten.

1.1.2 Platsbyggd byggnad
Platsbyggd byggnad är det traditionella
byggnadssättet och innebär att man
beställer in den mängd material som
krävs till byggarbetsplatsen och bygger
huset på plats. Man pratar även om
9
Bild 2: Uppförande av det platsbyggda
Maskinisten utomhus.

platsgjuten byggnad då byggnaden har gjutits av betong i formar på byggarbetsplatsen. Vid
stora projekt beställer man in en stor mängd färdigblandad betong som levereras direkt via
roterbilar. Det är fortfarande vanligast i Sverige att stommar för flerbostadshus byggs i
betong i formar på plats. (Altun och Utriainen 2013)
Att betonggjutning är beroende av utetemperaturen är ett faktum men det är inte omöjligt att
bygga under kalla vintrar. Det finns vissa åtgärder som brukar tas hänsyn till vid kalla väder,
bl.a. att tillföra värme till bjälklagsformen eller att isolera formarna och att täcka betong ytan
samt att använda tillsatsmedel för att accelerera härdningen. Även att bygga ”tält” över hela
byggarbetsplatsen börjar bli vanligare.
Det är första timmarna, efter gjutningen, som spelar största roll på vad betongkonstruktionen
får för krympsprickor. Det är viktigt att gjutningen inte ska bli torr under de timmarna. Det är
viktigt att betongtemperaturen inte hamnar under fryspunkten, för att undvika sprickor och
hållfasthetsnedsättningar i betongkonstruktionen. (Betongindustrin, 2013a)
Från en studie där Altun och Utriainen (2013) har intervjuat personer med god erfarenhet av
respektive byggmetod, talar de intervjuade om fördelarna med platsbyggt. De menar bland
annat att det blir mer flexibelt arbete, smidigare lösningar på installationer, enkelt att åtgärda
fel och man kan starta upp arbetet på plats tidigare.
Inom platsbyggda branschen har nya möjligheter tillkommit, bl.a. mobila betongfabriker.
Mobila betongfabriker är en transportabel, mindre fabrik med vars hjälp man kan tillverka
betong på byggarbetsplatsen. Denna metod ger mindre transporter för färdig betong, som kan
bidra till att minska utsläppen från bygget, och innebär därmed en minskad miljöpåverkan.
Mobila fabriker är dessutom flexibla och kan anpassas till byggplatsens storlek och behov
(Mobila fabriker, 2013). Ett exempel på en prisbelönt mobil betongfabrik är Smidesproffsens
“Elvira” som består av tre speciella containrar och har en produktionskapacitet på upp till 120
m3 betong/timme när fabriken kör för fullt. Dessa containrar kan transporteras på väg,
järnväg och med flyg. “Elvira” tillverkar betong i klass 1 (Betongstation. CCS 3021ELVIRA)“ Dessutom kan tiden för blandning av betongen reduceras genom att den sker under
transporten” enlig artikel skriven av Andersson (2012).

1.2 Syfte och mål
På grund av att det ännu inte finns några krav på mängden använd energi vid tillverkning av
byggnader, menar Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF i sitt informationsblad
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Minska energiförbrukningen på byggarbetsplatsen (2013) att byggbolagen har mycket liten
kontroll över den energianvändning som sker under byggtiden. Därför har heller inga tidigare
studier som jämför de två olika byggmetoderna kunnat hittas. Syftet med detta arbete är därför
att jämföra energianvändning vid tillverkning och energianvändning respektive utsläpp vid
transport för två olika objekt - Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 - som skiljer sig åt
främst på två punkter:


Maskinisten är platsbyggt och har betongstomme.



Gävle Strand Etapp 2 är prefabricerad och har trästomme.

Undersökningen kommer att behandla energianvändning under byggtiden och under
tillverkningen i form av el och uppvärmning, samt energianvändning vid transport av material
eller moduler. Utifrån ett miljöperspektiv kommer även hänsyn att tas till utsläpp vid
transport. För att avgränsa rapporten har det bortsetts ifrån ekonomikostnader och
energianvändning vid framställning av material, el, värme, drivmedel, och ingen hänsyn har
tagits till energikälla, förutom vid beräkning av utsläpp från transporter.
Det som jämförs i den här rapporten är:


Energianvändning under byggprocessen för en lägenhet. På fabrik och
byggarbetsplatsen för det prefabricerade Gävle Strand Etapp 2, respektive enbart på
byggarbetsplatsen för det platsbyggda Maskinisten;



Energianvändning under transporten för en megatrailer som lastar moduler till Gävle
Strand Etapp 2 och för två olika lastbilar, lätt och tung lastbil som transportera
material till Maskinisten.



Jämförelse av miljöbelastning utifrån mängden utsläpp vid transport.

Målet är att Gavlegårdarna AB ska kunna använda resultatet i jämförelsen som
beslutsunderlag vid framtida projekt. I sin ställning som Gävles enskilt största fastighetsägare
kan skillnaden i energianvändningen mellan de två objekten var en viktig indikering till vilken
metod som ska tillämpas.
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1.3 Frågeställningar


Vilket av de två objekten, Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2, har den lägsta
energianvändningen vid tillverkning inklusive transporter?



Vilket av de två objekten, Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2, har lägst utsläpp vid
transport?



Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med en prefabricerad byggnad och en
platsbyggd byggnad för de aktuella projekten?

2 Metod
I följande avsnitt presenteras den metod som har använts under examensarbetet. Här
redovisas hur och varför en funktionell enhet används vid beräkningarna, samt hur
energianvändningen för de båda objekten har räknats ut. Nedan beskrivs även vilka personer
som legat till grund för intervjuerna.

2.1 Funktionell enhet
Under examensarbetet har den
huvudsakliga metoden varit att utgå
ifrån en så kallad funktionell enhet, i
detta fall en lägenhet. Detta på grund av
problemet att göra en rättvis jämförelse
av de två objekten som varit föremål för
undersökningen, när de bland annat
skiljer sig åt i storlek, material och
byggmetod. En funktionell enhet
innebär nämligen att objekten eller
produkterna som ska jämföras måste
”täcka samma behov eller relateras till
samma funktion” (Bergendahl, 2002).
Som funktionell enhet valdes därför en
lägenhet på 56 kvm med två rum och kök

Bild 3: Lägenheten som valts som funktionell enhet och

som man kan se på Bild 3. Lägenheten

utgångspunkt för jämförelsen mellan Maskinisten och Gävle
Strand Etapp 2.
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jämförs sedan utifrån förutsättningarna på de båda byggplatserna Maskinisten och Gävle
Strand Etapp 2. Lägenheten påträffas i verkligheten på Gävle Strand Etapp 2, som är det
prefabricerade projektet, men existerar endast som en hypotetisk lägenhet för detta specifika
examensarbete på Maskinisten, som är det platsbyggda projektet. Båda har dock samma
planlösning och innehåller samma antal fönster och dörrar, för att kunna göra jämförelsen
med hjälp av en funktionell enhet. Dock har tak och markkonstruktioner bortsetts ifrån då det
byggs på plats för bägge byggmetoderna och antas inte innebära någon skillnad. Anledningen
till att just denna lägenhet valdes som funktionell enhet är att den är den mest förekommande
lägenheten på Gävle Strand Etapp 2, och står vid tillfället för undersökningen klar – till
skillnad från Maskinisten.
Istället för att använda sig av en funktionell enhet hade man kunnat jämföra hela husen med
varandra eller räknat allting per kvadratmeter. Att jämföra hela husen med varandra valdes
bort eftersom husen är olika stora, vilket ger en missvisande bild av vilken av byggmetoderna
som är mest energikrävande. Det är dessutom tidskrävande eftersom husen är av ansenlig
storlek. Att räkna utifrån en lägenhet istället för per kvadratmeter gör dessutom att resultatet
ger en mer översiktligt bild, som är lättare för läsaren att relatera till verkligenheten. För att
kunna jämföra energianvändningen och utsläppen vid transport valdes därför att utgå ifrån en
funktionell enhet. Man kunde även ha valt en annan funktionell enhet, t.ex. ett rum. I ett rum
får man dock inte med alla viktiga byggkomponenter, så som fönster, dörrar, ytterväggar,
innerväggar, etc.

