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Förord
Detta examensarbete, som omfattar 15 hp, har utförts på akademin för ekonomi, teknik och
naturvetenskap på högskolan i Halmstad under våren 2015. Examensarbetet är den avslutande
delen på byggingenjörsutbildningen med inriktning byggproduktion och projektledning, 180
hp.
Vi vill börja med att tacka A-hus, som gett oss möjligheten att genomföra detta
examensarbete, genom att låta oss observera produktionen och genom medverkan i intervjuer.
Vi vill även tacka ytterligare företag som ställt upp på intervjuer.
Ett sista tack riktas till vår handledare Margaretha Borgström för vägledning i rätt riktning
och värdefulla synpunkter under arbetets gång.
Halmstad, maj 2015.

Julia Larsson

Sabina Söderberg
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Abstract
As a company it is required to work with strategies to minimize costs such as packaging and
logistic costs. The increased market of industrial produced wooden buildings results that the
time and the cost which the packaging of prefabricated building elements consume, is
experienced to be in greater need of development than before and demands a better solution.
The aim with this dissertation was to discover how the development of the handling of the
packaging can improve the packaging process. The goal was to present improvement
proposals for a simplified and thereby a more efficient production in time and cost
perspective.
The packaging process which includes packaging, handling, storage and transport were
studied. Interviews were made with participants from the market for manufacturers of wooden
houses and a case study was made at the company A-hus. The production management at Ahus considered that the packaging process needed to be developed and the study investigates
where in the supply chain the problems are. In the case study people were interviewed about
the company’s packaging process. Observations were made to discover problems that did not
emerge by the interviews, but also to confirm the problems which were expressed by the
respondents.
Several conclusions of improvement proposals for the packaging process could be drawn
from the results:





The documentation of damages needs to be developed to fulfill its function.
The handling stage is where most damage occurs and therefore the equipment for
handling is in need of development.
The communication is in need of improvement to increase the knowledge management
within the factory and between the factory and the building site.
A specific improvement proposal for A-hus is to remove the plastic packaging
and to implement an indoor storage.

Keywords: Packaging process, Prefabricated wall building element, Packaging, Handling,
Storage and Transport.
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Sammanfattning
För att vara konkurrenskraftig krävs det att man som företag arbetar med strategier för att
minimera kostnader, vilket inkluderar emballage- och logistikkostnader. Den ökade
efterfrågan av industrialiserat träbyggande medför att den tid och kostnad som emballaget av
byggnadselement upptar upplevs vara i större behov av utveckling än tidigare, ett behov som
har uppmärksammats och efterfrågar en lösning. Syftet med detta examensarbete var att se
hur utvecklingen av emballagehanteringen för byggnadselement kan förbättra
emballageprocessen, med målsättningen att generera i förbättringsförslag och en förenklad
och därmed effektivare produktion ur tid- och kostnadssynpunkt.
Emballageprocessen som innefattar paketering, hantering, lagring och transport studerades.
Intervjuer genomfördes med aktörer på marknaden för trähustillverkare och en fallstudie
utfördes på företaget A-hus. A-hus produktion ökade markant från 2013 till 2014 och
företagets mantimmar i produktionen nästintill fördubblades. Produktionsledningen ansåg att
emballageprocessen behövde utvecklas och i studien utreds var i kedjan problemen finns. I
fallstudien intervjuades personer, med olika funktioner i produktionen, om företagets
emballageprocess. Observationer genomfördes för att upptäcka problem som inte framkom i
intervjuerna, men även för att bekräfta de problem som uttrycktes av respondenterna.
Flera slutsatser, i form av förbättringsförslag av emballageprocessen, kunde dras av det som
framgick i resultatet:





Skadedokumentationen behöver utvecklas för att fylla sin funktion.
Eftersom hantering är det moment flest skador uppstår i behöver
hanteringsutrustningen ses över och utvecklas.
Kommunikationen behöver förbättras för att öka kunskapsåterföringen inom fabrik
samt mellan fabrik och byggplats.
För A-hus är ett specifikt förbättringsförslag att ta bort plasten och införa en
inomhusförvaring.

Nyckelord: Emballageprocess, väggelement, paketering, hantering, lager och transport.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Emballage är det som innesluter eller skyddar en produkt och kan även benämnas
förpackning. En förpacknings syfte är bland annat att underlätta hantering och distribution av
produkten samt att behålla ursprungskvalitén (Cavlin 2015). Detta leder oss föranlett in på
vikten av ett väl utfört emballage som en del i kvalitetsprocessen för att upprätthålla kvalité
och undvika ökad tidsåtgång och ökade kostnader i produktionen (Emblem & Emblem 2014).
När utveckling av förpackningslogistik, förpackningar och förpackningssystem integrerar med
distributionskedjan och möter användarens krav resulterar det i minskade emballagekostnader
och således även minskade logistikkostnader, vilket styrker sambandet (Dominic et al. 2000)
(Twede 1992). Emballagekostnader syftar främst på emballagematerialet och arbetskraften,
genom att förbättra emballagets utformning och effektivitet kan man minska kostnaderna
(Chan, Chan & Choy 2005). Logistikkostnader är de kostnader som kan härledas till logistiska
aktiviteter (Jonsson & Mattson 2005).
För att vara konkurrenskraftig krävs att man som företag arbetar med strategier för att
minimera kostnader, vilka inkluderar emballage- och logistikkostnader. I syfte att förbättra
distributionskedjan läggs dock sällan fokus på emballaget, vilket kan ha både direkt och
indirekt påverkan på kostnaderna. Direkt genom emballagematerialets kostnadsinverkan,
indirekt genom hur emballaget påverkar paketering och hantering samt att ett förbättrat
emballage genererar i färre transportskador och därmed ett minskat antal klagomål från
kunder. Företag har ofta svårt att se de fördelar som kommer med indirekta kostnader och
dess påverkan på distributionskedjan (García-Arca, García-Lorenzo & Prado-Prado 2006).
För industrialiserat träbyggande krävs emballage av högre komplexitet då byggnadselement
innefattar flera olika material och inte enbart trä (Svenskt Trä, 2014b). Emballagets funktion
är att skydda byggnadselementen mot skador som kan ske vid hantering, lager och transport.
Skador som ska motverkas kan uppkomma av stötar och tryck, klimat, fukt eller biologiskt
angrepp (Lumsden 2006). Beståndsmaterialen trä, isolering och gips har för de olika fallen
varierande egenskaper (Svenskt Trä, 2014b) som måste tas i hänsyn för att integreras i en
gemensam lösning.
De senaste 20 åren har det industrialiserade träbyggandet ökat markant. Genom lagändringen
som skedde 1994 ändrades kraven för att bygga i trä från att ha varit detaljbaserade till att bli
funktionsbaserade, vilket medförde möjligheten att bygga hus i trä i fler än två våningar. Det
vi idag kallar modernt träbyggande påbörjades. Modernt träbyggande kan sammankopplas
med industrialiserat byggande och innebär en produktion med högre förtillverkningsgrad,
vilket i sin tur kräver en noggrannare projekterings- och kvalitetsprocess (Svenskt Trä,
2014b). Vikten av att utveckla emballaget för byggnadselement i trä, och därmed minska
tidsåtgången och logistikkostnaderna, kan således även härledas till träbyggandets utveckling
på marknaden. Brege och Stehn (2007) understryker att processutveckling för det
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industrialiserade träbyggandet krävs för att reducera kostnaderna ytterligare och uppnå en mer
konkurrenskraftig ställning.

1.2 Problemformulering
A-hus, en av de större trähustillverkarna i södra Sverige, har ökat sin produktion markant det
senaste året. Från 2013 till 2014 nästintill fördubblades företagets antal mantimmar i
produktionen. Den ökade efterfrågan av industrialiserat träbyggande medför att den tid och
kostnad som emballaget av väggelement upptar upplevs vara i större behov av utveckling än
tidigare, ett behov som har uppmärksammats, och man efterfrågar en lösning.
Produktionsledningen på A-hus anser att processen behöver utvecklas och denna studie ska
utreda var i distributionskedjan problemen finns.
Frågeställningarna som denna rapport ska besvara är följande:







Vad har ett emballage för funktion?
Hur fungerar interaktionen mellan emballage och distributionskedja?
Vad har de ingående materialen i ett väggelement för egenskaper?
Hur ser utvecklingen av emballage ut för trähustillverkare?
Hur ser andra aktörers emballagehantering ut idag?
Hur sker emballagehanteringen på A-hus idag?

1.3 Syfte, målsättning
Syftet med detta examensarbete är att se hur utvecklingen av emballagehanteringen kan
förbättra emballageprocessen.
Målsättningen är att examensarbetet ska generera i förbättringsförslag av emballagehantering,
för att få en förenklad och därmed effektivare produktion ur tid- och kostnadssynpunkt.