2.2 Energianvändning
För att ta reda på energianvändningen för uppvärmning och elanvändning under byggtiden i
Gävle, har kontakt tagits med Gävle Energi AB för bägge projekten. Gävle Energi AB är
ansvarig för leverans av el och uppvärmning till båda projekten. Tak och grund kan antas vara
densamma för båda objekten eftersom båda byggs på plats. Energianvändningen för att
tillverka den funktionella enheten för den prefabricerade Gävle Strand Etapp 2, är beräknad så
att man adderar energianvändningen för att tillverka den funktionella enheten på fabrik,
energianvändning för transport och energianvändning för montering på byggarbetsplats.
Eftersom fabriken själva beställer in stora mängder material kan man i detta fall säga att
fabriken fungerar som en leverantör, och transporten till fabriken kan bortses ifrån. För det
platsbyggda Maskinisten är energianvändningen beräknad så att man adderar
energianvändning för transport av material från leverantörer till byggarbetsplats och
energianvändning på byggarbetsplats.
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2.3 Utsläpp och energianvändning vid transport
För beräkningar av utsläpp och energianvändning vid transport har utgåtts ifrån själva
transportsträckorna mellan leverantör/återförsäljare och byggarbetsplats. Eftersom
Maskinisten har flera byggkomponenter har en uträkning per material gjorts, och
transportsträckan har valts från närmaste leverantör av det specifika materialet. För att göra de
två byggmetoderna jämförbara valdes de största materialkomponenterna som ingår i
byggnadskomponenterna, så som exempelvis värmeisolering i ytterväggar, innerväggar,
bjälklag osv. i lägenheterna. Mindre komponenter, exempelvis skruvar, spikar, osv. har
bortsetts ifrån eftersom de inte ansågs ha tillräckligt stor påverkan på transporten. Sedan har
antalet och längden på transportsträckorna bestämts och utifrån dessa har mängden utsläpp
och energianvändning beräknats för de respektive transportsträckorna med värden hämtade
från NTM Calc. NTM Calc har producerats av en ideell förening som vill skapa en allmän
värdegrund för hur miljöprestanda för olika färdmedel ska kalkyleras. (NTM Calc - Gods och
logistik, 2013). Energianvändningen för att transportera material till bägge projekten är
beroende av vilken lastbilstyp man väljer. För denna undersökning finns det tre olika lastbilar.
Alla är dieseldrivna lastbilar och är i olika storlek, lätt lastbil bär max 7,5 ton, tung lastbil bär
max 26 ton och megatrailer som bär max 33 ton. Ju mer en lastbil kan bära, desto mera
energianvändning och utsläpp av lastbilen men mindre per mängd gods. Den största lastbilen,
megatrailer, används för att transportera de färdiga modulerna från Lindbäcks Bygg AB. Hela
den funktionella enheten transporteras i en megatrailer. För Maskinisten finns två alternativ
att använda, lätt lastbil eller tung last bil. Anledningen till att det finns två alternativ för
Maskinisten är att det är oklart vilken lastbilstyp som användes, därför har båda alternativen
beräknats och för att undersöka hur stor skillnaden blir beroende på val av lastbils typ och
påverkan.

2.4 Litteraturstudie
Examensarbetet påbörjades med en litteraturstudie för att samla grundläggande information
om båda byggmetoderna, prefabricerad och platsbyggd. Underlag för litteraturstudien har
varit examensarbeten och vetenskapliga artiklar från framförallt Diva portalen och
ScienceDirect. Diva portalen är ett forum för universitets och forskningsrapporter,
ScienceDirect är ett register för vetenskapliga journaler.

2.5 Intervjuer
I examensarbetet har den tredje frågeställningen gällande vilka fördelar respektive nackdelar
det finns med prefabricerat och platsbyggt främst besvarats med intervjuer. För intervjuerna
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har tre personer valts: Börje Larsson, Jan Augustsson och Ulrika Nordqvist – Gräll. Valet av
intervjupersoner grundas på att de alla är väl insatta i olika delar av byggprocessen kring
antingen Maskinisten eller i Gävle Strand Etapp 2, och har stor erfarenhet av byggbranschen.
Eftersom alla inblandade personer inte finns nära tillhands har viss kommunikation skett via
telefonsamtal och E-mail. Under detta examensarbete har hänsyn tagits till att använda
intervju som metod för datainsamling i och med att den ger en subjektiv bild av frågan då man
styrs av lojalitet mot sitt företag. Svaren kan vara tillrättalagda, dölja brister, styrda av
egenintresse eller rent av reklam. Därför valdes att ifrågasätta vissa orimligheter och jämföra
svaren hos de intervjuade med varandra eller mot litteraturen. Nedan presenteras de
intervjuade parterna mer noggrant.
Intervju har skett med Börje Larsson som är projektledare från Lindsbäck Bygg AB i Piteå,
som bygger de prefabricerade modulerna till Gävle Strand Etapp 2. Larsson är väl insatt i
projektet, och arbetar kring material och miljöfrågor. Intervju har även skett med en av de
ansvariga arbetarna på plats på Gävle Strand Etapp 2 i Gävle, Jan Augustsson. Augustsson har
arbetat 20 år inom snickeri och har arbetat med prefabricerade moduler för Lindbäcks Bygg
AB i sju år. Detta gör att Augustsson har god erfarenhet inom båda undersökta byggmetoder,
platsbyggd och prefabricerad.
På det platsbyggda projektet Maskinisten har Ulrika Nordqvist – Gräll, entreprenadingenjör
från John Gustafssons Bygg AB och platschef, intervjuats. Som platschef på Maskinisten har
hon god översikt över projektet.

3 UTGÅNGSLÄGE
I följande avsnitt presenteras förutsättningarna för de olika objekten i denna
undersökning. Här presenteras även de största leverantörerna till de båda
byggprojekten, fastighetsägaren samt de vanligaste växthusgaserna vid transport.

3.1 Gävle Strand Etapp 2
Gävle Strand är den nya stadsdelen i
Gävle. Landmärket Fullriggaren är
bara några 100 meter ifrån. En del
av Gävle Strand är reden bebyggd

Bild 4: Vy över Sjåaregatan, Gävle Strand. De vita områdena
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på bilden markerar grunden för de två nya husen precis innan
uppförande. Foto: Fagergrens Fastighetsbyrå AB

eller under bebyggelse, men planen är att det ska bli ett fullt utbyggt område, som ska omfatta
ungefär 1200 bostäder. Eftersom området är så stort, har det blivit indelat i olika etapper med
nummerordning etapp 1, 2, 3 osv. (Gävle kommun, 2013)
3.1.1 Förutsättningar

Gavlegårdarna AB bygger två nya flerbostadshus på Sjåaregatan 19 och 21. Båda husen på
Gävle Strand Etapp 2 påbörjades samtidig den 18 juni 2012 och beräknas bli klart till 1 juni
2013. För denna undersökning har ett av dessa hus valts och gett det namnet Gävle Strand
etapp 2. Det är två prefabricerade flerbostadshus på fyra våningar som omfattar totalt 53 nya
lägenheter tillsammans. Den funktionella enheten har valts efter den mest förekommande
lägenheten i de två husen. Den prefabricerade funktionella enheten består av olika material
som redovisas i Tabell 1, 2, 3 & 4 samt inredningen som visas i bild 3 ovan inkluderad. Här
har man bland annat använt sig av Gips Protect och gipsskivor. Skillnaden mellan dessa är att
Gips Protect är en brandgipsskiva som har bättre brandskyddande egenskaper jämfört med en
vanlig gipsskiva. Under termen mineralull ingår reglar osv., och under limträbalkarnas volym
är mineralull inkluderat. Det som är speciellt med dessa projekt är att grunden och taket byggs
på byggarbetsplats och är alltså inte prefabricerade. Men våningarna är tillverkade i fabrik och
kommer fram färdiga till byggarbetsplatsen. Båda husen har en sammanlagd elanvändning
och energiåtgång för uppvärmning från Gävle Energi AB (se bilaga 5). Vid montering av
dessa två prefabricerade hus, skickades färdiga lägenheter och volymer med megatrailer från
Lindbäcks Bygg AB i Piteå. För att effektivisera byggprocessen har de kommit med
volymerna i turordning och flerbostadshusen radats upp våningsvis (se bilaga 1). Dessa
volymer kommer sedan på plats via lyftkran och lämnas för montering.
Tabell 1: I tabellen åskådliggörs volymen material i ytterväggarna för den funktionella
enheten.
Material
Gips
Min. Ull
Puts

Tjocklek (m)
0,026
0,27
0,02

Bredd (m)

Höjd (m)
17
17
17

2,5
2,5
2,5

Total volym m3
1,105
11,47
0,85

Tabell 2: I tabellen åskådliggörs volymen material i innerväggarna för den funktionella
enheten.
Material
Gips Protect
Gips
Min. Ull

Tjocklek (m)
Bredd (m)
0,015*2
0,026
0,19

Höjd (m)
12
12
12

Total volym m3
2,5
0,90
2,5
0,78
2,5
5,70
16

Tabell 3: I tabellen åskådliggörs mängden (volym) material i bjälklaget för den funktionella
enheten.
Material
Golvgips
Golvskiva
Limträ balkar
Min. Ull
Plywood

Area (m2)