1.4 Avgränsningar
Studien avgränsas genom att endast undersöka emballage av byggnadselement i trä av
väggkaraktär. I huvudsak studeras produktionen och emballagehanteringen på företaget Ahus, en hustillverkare utanför Kungsbacka, men även andra emballagelösningar kommer att
beaktas.
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2 Metod
2.1 Litteraturstudie
Insamlingen av information sker med kvalitativ metod och inleds med en litteraturstudie för
att få bredare kunskap av området. En kvalitativ metod innebär att skapa sig förståelse för och
insikt av ett fenomen (Fellows & Liu 2009). Litteraturstudien ger en historik till ämnet samt
en allmän kunskap om paketering, hantering, lager och transport. Kunskap om var i
distributionskedjan man vanligtvis påträffar problemen erhålls även. I litteraturstudien ges
sedan djupare fokus genom en delstudie av väggelement i trä. Delstudien innebär kunskap om
emballage specifikt för väggelement. Även de ingående materialen trä, isolering och gips
behandlas.
Informationssökningen genomförs främst i Summon, Högskolan i Halmstad biblioteks
databas, men också i Compendex, en databas som bland annat innehåller publikationer inom
ingenjörsvetenskapliga områden. I vissa fall känns inte den information som finns på svenska
tillräcklig, i dessa fall utökas sökningen till engelska. För den allmänna studien används
sökord, enskilt och i kombination, som "emballage", "packaging", "transport" och "packaging
logistic". I delstudien används sökord som "planelement", "trä", "mineralull" och "gips".

2.2 Intervjuer
I studien genomförs ett antal intervjuer, dessa baseras på den kunskap som fås i
litteraturstudien. Det är tre större aktörer på marknaden för trähustillverkare som intervjuas.
Respondenterna har stark anknytning till produktionen på respektive företag. I fallstudien på
A-hus genomförs även ett flertal intervjuer med personal i produktionen. Intervjuerna
utformas på ett semistrukturerat sätt, det vill säga ett intervjuunderlag finns men ordningen av
frågorna kan ändras och ytterligare frågor kan tillkomma. I intervjuerna ges möjlighet till
öppna svar.

2.3 Fallstudie
Fallstudien genomförs på A-hus och behandlar företagets emballageprocess som innefattar
paketering, hantering, lager och transport. Produktionsledningen anser att processen behöver
utvecklas, i studien utreds var i distributionskedjan problemen finns. Intervjuer och
observationer genomförs på företaget. Sju personer med anknytning till produktionen
intervjuas. Respondenterna har olika funktion i produktionen, från produktionsledning till
fabriksarbete. Det finns minst en representant från varje del i distributionskedjan: paketering,
hantering, lager och transport. Med observationerna är tanken att främst upptäcka problem
som inte framkommer i intervjuerna, men även att bekräfta de problem som uttrycks av
respondenterna.

2.4 Analys av metoden
Emballageprocessen och hanteringen av väggelement är ingenting som det finns djupare
forskning om och det har varit svårt att hitta litteratur kring ämnet. Litteraturstudien får därför
en särskild karaktär då den tar upp allmänt om emballageprocessen för att sedan kunna
relatera till väggelement genom delstudien, som tar särskild hänsyn till ett väggelements
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utformning och dess ingående material. På grund av den bristande mängden forskning kring
ämnet har antalet referenser blivit begränsat.
Hade statistik av skador på väggelementen kunnat erhållas hade studien blivit mer tillförlitlig
och troligtvis kunnat utvecklas ytterligare. För en mer djupgående studie hade även fler
observationer behövt utföras, till exempel på de övriga företag, förutom A-hus, som deltog i
intervjuerna.
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3 Allmänt om emballageprocessen
3.1 Förpackningslogistik
Begreppet logistik definieras enligt Jonsson & Mattson (2005) som: ”planering, organisering,
och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig
konsumtion och returflöden av framställd produkt, med syfte att tillfredsställa kunders och
övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg
kapitalbindning och små miljökonsekvenser”. Kortfattat kan syftet med logistik beskrivas som
att tids- och kostnadseffektivisera en process (Islam 2013).
”Förpackningslogistik är ett synsätt som syftar till att utveckla (skapa) förpackningar och
förpackningssystem som stödjer den logistiska processen och möter kundens/användarens
krav” (Dominic et al. 2000). Under produkten och dess emballages väg från leverantör till
kund passerar den flera funktioner, så kallade flödeskomponenter: paketering, hantering, lager
och transport. Flödeskomponenterna utgör tillsammans förpackningssystemet (Lumsden
2006). Det grundläggande bidraget från förpackningslogistiken till logistiken är att skapa
formnytta för samtliga i distributionskedjan. Formnytta kan vara oskadade produkter eller
förpackningar som är lätta att hantera. För att uppnå effektiv förpackningslogistik är det
viktigt att beakta att även de som hanterar förpackningen i distributionskedjan kan ses som
kunder eller användare (Dominic et al. 2000).