Tjocklek (m)
0,013
0,022
0,225
0,095
0,012

Total volym m3
56
56
56
56
56

0,73
1,23
12,6
5,32
0,672

Tabell 4: I tabellen åskådliggörs volymen för fönster, dörr och inredning för den funktionella
enheten.
Material
Fönster
Dörrar
Inredning

Höjd
1,45
2,9
1

Bredd
1,87
0,99
0,6

Tjocklek
0,1
0,1
0,6

Antal
3
4
17

Total volym m3
0,8
0,8
6,1

3.1.2 Leverantör

Lindbäcks Bygg AB (Prefab leverantör)
Lindbäcks Bygg AB finns i Piteå ca 690 km körsträcka från Gävle där huset ska byggas.
Lindbäcks Bygg AB är ett familjeföretag som startades år 1924 som tillverkar flerbostadshus i
2-6 våningar med trästomme. Företaget har sedan 1994 byggt volymelement som utförs i trä.
Vid tillverkning av volymelement på Lindbäcks sker arbetet inomhus i en torr och säker miljö
för att modulerna inte ska bli fuktskadade under tillverkningen (Lindbäcks Bygg. 2013).
Fabriken består av en total area på 17400 kvm. Volymelementen färdigställs på fabrik och
sedan transporteras dessa via megatrailer vidare till arbetsplats för montering. Lindbäcks
Bygg AB engagerar sig i kvalitetsutvecklingen genom ett s.k. LEAN arbete som började för
fyra år sedan, som styr hela organisationen. LEAN är en filosofi om hur man hanterar resurser
som man använder och arbetet kretsar kring en effektivisering av arbetet med ständiga
förbättringar. Syftet med LEAN är att hitta och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess
som inte skapar värde för kunden (Lundin och Wolfram, 2011). Lindbäcks Bygg AB är
ansvariga för projektet på Gävle Strand Etapp 2 och även deras anställda är på
byggarbetsplatsen och monterar ihop modulerna. Att även arbetspersonalen måste
transporteras till byggarbetsplatsen medför ytterligare transport i samband med montering.
Detta har dock bortsetts ifrån i detta examensarbete.
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3.2 Maskinisten
Maskinisten är namnet på
projektet som byggs i
hörnet av Maskinistgatan
19 och Vegagatan 12 på
Brynäs i Gävle. Har sitt
namn från den
ursprungliga tomten som
var maskinistgården.
Brynäs är en äldre stadsdel i

Bild 5: Översikt projekt Maskinisten under
uppförande. Foto: Sami Hani

Gävle och har fortfarande kvar mycket av sin historiska karaktär.
3.2.1 Förutsättningar

Avstånd mellan Maskinisten och det prefabricerade huset på Gävle Strand etapp 2 är ungefär
1,5 km. Flerbostadshuset som byggs på Maskinisten har 2700 kvm och består av fyra
våningar med betongstomme. Projektet på Maskinisten består av endast en byggnad och
arbetet påbörjades från juni 2012 och beräknas bli inflyttningsdag 1 september 2013, till
skillnad från prefabricerade husen som byggs två byggnader bredvid varandra. I Maskinisten
första våningen är det plats för 6 lägenheter av gruppboende samt på resterande våningar finns
15 lägenheter. Den platsbyggda funktionella enheten består av olika material som redovisas i
Tabell 5, 6, 7 & 8. Den funktionella enheten som används för projektet Maskinisten finns inte
i verkligheten och är hypotetisk för utformning av en lägenhet för att kunna jämföras med den
prefabricerade. Men materialen och konstruktionerna för den funktionella enheten för
Maskinisten är desamma som finns i verkligheten med samma tjocklek, höjd, bredd mm.
Mängden av dessa material som användes till den funktionella enheten varierar, och några av
dessa har samma leverantör/återförsäljare. Men för undersökningen har bestämts en lastbil
t.o.r. från sin leverantör till byggarbetsplats för varje material, förutom för betong som kräver
3 tur och retur samt EPS som kräver 2 tur och retur pga. stor mängd material. Projekt
Maskinisten installerade byggström från Gävle Energi AB men ingen fjärrvärme för
uppvärmning förrän januari 2013 (se bilaga 5), men för att betongens egenskaper inte skulle
försämras klädde man in huset, och vid extrema väder då temperaturen skulle påverka
betongens egenskaper användes dieselvärmare för att hålla en viss temperatur. Men mängden
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dieselförbrukning har varit så pass litet att ingen notering behövdes göras (Nordqvist-Gräll,
2013). Värdet för dieselförbrukningen saknas och har därför inte tagits med i beräkningar
varken för energianvändning eller för utsläpp. Värdena för energianvändningen på plats som
har hämtats från Gävle Energi AB är ofullständiga då huset ännu inte står klart och värdena
saknas för den sista månaden men färdigställs i augusti (se bilaga 5).
Tabell 5: I tabellen åskådliggörs volymen material i ytterväggarna för den funktionella
enheten.
Material
Gips Protect
Betong
EPS
Puts

Tjocklek (m)

Bredd (m)
0,015
0,15
0,3
0,01

Höjd (m)
17
17
17
17

2,5
2,5
2,5
2,5

Total volym m3
0,64
6,40
12,75
0,43

Tabell 6: I tabellen åskådliggörs volymen material i innerväggarna för den funktionella
enheten.
Material
Gips Protect
Material
Stålreglar

Tjocklek (m)
Bredd (m)
0,015*4
Tvärsnittsarea
Antal
0,0011

Höjd (m)
12
Höjd m
26,7

Total volym m3
2,5
1,80
Total volym m3
2,5
0,07

Tabell 7: I tabellen åskådliggörs volymen material i bjälklag för den funktionella enheten.
Material
Betong

Tjocklek(m)
0,25

Total volym m3
14

Golvarea (m2)
56

Tabell 8: I tabellen åskådliggörs volymen för fönster, dörr och inredning för den funktionella
enheten.
Material
Fönster
Dörrar
Inredning

Höjd
1,45
2,9
1

Bredd
1,87
0,99
0,6

Tjocklek
0,1
0,1
0,6

Antal
3
4
17

Total volym m3
0,8
0,8
6,1

Transportsträckorna för Maskinisten har varit väldigt korta(för vägbeskrivning se bilaga 2) jämfört
med Gävle Strand etapp 2.
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Tabell 9: Tabellen påvisar den sammanlagda volymen material samt avståndet mellan det
platsbyggda projektet Maskinisten och de olika leverantörerna.

3.2.2 Leverantör

Största leverantör för Maskinisten är Betongindustri - Heidelberg Cement i Sverige (Betong
leverantör). Betongindustri AB, som namnet säger, är tillverkare och levererar
fabrikstillverkad betong. Företaget har funnits sedan 1932 i Sverige. Betongindustri AB har
sitt huvud kontur i Stockholm men har även 32 andra fabriker spridda runt om i Sverige. Detta
leder till närhet och billigt för kunden att välja betongindustri. Färre transporter innebär stora
miljövinster.
Betongindustri är på samma sätt certifierad för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 respektive
ISO 14001 (Betongindustrin, 2013.c). Betongindustris miljömål är inte i första hand att göra
produkten mer miljövänlig utan att jobba mera med att förbättra transporter och tillverkningen
av produkterna. (Betongindustrin. 2013.b).
Betongen tillverkas till 80 % av sand och stenar i olika storlekar. Ca 14 % av betongen består
av cement- mald kalksten som vid tillverkningen hettas upp till 1300°C. Resterande del av
betongmassan består av vatten som utgör ungefär 6 %. Vattnet används för att härda
betongmassan. Vissa andra tillsatsmedel och tillsatsmaterial kan förekomma i betongmassan
för att förbättra betongegenskaperna enligt (Betongindustrin.2013.d).

3.3 Fastighetsägare Gavlegårdarna AB
Gavlegårdarna AB arbetar bl.a. med att förvalta fastigheter och hyreslägenheter inom Gävle
kommun och har funnits sedan 1917. Gavlegårdarna ägs av Gävle kommun och är ett av
Sveriges största bostadsföretag. Gävlegårdarna har ambition om att bli en klimatneutral firma
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till år 2015. Bolaget vill minska koldioxidutsläppen genom att bl.a. vara noggrant med att
välja byggmaterial, hantera avfall, förbättra inomhusmiljö samt att minimera användning av
kemikalier och energianvändning (Gavlegårdarna, 2013).
Gavlegårdarna är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001, 9001. Detta innebär att det
ska bli effektivare med användning av material och energi, personal blir mera delaktig i
miljöarbeten och uppfyllande av kundens krav (Svensk certifiering, 2013). Bolaget ska bl.a.
genomföra åtgärder som minskar miljöpåverkan, exempelvis att arbetarna ska vara medvetna
om att välja senaste tekniken som visar att den är ett bra miljöval. För detta examensarbete är
Gavlegårdarna som är kunden för båda projekten. För Gavlegårdarna är det viktigt att ta
hänsyn till energi och miljö vid val av byggmetod och material.

3.4 Transport och utsläpp
Vid transport med lastbilar som använder dieselbränsle kan utsläpp av växthusgaser påverka
hälsan och miljön på olika sätt. En lista på de viktigaste utsläppen som släpps ut beroende på
vilken typ av lastbil som används har gjorts för denna undersökning.
Koldioxid (CO2) är den mest uppmärksammade växthusgasen och den skapas när kolet
reagerar med luftens syre vid bränning av fossila bränsle. Stigandet av koldioxidhalten i
atmosfären leder till växthuseffekten som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen
vilket leder till naturkatastrofer genom att vi kan få torka samt översvämningar. (NTM Calc –
Gods och logistik, 2013) och (Mejtoft, 2002).
Kväveoxider (NOx) bildas vid all förbränning då det finns redan syre och kväve naturligt i
luften. I luften ombildas kväveoxiderna till salpetersyra och kommer ner via regn och försurar
mark och vatten. Kväve används för gödningsmedel men pågrund av den totala mängden som
samhället släpper ut bidrar det till övergödning. (NTM Calc – Gods och logistik, 2013) och
(Mejtoft, 2002).
Kolväten (HC) är samlad beteckning för organiska ämnen. Vissa av dem bidrar till bildande
av marknära ozon cancerogena. Kolväteutsläppen kan dock styras och minskas via
katalysatorer. Kolväten bidrar även direkt eller indirekt till växthuseffekten. (NTM Calc –
Gods och logistik, 2013) och (Mejtoft, 2002).
Kolmonoxid (CO) även kallad för koloxid, är skadlig vid inandning. Vid inandning binder
kolmonoxid till de röda blodkropparna kraftigare än vad syre gör. Detta gör att
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blodkropparnas förmåga att transportera syre sänks kraftigt. Idag i allmänhet är det inget stort
luftkvalitetsproblem i Sverige. (NTM Calc – Gods och logistik, 2013) och (Mejtoft, 2002).
Partiklar (PM) är ett samlingsnamn på oförbränt bränsle, oljerester och svavelpartiklar.
Partiklarna grupperas efter storlek och de minsta partiklarna betraktas som de farligaste.
PM10 ett sätt att mäta med, det vill säga partiklar mindre än 10 tusendelars millimeter.
Partiklar har framförallt en negativ inverkan på hälsan. Ju mindre partiklarna är desto längre
in i luftvägarna kan de nå. (NTM Calc – Gods och logistik, 2013) och (Mejtoft, 2002).
I en tidigare studie av Jound och Chougan (2009) jämförs transportutsläppen för två
byggnadsprojekt, den ena prefabricerad och den andra platsgjuten. I studien transporteras 196
ton gods, tur och retur sammanlagt 360 km för prefabricerade huset samt för det platsgjutna
projektet transporteras 196 ton gods, tur och retur sammanlagt 574 km. Utsläppen redovisas
nedan i Tabell 10 för respektive projekt.

Tabell 10: Mängden utsläpp vid transport av 196 ton gods för det prefabricerade projektet
(360 km) respektive mängden utsläpp vid transport av 196 ton gods för det platsgjutna
projektet (574 km). (Jound & Chougan, 2009)
Utsläpp

Totalt (prefab, 360 km)

Totalt (platsgjuten, 574 km)

Koldioxid CO2

1 810,2 kg

2 950,3 kg

Kväveoxid NOx

31,679 kg

49,84 kg

Kolväten HC

3,62 kg

5,78 kg

Partiklar PM

0,724 kg

1,13 kg

Resultaten som Jound och Chougan (2009) har kommit fram till jämförs sedan med resultaten
som fås i denna undersökning. Observera att detta resultat i Tabell 10 är mängden utsläpp för
196 ton gods som fraktat 360 km för prefabricerade projektet och 574 km för platsgjutna
projektet. Det är alltså inte är rakt av jämförbart med resultaten i denna rapport eftersom
resultatet för denna rapport är beräknad för en funktionell enhet och för sträckorna 68 km samt
1380 km.
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4 BERÄKNINGAR
I detta kapitel redovisas hur alla beräkningar har gjorts samt vilka fakta och antaganden som
ligger till grund för beräkningarna som gjorts under arbetet. Under avsnitt 4.5
Sammanställning presenteras även resultatet för bägge projekten.

4.1 Energianvändning för prefab
Energianvändning på Lindbäckbygg AB uppgår till 150 000 kWh/månad för el och värme för
hela verksamheten på 17 400 kvm. Produktionen på Lindbäcks Bygg AB fabriken är ca 4000
kvm/månad (se bilaga 5). För att få reda på hur mycket energianvändning som går åt för att
tillverka 56 kvadratmeter för den funktionella enheten följande gjorts:
(150 000/4 000) = 37,5 kWh/kvm
37,5 * 56 = 2100 kWh för den funktionella enheten i fabriken.
Här är det viktigt att nämna att energivärdet för Lindbäcks Bygg AB inkluderar
energianvändning och uppvärmning för kontor, datorer, lokaler, maskiner osv.

4.2 Energianvändning på byggarbetsplats för Gävle Strand Etapp 2 och
Maskinisten
4.2.1 Gävle Strand Etapp 2

Energianvändning som går åt på byggarbetsplatsen för Gävle Strand Etapp 2 är totalt 208000
kWh från när arbetet påbörjades, då el och uppvärmning installerades från Gävle Energi AB
2012-06-18 tills huset stod klart 2013-06-01. Eftersom Gävle Strand Etapp 2 består av två
ungefär lika stora hus, kan man enligt Augustsson (personlig kommunikation, 26 juli, 2013)
dela både energianvändning och tiden för projektet i två för att få fram energianvändning och
tid för ett hus.
Energianvändningen för ett av husen på Gävle Strand Etapp 2 blir således:
208 000/2 = 104 000 kWh
Sedan divideras den på den totala kvadratmetern för huset som är på 3022 m2 och vidare
multipliceras med 56m2 för den funktionella enheten.
104 000/3022 = 33,9 kWh/m2
(104 000/3022) * 56 = 1 900 kWh för den funktionella enheten på byggarbetsplats.
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4.2.2 Maskinisten

Energianvändningen på byggarbetsplats för Maskinisten påbörjade 2012-06-28 och beräknas
bli klart 2013-09-01, den totala el användningen är på 67 160 kWh. Vad gäller för
uppvärmning finns en total på 86 986 kWh (se Bilaga 5). Dessa värden är dock inte helt
fullständiga eftersom det inte fanns fullständigt data. Innan Maskinisten fick fjärrvärme
användes en del dieselvärmare för att hålla betongen varm vid rätt temperatur. Mängden
diesel som användes är oklart därför finns det inte inräknat i beräkningarna.
Totalt blir dessa värden på byggarbetsplatsen för Maskinisten
67 160 + 86 986 = 154 146 kWh.
Sedan divideras den på den totala kvadratmetern för Maskinisten som är på 2700 m2 och
vidare multipliceras med 56m2 för den funktionella enheten.
154 146/2700 = 57,1 kWh/m2
(154 146/2700) * 56 = 3 197 kWh för den funktionella enheten på Maskinisten

4.3 Energianvändning för transport
Transportsträckan mellan Lindbäcks Bygg AB i Piteå och Sjåaregatan på Gävle Strand Etapp
2 är 690 km, eftersom trailern inte transporterar något på tillbakavägen måste hela resan, tur
och retur, inkluderas (se Bilaga 2). Sträckan blir därför 1380 km. Observera dock att hela den
funktionella enheten transporteras med en megatrailer.
Tabell 11: Tabellen visar energianvändning per fordonskilometer för olika fordonstyper.
Fordon

Energianvändning/km (MJ/km)

Energianvändning/km (kWh/km)

Lätt lastbil

8,13 MJ/km

2,26 kWh/km

Tung lastbil

11,96 MJ/km

3,32 kWh/km

Megatrailer

12,40 MJ/km

3,44 kWh/km

Mer information om de olika lastbilarna finns under Bilaga 4.
Lindbäcks Bygg AB använder sig vid transport av sina moduler av en megatrailer.
Energianvändningen för transport från fabriken till byggarbetsplats och tillbaka till fabriken
beräknas alltså:
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1 380 * 3,44 = 4 747 kWh för endast en lastbil som transporterar hela funktionella enheten.
där 3,44 är energianvändningen/km i kWh för megatrailer (se Tabell 11).
Transportsträckan från leverantörerna/ återförsäljare till Maskinisten är på totalt 34 km, i
beräkningarna används således 68 km för tur och retur (se vidare förklaring ovan). Här finns
generellt sett två alternativ: antingen att de vid transporter använder sig av en lätt lastbil eller
av en tung lastbil. För att kunna jämföra mot energianvändningen för transport för Gävle
Strand Etapp 2 har två beräkningar gjorts:
Om en lätt lastbil används blir energianvändningen för transport:
68 km * 2,26 kWh = 154 kWh
Om en tung lastbil används blir energianvändningen för transport:
68 km * 3,32 kWh = 226 kWh
där 2,26 och 3,32 är energianvändningen per fordonskilometer i kWh för lätt respektive tung
lastbil (se Tabell 11).