3.2 Paketering
Ett emballages syfte är bland annat att underlätta hantering och distribution av produkten samt
att behålla ursprungskvalitén (Cavlin 2015). En produkt i sig klarar att stå emot yttre
påverkan, dock inte tillräckligt för att klara av alla delar i distributionsmiljön, det är i detta
syfte emballaget spelar roll. I takt med att kraven på kvalitén för produkter inom industri- och
livsmedelshandeln har ökat har även kraven på en oskadad produkt, och därmed
förpackningen, ökat (Dominic et al. 2000). Emballaget ska motstå mekaniska påkänningar i
form av stötar och tryck, klimatproblem som extrema temperaturer och fukt samt biologiska
påkänningar i form av mikroorganismer, insekter och dylikt (Lumsden 2006).
Eftersom det är flera faktorer som påverkar krävs kunskap från flera områden för att utforma
ett kostnadseffektivt emballage; bland annat kunskap om produkten, marknaden,
lastmodulerna, tillgängligt emballage, användarens förväntningar samt transport- och
produktionssystem inklusive hanteringsutrustning (Lumsden 2006). Vid utformning av
emballage specifikt för transport bör vikt läggas på paketeringsmetoden, motståndigheten mot
yttre påverkan och transportmetoden. En ytterligare faktor som uppmärksammas mer är
emballagets miljöpåverkan. Huruvida ett engångs- eller flergångsemballage är att föredra ur
kostnads- och miljösynpunkt varierar och är bland annat beroende av efterfrågan och
transportavstånd (Dominic et al. 2000).
Ett emballage ska ge tillräckligt skydd för att motverka transportskador, men emballaget ska
heller inte vara överdimensionerat. En underpaketering kan resultera i transportskador och
svinn och därmed ge negativa konsekvenser ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Bortsett
från de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna kan följden bli försening, missnöjda
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kunder och dålig publicitet (Dominic et al. 2000), vilket även det kan ge negativa ekonomiska
konsekvenser ur ett längre perspektiv. En överpaketering kan generera detsamma genom
onödigt användande av resurser, vilket ger ökade distributionskostnader och negativ
miljöpåverkan. Något som bör uppmärksamas är dock att produkten ger en större
miljöpåverkan än själva överpaketeringen i sig (Dominic et al. 2000).
3.2.1 Kostnader
Det är viktigt med ett väl utformat emballage då en skadad produkt kan medföra stora
kostnader. Emballaget i sin tur påverkar kostnader genom hela distributionskedjan, det vill
säga från produktion till slutanvändare. Utformningen av emballaget påverkar även de
kostnader som insamling och återvinning av emballagematerialet innebär. Det finns tre
perspektiv att ta hänsyn till: distribution, användare och returlogistik. De direkta kostnaderna;
materialkostnader vid egentillverkning eller kostnaden för ett förtillverkat emballage,
kostnaderna för paketering samt insamling och återvinning, sägs vara av störst intresse
(Dominic et al. 2000).
För att se till emballagets kostnadspåverkan måste detta ses ur sitt rätta sammanhang. Ett
exempel på det är valet av engångs- eller flergångsemballage utifrån efterfrågan och
transportavstånd. Ett flergångsemballage är återanvändningsbart vilket är positivt ur ett
ekonomi- och miljöperspektiv. Å andra sidan ses det i många fall som mer ineffektivt då det
är konstruerat för att klara flertalet transporter och därmed ofta är otympligare. Eftersom
emballaget har påverkan på hela distributionskedjan, som tidigare nämnts, kan det
sammantaget beskrivas som en möjlighet till att minska kostnaderna. I vissa fall anses det
dock vara mer lönsamt att förbättra produkten än att utveckla emballaget (Dominic et al.
2000).