4.4 Utsläpp vid transport
NTM Calc - Nätverket för Transporter och Miljö säger att beroende på val av lastbil vid
transport släpps olika mängder av växthusgaser ut. I detta avsnitt beräknas mängden utsläpp
av de vanligaste växthusgaserna för tre olika lastbilstyper. Precis som vid beräkningen för
energianvändningen vid transport har en dieseldriven megatrailer och avståndet tur och retur
mellan Lindbäcks Bygg AB i Piteå och Gävle Strand Etapp 2 legat till grund. Även här är det
en grundförutsättning att hela den funktionella enheten transporteras med en megatrailer.
För megatrailer som användes vid frakt av det prefabricerade Gävle Strand Etapp 2 se Tabell
12 nedan, exempelvis har för koldioxid följande beräkning gjorts:
962 (g/km)* 1380 (km) = 1 327 560 g CO2
där 962 är mängden utsläpp av koldioxid i gram per fordonskilometer för endast en
megatrailer som åker tur och retur från Piteå till Gävle.
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Tabell 12: Tabellen visar mängden utsläpp per fordonskilometer för en dieseldriven
megatrailer som tar 33 ton hämtat från NTM Calc – Gods och logistik samt mängden utsläpp
efter körda 1380 km, dvs. tur och retur mellan Lindbäcks Bygg AB i Piteå och Gävle Strand
Etapp 2.
Utsläpp megatrailer
Koldioxid CO2
Kväveoxid NOx
Kolväten HC
Kolmonoxid, CO
Partiklar PM

Utsläpp (g/km)
Totalt utsläpp (kg) t.o.r. 1380 km
962,00
1 327,56
7,67
10,59
0,33
0,46
2,23
3,08
0,17
0,24

För transporter mellan leverantörer/återförsäljare till Maskinisten antas att antingen lätt lastbil
eller tung lastbil användes. Lätt lastbil kan bära upp till 7.5 ton och tung lastbil kan bära upp
till 26 ton. Mängden utsläpp per fordonskilometer för dessa typer av lastbilar ser man i tabell
13 och 14. Till skillnad från i fallet med det prefabricerade Gävle Strand Etapp 2 transporteras
här materialet till byggplatsen med flera lastbilar olika sträckor. För varje material har en
transport, tur och retur, från leverantör till byggarbetsplats antagits. Utifrån detta har här en
sammanlagd sträcka från närmaste leverantör/återförsäljare legat till grund för jämförelsen (se
tabell 9).
Tabell 13: Tabellen visar mängden utsläpp per fordonskilometer för en dieseldriven lätt
lastbil som tar 7,5 ton hämtat från NTM Calc – Gods och logistik samt mängden utsläpp efter
körda 68 km, dvs. tur och retur sammanlagda sträckan mellan Maskinisten och dess
leverantörer/återförsäljare.
Utsläpp lätt lastbil
Koldioxid CO2

Utsläpp (g/km)

Totalt utsläpp (kg) t.o.r. 68 km
631,00

42,90

Kväveoxid NOx

7,19

0,49

Kolväten HC

0,48

0,03

Kolmonoxid, CO

2,05

0,14

Partiklar PM

0,17

0,01
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Tabell 14: Tabellen visar mängden utsläpp per fordonskilometer för en dieseldriven tung
lastbil som tar 26 ton hämtat från NTM Calc – Gods och logistik. samt mängden utsläpp efter
körda 68 km, dvs. tur och retur sammanlagda sträckan mellan Maskinisten och dess
leverantörer/återförsäljare.
Utsläpp tung lastbil

Utsläpp (g/km)

Koldioxid CO2

Totalt utsläpp (kg) t.o.r. 68 km
928,00

63,10

Kväveoxid NOx

7,25

0,49

Kolväten HC

0,32

0,02

Kolmonoxid, CO

1,39

0,09

Partiklar PM

0,14

0,01

4.5 Sammanställning
Här sammanställs resultatet från tidigare beräkningar för den funktionella enheten.
4.5.1 Gävle Strand Etapp 2

För Gävle Strand Etapp 2 innebär energianvändning på fabrik 2 100 kWh, energianvändning
vid transport 4 747 kWh samt energianvändning på byggarbetsplats 1 899 kWh. Summan för
energianvändningen på Gävle Strand Etapp 2 blir alltså:
2 100 + 4 747 + 1 899 kWh = 8 746 kWh
4.5.2 Maskinisten

För Maskinisten innebär energianvändning vid transport från leverantörer samt
energianvändning på byggarbetsplats. Eftersom vi här hade två värden för
energianvändningen vid transport, beroende på val av lastbil, har två separata beräkningar
gjorts. Summan för energianvändningen på Maskinisten blir alltså:
3 197 kWh + 154 kWh = 3 351 kWh för transport med lätt lastbil eller
3 197 kWh + 226 kWh = 3 423 kWh för transport med tung lastbil för den funktionella
enheten. Observera att dieselvärmare inte har tagits hänsyn till.
4.5.3 Utsläpp vid transport

Transporten skedde från Piteå till Gävle Strand Etapp 2 för den prefabricerade funktionella
enheten med tur och retur 1380 km. För den platsbyggda funktionella enheten skedde
transport av material inom Gävle från leverantörer/återförsäljare till byggarbetsplatsen på
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Maskinisten totalt 68 km tur och retur. Mängden växthusgaser som förekommer under dessa
transporter är beräknade och sammanställda under Tabell 15 för de olika stora lastbilarna.

Tabell 15: visar utsläpp, mängden utsläpp i gram per fordonskilometer och utsläpp för den
totala sträckan i kilogram med utsedd lastbilstyp.
Utsläpp

Utsläpp
(g/km)
lätt
lastbil
7,5 ton
Koldioxid CO2
631
Kväveoxid NOx
7,19
Kolväten HC
0,48
Kolmonoxid, CO
2,05
Partiklar PM
0,17

Totalt
utsläpp i kg
för 68 km,
lätt lastbil
42,90
0,49
0,03
0,14
0,01

Utsläpp
(g/km)
tung
lastbil 26
ton
928
7,25
0,32
1,39
0,14

Totalt
utsläpp i kg
för 68 km,
tung lastbil
63,10
0,49
0,02
0,09
0,01

Utsläpp
(g/km)
megatrailer
33 ton

Totalt
utsläpp i kg
för 1380 km,
megatrailer

962
7,67
0,33
2,23
0,17

1 327,56
10,59
0,46
3,08
0,24

5 INTERVJUER
I följande avsnitt presenteras de data som har tagits in för att besvara frågeställningen
fördelar samt nackdelar för respektive byggmetoder prefabricerad kontra platsbyggd.
Personerna som har intervjuats för denna studie har varit Jan Augustsson, Ulrika Nordqvist –
Gräll och Börje Larsson. Dessa är deras svar som antecknades vid sammanträffandet.

5.1 Jan Augustsson, Lindbäcks Bygg AB
Intervju med arbetare på Gävle strand etapp 2, Jan Augustsson arbetar som snickare samt har
eget firma och jobbar idag för Lindbäcks Bygg AB samtidigt. Augustsson har arbetat 20 år
inom snickeri och har jobbat för Lindbäcks i sju år med snickeri för prefabricerade moduler.
Augustsson har bra erfarenhet inom både platsbyggd och prefabricerad därför blivit intervjuad
för denna undersökning.
Fördelar med den prefabricerade projektet enligt Augustsson J. (Personlig kommunikation 2
maj 2013):


Principen är lika, man lär sig snabbt.



Sällan att fel uppstår, om ett fel uppstår måste det åtgärdas snabbt.



Leverans sker på en tur ordning, det går snabbt att resa stommen.



Mindre stress, snabbt och enkelt.



Vinter eller sommar spelar inte stor roll.
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Kräver inte stora utrymmen, eftersom det kommer i sin ordning så flyttas modulerna
till sin rätta plats direkt.



Sparar mer tid om det går enligt planer.

Nackdelar med prefabricerade projekt:


Måste vara väl genom tänkt hela vägen annars tar det mer tid än planerat.



Vissa byggnader kan vara för komplexa för att bygga med prefab.



Vid dåligt väder kan arbetet stanna, t.ex. om det spöregnar.



Långa transporter.



Prefabprojekt kräver mindre arbetare, vilket leder till att alltfler arbetare blir
sysslolösa. Som värst kan också arbetare avskedas.

5.2 Ulrika Nordqvist – Gräll, John Gustafsson Bygg AB
Intervju med projektledare på Maskinisten Ulrika Nordqvist–Gräll som är entreprenadingenjör från John Gustafsson Bygg AB. Hon berättade att just för detta projekt var inte
prefab en möjlighet, pga. att området var det trångt för stora lastbilar, och kranar som skulle
behövas om det skulle vara prefabricerad.
Nedan följer resultatet efter genomförd intervju.
Fördelar med platsgjutet enligt Nordqvist – Gräll, U. (Personlig kommunikation den 29 april
2013)


Kortare transporter från leverantör till bygg arbetsplats.



Ansluter fjärrvärme tidigt.



Mer jobb för arbetare inom den kommun som huset byggs i.



Fjärrvärmeinstallation tidigt.



Mer flexibelt.



Enkelt att ta itu med fel.



Elementen blir som man förväntar sig.



Byggs tätt redan från början.

Nackdelar som kan finnas vid platsgjuten anses vara


Vid dåligt väder kan härdning av betong stanna pga. av kyla eftersom det krävs värme.



Svårt att planera då vädret styr arbetet.
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Personal utsätts för dåligt väder under en lång period.



Kräver stora höga former - dessa medför skador, formarna är dessutom dyra att hyra.



Fler yrkesarbetare behövs.



Om någon är sjuk kan ersättaren lätt göra fel.



Kräver mer material och leder till mer spill.



Kräver mer tid än vid prefabricerad.



Kräver mer yta för etablering.



Mera oljud kan uppstå.



Tungt arbete med platsbygge, vilket kan medföra större risk för personskador.



Massor av sladdar som ska dras, som medför hinder för arbetarna.

Fördelar med prefabricerade projekt:


Spelar ingen roll på sommar- som vintertid att bygga.



Kan jobba inomhus med T-shirt.



Om någon är sjuk så kan ersättaren göra jobbet på samma sätt.



Mindre personalskador eftersom tunga lyfter undvikas med personer och personalen
blir inte slitna som de skulle bli vid platsbygge.



Går betydligt mycket snabbare att resa stommen.



Mindre spill.



Mindre stress, snabbt och enkelt.

5.3 Börje Larsson, Lindbäcks Bygg AB
Intervju med Börje Larsson som arbetar för Lindbäcks Bygg AB i Piteå. Börje Larsson är
projektledare och är ansvarig för prefabricerad projektet på Gävlestrand etapp 2. Intervju har
skett via e-mail och telefon.
Fördelar med den prefabricerade projektet enligt Larsson B. (Personlig kommunikation via
Mail och telefon den 29 april 2013).


Torrt byggande då volymerna tillverkas inomhus.



Kort byggtid, genomströmningstiden för en volym i fabrik är ca 7-8 dagar.



Från beställaren fås intäkter snabbare än traditionella byggen.



Måttanpassade komponenter till tillverkning, vilket leder till mindre spill.



Låg deponering.



Standardiserade mått och lösningar.



Medarbetarna går fortlöpande i utbildningar.
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Nackdelar med den prefabricerade projektet enligt Larsson.


Ser inga nackdelar med prefabricerad byggande.

6 ANALYS
I detta kapitel analyseras energianvändningen och utsläpp vid transport samt vilka delar som
spelar störst roll för respektive byggmetod. Likheter och skillnader från de data som har
tagits in undersöks och jämförs.

6.1 Energianvändning för funktionella enheten på respektive objekt
Energianvändningen för tillverkning av den funktionella enheten, transport från Piteå till
Gävle samt montering på byggarbetsplatsen blir totalt 8 746 kWh för Gävle Strand etapp 2.
Energianvändning för tillverkning av den funktionella enheten för Maskinisten och
materialtransport från leverantörer/återförsäljare blir totalt 3 351 kWh om transport skedde
med lätt lastbil och 3 423 kWh om transport skedde med tung lastbil. Vid jämförelse av de tre
värdena kan man konstatera att skillnaden mellan att transportera från Maskinistens
leverantörer till byggarbetsplats med lätt eller tung lastbil är mycket liten i jämförelse med det
totala värdet för energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2. Skillnaden är endast 72 kWh
mellan lätt och tung lastbil för samma sträcka. Jämfört med förhållande till det prefabricerade
Gävle Strand Etapp 2 där energianvändningen är ca 2,61 gånger så stort om transporten skett
med lätt lastbil inklusive energi för byggarbetsplats, och 2,56 gånger så stort om transporten
skett med tung lastbil för en funktionell enhet.

Om man däremot bortser från energianvändning för transporten för bägge fallen, blir
energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2 endast den på byggarbetsplats och den i fabrik.
För den funktionella enheten är detta värde 3999 kWh. Detta kan jämföras med värdet för
Maskinisten som utan transport endast använder energi på byggarbetsplatsen till ett värde av
3197 kWh (se Bilaga 5) exkl. dieselvärmare som användes vid speciella tillfällen vid särskilda
kalla perioder. Dock användes en liten mängd (Nordqvist – Gräll, personlig kommunikation
29 april 2013) Även om man bortser från transporten har alltså fortfarande Gävle Strand
Etapp 2 en högre energianvändning än Maskinisten.

Skillnaden mellan de två objekten kan tyckas liten när man utgår ifrån värdena för den
funktionella enheten och bortser ifrån transport. Om man däremot jämför utifrån hela huset
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blir skillnaden naturligtvis mycket högre. Energianvändning för en kvadratmeter är
sammanlagt på fabrik och byggarbetsplats 71,4 kWh/m2 exkl. energianvändning för transport.
Det prefabricerade huset på Gävle Strand etapp 2 har en total area på 3022 kvm, vilket ger en
energianvändning på 215 771 kWh för hela huset.
För Maskinisten blir det endast energianvändningen på byggarbetsplats, 57,1 kWh/m2, och
den totala arean på 2700 kvm. För hela Maskinisten, om man fortsätter att bortse från
transport är alltså energianvändningen 154 170 kWh (se Bilaga 5 för en utförligare
beskrivning av beräkningen som gjorts). Observera att det är olika storlek på respektive hus.
För prefabricerade huset på Gävle Strand Etapp 2 ingår det uppvärmning och elanvändning
vid projektering av byggnaden (alltså kontor och andra utrymmen än för produktion), det är
något som saknas på platsbygget Maskinisten.

6.2 Utsläpp vid transport
Resultatet från en tidigare studie av Jound och Chougan (2009) har presenterats i avsnitt 4.5.3.
Även deras studie jämför transportutsläppen för två byggnadsprojekt, den ena prefabricerad
och den andra platsgjuten. Utsläppsberäkningen för den studien är beräknat för hela huset
(196 ton gods) och har två olika mängder utsläpp beroende av byggmetod och
transportsträcka. För att jämföra den tidigare studiens värden med resultatet från denna
rapport, på transportsutsläpp för respektive lastbilar, har värdena gjorts om till enheten gram
per ton gods (se tabell 16). I Tabell 16 kan man konstatera att utsläppen för transport av det
prefabricerade funktionella enheten för Gävle Strand Etapp 2 är avsevärt mer än för det
platsbyggda Maskinisten. Detta värde blir så högt pga. av att det är en lång sträcka mellan
Gävle och Piteå och bidrar till mera utsläpp av växthusgaser.
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Tabell 16: Genomsnittet (gram utsläpp per fraktat ton byggnadsmaterial) av mängden
utsläpp för respektive lastbil (lätt lastbil 7,5 ton, tung lastbil 26 ton, megatrailer 33 ton) att
transportera hela byggmaterialet från leverantör till byggarbetsplatsen, samt mängden
utsläpp från den tidigare studien av Jound och Chougan (2009) för de olika byggmetoderna.
Värdena för kolmonoxid saknas i Jound och Chougan´s studie.

Utsläpp av
Totalt utsläpp
växthusgaser Maskinisten,
lätt lastbil 68
km (g/ton)

Koldioxid
Kväveoxid
Kolväten
Kolmonoxid
Partiklar

5721
65
4
19
1

Totalt utsläpp
Maskinisten,
tung lastbil 68
km (g/ton)

2427
19
1
3
1

Totalt utsläpp
i Gävle
Strand Etapp
2 megatrailer
till 1380km
(g/ton)

Totalt utsläpp

Totalt utsläpp

Jound &
Chougan
(prefab) okänt

Jound &
Chougan
(platsgjuten)

fordon 360 km
(g/ton)

okänt fordon
574 km (g/ton)

40229
321
14
93
7

9234
162
18
4

15052
254
29
6

Anledningen till att lätt lastbil har så mycket mer utsläpp än de övriga, är pga. att lätt lastbil
kan maximalt ta 7,5 ton i jämförelse med tung lastbil och megatrailer som kan ta 26 och 33
ton per tur. Totalt blir det därmed flera turer och högre utsläpp. I studien av Jound och
Chougan (2009) redogörs inte för vilken typ av lastbil som används, och det blir därför svårt
att dra samma slutsats gällande sambandet mellan lastbilens storlek och dess utsläpp som i
fallet med denna studie av Gävle Strand Etapp 2 och Maskinisten. Dock kan man konstatera
att värdena för utsläpp framtagna i denna undersökning ligger inom rimlighetens gräns vad
gäller koldioxid, kväveoxid och partiklar. För värdet på kolväten så skiljer sig resultaten av
Jound och Chougan (2009) studie jämfört med resultatet som framkommit i denna
undersökning.