3.3 Hantering
Hanterbarheten hos ett emballage är av stor vikt då den har betydelse för skaderisken och
hanteringskostnaden. Emballaget kan påverka hanteringen genom dess utformning. Förutom
emballaget har distributionskedjan, det vill säga omgivning och hanteringsförutsättningar i
form av till exempel utrustning, inverkan på hanterbarheten. Hanteringen kan genomföras
både manuellt och automatiserat. För verkstadsindustrin är manuell eller en kombination av
manuell och automatiserad hantering mest förekommande. För en manuell hantering är det
viktigt att ha i åtanke att även den mänskliga faktorn spelar en roll (Dominic et al. 2000).
För att mäta ett emballages hanterbarhet kan tid och kraft mätas och instruktion bedömas. Tid
och kraft innebär den tid samt den kraft det tar att utföra ett moment. Instruktion syftar på
informationen som beskriver hur ett moment bör utföras och är sammanhängande med
människans förståelse. I många fall är instruktionerna om hur hantering av emballage bör ske
bristande (Dominic et al. 2000).
3.3.1 Lager
Ett lager är en plats för förvaring av material och färdiga produkter och kan förekomma på ett
eller flera ställen i en distributionskedja i form av mellanlager eller slutlager (Olsson 2015).
Lagret ska se till att ett material eller en produkt alltid finns tillgänglig för produktion eller
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leverans och på så sätt binds stora mängder kapital. Man vill ha ett högt volymutnyttjande på
lagret vilket medför att det blir svårt att uppnå en effektiv hantering. För att uppnå en så hög
total effektivitet som möjligt måste därför lager och hantering beaktas samtidigt. Det är även
viktigt att lagret klarar av en tillfälligt ökad efterfrågan (Lumsden 2006).
3.3.2 Transport
Transportkostnader utgörs av transporten, det vill säga förflyttningen, och de funktioner som
har koppling till transporten. De här funktionerna kan delas in i: förflyttning, lastning,
omlastning och lossning. Utöver dessa finns ytterligare transportkostnader, som inte kan
sammankopplas till förflyttningen, till exempel förpackning och emballage (Lumsden 2006).

3.4 Utveckling av emballage
Vid emballageutveckling har det fokuserats mycket på produkten och distributionskedjan, på
senare år har fokus lagts på interaktionen mellan faktorerna produkt, emballage och
distributionsmiljö (Dominic et al. 2000).
I syfte att förebygga transportskador och onödiga kostnader utförs processerna emballage- och
produktutveckling, vilka helst ska ske parallellt. En utvecklad metod som är tillämpningsbar
för alla typer av produkter inleds med att distributionsmiljön fastställs, det vill säga
identifiering av vilka påkänningar som kan förekomma. Sedan fastställs produkttåligheten,
hur produkten klarar att motstå påkänningar i distributionskedjan. Med resultat för
produkttåligheten som basis ges förslag till produktförbättringar. Då en tillräcklig
produkttålighet uppnåtts väljs material och emballage utformas. Slutligen konstrueras och
testas en provförpackning (Dominic et al. 2000).
För att utveckla emballagesystemet, det vill säga processen och inte emballaget i sig, finns
också en metod att arbeta efter. Inledningsvis utförs en analys för att tydliggöra hur
distributionsmiljön påverkar emballaget och vilka krav som ställs på den. Vidare görs en
nulägesbeskrivning för att beskriva hur processen ser ut i nuläget, vilka styrkor och svagheter
som finns och vilka målen med utvecklingen är. Nästa steg innebär att upprätta en strategi för
att uppnå målen. En strategi kan till exempel vara att automatisera emballagesystemet med
målet att öka produktiviteten. Att införa en förändring i praktiken kräver både tid och resurser.
I många fall krävs en förändring av det mänskliga beteendet vilket är tidskrävande (Dominic
et al. 2000).
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4 Väggelement i trä
Ett byggnadselement är en prefabricerad del av en stomme och ett väggelement är ett
byggnadselement av väggkaraktär. Väggelement är i de flesta fall uppbyggda i likhet med en
vanlig regelvägg. Utifrån och in är fasaden färdigställd med fönster och ytbeklädnad, isolering
monterad och insidan färdig att ytbehandlas. Prefabriceringsgraden kan variera ytterligare
med el-, VVS-installationer etcetera (Svenskt Trä, 2014b).