6.3 För- och nackdelar med prefabricerade respektive platsbyggda
byggnader
En av de främsta fördelarna med prefabricerade hus tycks vara att byggtiden förkortas
väsentligt i jämförelse med ett traditionellt platsbyggt hus. Detta bekräftas både i litteraturen,
av de intervjuade personerna som medverkat i denna rapport samt då de två prefabricerade
hus som byggdes på Gävle Strand Etapp 2 och blev färdigt i juni, som tidigare nämnt under
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avsnitt 3.1.1.; vardera med större yta än Maskinisten, byggs på kortare tid än det platsbyggda
objektet ensamt. Prefabricerat tar även mindre yta i anspråk på byggarbetsplatsen eftersom
modulerna kommer i turordning till byggarbetsplatsen och placeras våningsvis i stort sett på
en gång (se Bilaga 1).

Flera källor pekade på bristen på flexibilitet för den prefabricerade metoden. Tam et al. (2007)
menar att det är svårt att förändra designen under arbetets gång. Augustsson (2013) säger även
att det är svårt att åtgärda fel på byggarbetsplatsen. Han menar därför att prefabricerade hus
måste vara väl genomtänkta för att hålla tidsplanen. I och med kravet på genomtänkta och
välfungerande byggarbetsplatser på plats är det vanligt att man anställer särskilt utbildade
byggarbetare som arbetar för fabriken som tillverkar det prefabricerade modulerna. Nordqvist
– Gräll (2013) anser därför att en fördel med platsbyggt är att mer sysselsättning skapas inom
kommunen eftersom arbetarna då ofta anställs på plats. Detta bekräftas även av Augustsson
som menar att arbetare blir sysslolösa och ibland även avskedade på grund av att
prefabricerade hus inte kräver lika många arbetare. Det kan även vara så att det finns behov av
flera prefab fabriker på flera ställen, annars skapar det jobb endast i Piteå och inte andra städer
söderut.
När man tittar vidare på arbetarens situation menar (Altun och Utriainen, 2013) att många
fördelar kommer av den väderskyddade arbetsmiljön i fabriken som även är ergonomisk
anpassade, till skillnad från en platsbyggd arbetsplats. Fler fördelar tycks även komma av den
skyddade miljön (Lundin och Wolfram 2011).

6.4 Känslighetsanalys av Lindbäcks Bygg Ab
Eftersom lokaler för kontor, lunch, dusch, med mera inte är inkluderade i energianvändningen
för projektet Maskinisten kan energianvändningen för projektet Gävle Strand etapp 2 vara
missvisande, då energianvändningen för Lindbäcks bygg är beräknat för samtliga lokaler och
verksamheter. Då inga uppgifter på hur stor del av Lindbäcks verksamhet som består av
kontor med mera finns att tillgå görs i Tabell 17 en känslighetsanalys över hur stor påverkan
kontorets energianvändning har på resultatet i denna studie. Om man antar 10 %, 20 %
respektive 30 % av energianvändningen hos Lindbäcks Bygg kommer från sådant som kontor,
lunch, dusch med mera som drar energi så ska energianvändningen för dessa bortses ifrån,
eftersom de inte är inräknat för projektet Maskinisten.
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Tabell 17: Den totala energianvändning för projekt Gävle Strand etapp 2 där 10 %, 20 %
respektive 30 % av energianvändningen i fabrik har dragits bort, samt dess index över
förändring av den totala energianvändningen av den funktionella enheten.
Fabrik och Gävle Strand Ettap 2

Resultat

Förändring, index

Total energianvändning

3999 kWh

100

Kontor 10 %

3789 kWh

95

Kontor 20 %

3579 kWh

89

Kontor 30 %

3369 kWh

84

7 DISKUSSION
7.1 Energianvändning för Lindbäcks Bygg AB
På Lindbäcks Bygg AB finns ingen beräkning av hur mycket energi som går åt för att
tillverka en modul eller en kvadrat meter. Därför valdes att utgå ifrån ett års energianvändning
för hela verksamheten. I energianvändningen från Lindbäcks Bygg AB ingår som tidigare
nämnts hela fabrikens energianvändning, inklusive all el och uppvärmning för kontor,
maskiner, lager osv. Vid känslighetsanalysen i Tabell 17 syns att ett antagande om att kontor
med mera upptar 20 % av energianvändningen för Lindbäcks Bygg leder till att så mycket
som 11 % av den totala energianvändningen för projekt Gävle Strand etapp 2 försvinner. Man
kan dock anta att energianvändningen för Lindbäcks Bygg till allra största del går till
tillverkningen av det prefabricerade modulerna.

7.2 Energianvändning för transport mellan Lindbäcks Bygg AB och Gävle
Strand Etapp 2
Eftersom det redan är känt att en längre transportssträcka kräver mer energi om man använder
samma typ av lastbil, var det redan uppenbart från förutsättningarna för respektive projekt, att
Gävle Strand med sin längre transportsträcka skulle kräva mer energianvändning vid transport
jämfört med Maskinisten. Detta medför långa sträckor som kräver mycket energi för att
transportera så långt avstånd. Det som skulle kunna användas för att förbättra denna metod är
att ha flera prefabricerande fabriker på flera ställen i Sverige för att minska
transportsträckorna eller att använda prefabricerande om man har närhet till prefabricerande
fabrik.
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7.3 Energianvändning för byggarbetsplats på Gävle Strand Etapp 2
Hela energianvändningen för byggarbetsplatsen på Sjåaregatan 19 och 21 är som tidigare
nämnts dividerat med två, pga. värdet från Gävle Energi AB var för båda husen som byggs på
Gävle Strand Etapp 2. I det värdet är även maskiner, bodar och el och uppvärmning inräknad.
Om man jämför energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2 med energianvändningen för
Maskinisten så blir skillnaden i resultatet i energianvändning väldigt litet, bortsett från
energianvändning för transporter (se avsnitt 6.1).
3999 kWh för Gävle Strand Etapp 2, jämfört med 3197 kWh för Maskinisten.
Detta motsvarar 25 % mer energianvändning endast på byggarbetsplats för Gävle Strand
Etapp 2 exkl. energianvändning vid tranport.

7.4 Energianvändning för transport mellan leverantörer och Maskinisten
För denna undersökning valdes två olika lastbilar på grund av att fordonen som användes på
Maskinsten var okända. Anledningen till att två olika fordon (lätt- och tung lastbil) valdes var
för att kontrollera hur stor betydelse detta vid jämförelse med det prefabricerade projektet.
Eftersom sträckan var relativt kort mellan leverantörerna och Maskinisten, blev skillnaden i
resultat mellan de två fordonen inte alls stor (se avsnitt 6.1). Här är det då naturligtvis endast
den funktionella enheten som jämförs, för en beräkning för hela huset skulle naturligtvis
skillnaden vara större och även vara av större betydelse. Eftersom det centrala i denna
undersökning dessutom är jämförelsen med det prefabricerade Gävle Strand Etapp 2, är det
viktiga att vi – oavsett vilken lastbil som använts för Maskinisten – tydligt kan se en skillnad i
mängden energianvändning mellan de två olika projekten. I denna rapport har transport till
leverantörerna bortsetts ifrån, däremot transport från leverantörer är inräknade. Vid en
jämförelse av två liknande projekt, där platsen för det prefabricerade huset ligger närmare
fabriken, skulle valet av lastbil vid beräkningar av transport för det platsbyggda få ökad
betydelse.

7.5 Energianvändning för byggarbetsplats på Maskinistens
Energianvändningen för Maskinisten innefattade byggarbetsplatsen el, uppvärmning
maskiner, bodar osv. Som tidigare nämnts under avsnitt 3.2 har två värden för
energianvändningen den sista månaden för el och fjärrvärme antagits. Det verkar dock
osannolikt att detta antagande skulle påverka resultatet så till den grad att Maskinisten skulle
få högre energianvändning än Gävle Strand Etapp 2 (se bilaga 5). Sett utifrån denna
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jämförelse av Maskinisten och Gävle Strand 2 kan man konstatera att Maskinisten haft en
lägre energianvändning. Dock är inte värdena för dieselvärmaren som användes när det var
som kallast under vintern inräknade, eftersom mängden diesel som förbrukades under den
perioden är relativt liten och värdet inte har noterats (Nordqvist – Gräll, 2013).

7.6 Utsläpp vid transport
Jämförelse av utsläpp för de olika projekten Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 visar
tydligt att det senare har betydligt högre utsläpp av växthusgaser från transporter. Vid
jämförelse med den tidigare studien gjord av Jound och Chougan (2009) har de, till skillnad
från denna studie, fått resultat som pekar på att deras platsgjutna objekt har både längre
transportsträcka och större utsläpp i jämförelse med deras prefabricerade objekt. Utifrån
resultatet i Jound och Chougans (2009) studie och resultatet i denna rapport tycks det alltså
som att utsläppen till största del beror på sträckan vid användning av samma lastbilstyp och
inte om huset fraktas som prefabricerade moduler eller som löst byggmaterial. För denna
slutsats krävs naturligtvis vidare studier av fler objekt.

7.7 Materialens påverkan för respektive byggmetod
Gävle Strand Etapp 2 och Maskinisten skiljer sig åt vad det gäller stommaterial. Gävle Strand
Etapp 2 har trästomme och Maskinisten har betongstomme. Allmänt kan sägas att
betongstomme är svårare att transportera, och detta påverkar givetvis energianvändningen och
utsläpp. För denna undersökning, där det främsta målet är att jämföra energianvändningen hos
ett prefabricerat respektive platsbyggt hus, hade det underlättat om båda stommarna vore av
samma material, betong eller trä. Med en funktionell enhet där det enda som skiljer är
byggmetod hade en mer generell slutsats kunnat dras, denna undersökning är istället endast en
jämförelse mellan de specifika objekten Gävle Strand Etapp 2 och Maskinisten.

8 SLUTSATSER
Som tidigare visats under avsnitt 4.5 och 6 har Maskinisten en avsevärt lägre
energianvändning för resning av den funktionella enheten, byggnation och transporter.
Oavsett vilken av de två lastbilstyperna som användes vid beräkningarna för Maskinisten
hade Gävle Strand Etapp 2 en energianvändning som var ca 160 % mer. Även om man vid
beräkningarna bortsåg från energianvändningen vid transport, som för Gävle Strand Etapp 2
var mycket stor, hade Gävle Strand Etapp 2 fortfarande en ca 25 % högre energianvändning.
Man kan alltså se att skillnaden minskar dramatisk då transporten inte är inräknad. Man ska
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dock ha i åtanke att dieselvärmare inte är inräknat p.g.a. att en okänd mängd diesel användes
men ej fanns noterat från projektet Maskinisten. Om man vidare antar att så mycket som 30 %
av energianvändningen från Lindbäcks Bygg går till kontor med mera så har projektet
Maskinisten fortfarande en betydligt lägre energianvändning än Gävle Strand etapp 2.
I detta specifika fall kan vi konstatera att det platsbyggda Maskinisten har haft en betydligt
lägre energianvändning och även, sett till transport, mindre utsläpp av växthusgaser. Vi kan
även konstatera att för den prefabricerade byggmetoden spelar avståndet mellan fabriken och
byggarbetsplatsen stor roll för både energianvändning och utsläpp. Något som är avgörande
för miljön är vilka energislag som användes för el och uppvärmning både på fabrik och på
byggarbetsplatsen.

Som nämnts tidigare under avsnitt 6.3 är fördelarna med platsbyggd främst mindre
transporter, mer jobb inom kommunen i vilken projektet pågår samt större flexibilitet av
byggnadens utformning. Nackdelarna med platsbyggt är till största del att byggtiden blir
längre. Med prefab förkortas å andra sidan byggtiden, processen standardiseras och medför en
bättre arbetsmiljö för byggarbetarna. Emellertid krävs att arbetet är mycket väl genomtänkt,
fel är svåra att åtgärda i efterhand. Prefab kräver även mindre arbetare, vilket leder till lägre
arbetskostnader men också att flera arbetare blir sysslolösa.

Oavsett vilka andra för- och nackdelar prefabricerat respektive platsbyggt har, är det tydligt
att i denna jämförelse mellan Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 är Maskinisten den som
har haft lägst energianvändning och utsläpp av de två projekten.

9 FORTSATTA STUDIER
För att i framtiden kunna dra allmänna slutsatser kring vilken av byggmetoderna prefabricerat
och platsbyggt som är mest energibesparande behövs fler generella studier av flera objekt
utföras. Det kan även vara intressant att närmare fördjupa sig i hur avståndet mellan fabriken
som tillverkar de prefabricerade elementen och byggarbetsplatsen påverkar den totala
energianvändningen för ett prefabricerat hus.
Förutom mängden energianvändning och utsläpp som tagits upp i denna rapport, finns fler
faktorer att ta hänsyn. Exempel på dessa fortsatta studier inom området är hur val av material
påverkar energianvändningen samt hur val av energikälla påverkar utsläppen. Val av
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energikälla kan till exempel vara att välja transport med annat än fossilt bränsle. Självklart är
det även viktigt att undersöka hur arbetarna påverkas av respektive byggmetod samt om att
byta till en prefabricerad byggmetod inom Gävle kommun leder till färre arbetstillfällen
lokalt.
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Bilaga (1) Montering av två prefabricerade hus.
Schema över monteringen av prefab husen på Gävle Strand veckovis i den ordning modulerna kom i.
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Bilaga (2) Transportsträckor
Transportsträckorna från leverantörer till byggarbetsplatsen.
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Bilaga (3) Intervjufrågor
Frågor till Börje Larsson (Projektledare Lindbäcks bygg AB)
Vilka säljer Lindbäcks till?
Vilka delar byggs på plats som Lindbäcks inte tillverkar?
Vilka för- och nackdelar finns det med Prefab?
Hur jobbar Lindbäcks med återanvändning, återvinning eller deponering med sina produkter?
Transportmedel som används för att leverera modulerna? Vilken typ av bränsle?
Var kommer materialen som används för att bygga elementen?
Transportssätt som används för transporter?
Finns det energiåtgång som går åt att producera modulerna i fabriken?
Hur många dagar krävs för att montera en våning?
För- och nackdelar med att bygga med prefab?
Hur mycket tillverkar fabriken/ månad samt hur mycket är energianvändningen i fabriken/
månad?
Kvalitetspolicy samt vision i företaget?
Hur sker arbetet kring kvalitetsutvecklingen?
Vilka är de vardagligaste bristerna som uppkommer i produktionen?
Hur ni något speciell metod för att hantera störningar i produktionen?
För Gävle Strand Etapp 2, kan vi få energianvändningen för månaderna där arbetet pågick?
Vilka delar byggs på plats som Lindbäcks inte tillverkar i fabrik?
Hur jobbar Lindbäcks med återanvändning, återvinning eller deponering med sina produkter?
Transportmedel som används för att leverera modulerna? Typ av bränsle?
Lista på material som används samt energiåtgång för tillverkning av produkter?
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Telefon och intervju med Jan Augustsson (snickare på Alderholmen)
Hur länge har du jobbat med prefab?
Har du jobbat med vanligt platsgjutet hus tidigare? Hur länge i så fall?
För- och nackdelar med de båda byggsätten?
Kan du nämna de vanligaste problemen vid prefab. Byggande?
Hur kan man förbättra arbetet inom prefab?
Som snickare, är det mer eller mindre arbete vid monteringen av prefabricerade hus?
Hur ser du framtiden, vad det gäller prefab? Kommer man att fortsätta bygga med prefab eller
det kan försvinna, tycker du?

Frågor till Ulrika Nordqvist-Gräll, Maskinisten (Entreprenadsingenjör John Gustafsson Bygg
AB).
Vilka jobbar du åt? Vad ansvarar du för?

Har du erfarenhet av att jobba med platsgjutna byggnader?
Vad anser du vara de tre viktigaste egenskaperna hos ett platsbyggt projekt?
Finns det återkommande problem som är typiska för platsbyggt?
Hur kan platsbyggt arbetarna förbättra sitt arbetssätt samt hur tror du på att det kommer se ut i
framtiden med platsbygg?
Vad är de största fördelarna resp. nackdelarna med platsbyggandet jämfört med Prefab byggnation?
Vad är det för material i innerväggarna? För det saknas i byggritningarna då vi inte har fått alla
ritningar för Maskinisten.
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Bilaga (4) Lastbilar
Utsläpp och energianvändning för tre olika lastbilar; lätt lastbil, tung lastbil och megatrailer.
Dessa är hämtade från NTMcalc.se
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Bilaga (5) Energianvändning för El och uppvärmning
Energianvändning för Gävle Strand Etapp 2, Lindbäcks Bygg fabrik och för Maskinisten. Dessa värden
har sedan använts för att beräkna energianvändningen till den specifika funktionella enheten.
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