4.1 Historik
I Schroeder & Stywbergs rapport (1973) beskrevs det hur transportmetoder och hantering av
prefabricerade väggelement på 70-talet upplevdes som improviserat och kunskapsbristande.
Denna improvisation och okunskap resulterade i stora skador på väggelementen. De skador
som uppkom under transport resulterade ofta i en kostsam och svår situation mellan leverantör
och fabrik samt mellan köpare och byggare. Det ansågs därför bättre kostnadsmässigt att
förebygga eventuella skador som kunde uppstå och på så sätt undvika kostnaderna för
åtgärderna (Schroeder & Stywberg 1973).
4.1.1 Paketering och transport
Schroeder & Stywberg beskriver i sin rapport (1973) att man för att skydda väggelementen
vid transport placerades klossar i elementens underkant, som en form av distansering, för att
skapa ett avstånd från underlaget. Denna teknik användes även vid dörrar och andra
öppningar. Element med hög prefabriceringsgrad skulle även skyddas mot kontakt med andra
element, därför användes distanseringsmaterial även mellan väggelementen.
Distanseringsmaterial som användes var träbitar, plywood, träfiber, gipsremsor, järn- och
trästolpar med mera. Materialet skulle vara torrt, stabilt och det var fördelaktigt om det var
billigt samt ett engångsmaterial. Dessa material var oftast spillvirke, kapavfall, sågavfall eller
återanvändning av tidigare emballage. I rapporten gavs det förslag på andra distanseringssätt
i form av engångs- eller flergångsmaterial. Engångsmaterialet bestod av kartong som man
tejpade fast cellplast på. Som flergångsmaterial rekommenderades gummislangar med ventiler
som fylldes med luft. Vid sammanbindning av väggelementen gavs förslaget att spika fast
träreglar från elementens översida från toppregel till toppregel. För att upprätthålla kvalitén på
prefabriceringsgraden genom hela processen, från tillverkning till montering, var distansering
och fixering av godset en väsentlig faktor. Vid ökad prefabriceringsgrad krävdes det mer av
distanseringsmaterialet för att bevara kvalitén (Schroeder & Stywberg 1973).
4.1.2 Hantering
Risken för att väggelementen blev böjda eller skeva kunde undvikas genom att väggarna
förvarades och transporterades med stöd i vertikalt läge. Vid en last som utgjordes av olika
element, till exempel väggar, takstolar, gavelspetsar med mera, undveks risken för skjuvning
och friktion genom sammanbindning med glasfiberband med spännlås och stag. Dessutom
rekommenderades att väggelementen spändes ihop diagonalt över elementens yta med hjälp
av kedjespännare och hörnklor, detta resulterade i att alla väggelement förbands (Schroeder &
Stywberg 1973).
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4.1.3 Lager
Enligt Schroeder & Stywberg (1973) hade fabriker som tillverkade väggelementen vanligtvis
tre olika typer av lager och lastning för elementen. Alternativ ett var att förvara väggelement
av samma typ i ett lager och sedan lasta över de i bestämd ordning till transportmedlet.
Alternativ två var att man placerade lastflak vid tillverkningsprocessens slut och placerade ett
av varje typ av väggelement på varje lastflak. I alternativ tre tillverkades alla väggelement till
ett hus i motsatt ordning av montageplanen och lastades direkt. Vid alternativ två och tre
krävdes ingen fristående lagerbyggnad utan endast en uppvärmd och skyddad lastplats. Vid
alternativ ett där ett fristående lager krävdes lagrades väggelementen på flak eller släpvagnar
under en kortare tid (Schroeder & Stywberg 1973).

4.2 Ingående material
4.2.1 Trä
Det beskrivs att torrt byggande kräver att hela processen är fuktsäkrad från tillverkning av
väggelement till montage (Nygren et al. 2008). I en studie där kartläggning av
fuktförhållanden vid prefabricerat trähusbyggande gjorts har samtliga fall visat att trä utsätts
för smuts, fukt och temperatur under en varaktighet som kan orsaka mögelpåväxt i skedet från
virkeslager till färdig byggnad. I en tredjedel av provtagningarna konstaterades förhöjd eller
hög fuktkvot och i nästan lika många fall förekomst av mikrobiell påväxt. Dock var påväxt
lika vanligt på torrt material som på fuktigt. Av proverna som hade påväxt hade två
femtedelar blånad, vilket tyder på att dessa blivit utsatta för fritt vatten innan de anlänt till
husfabriken. Den mest fuktutsatta och därmed mest kritiska delen, efter alla provningar, är
syll och nederkant av väggelement. Av studien att döma påverkar inte den luftfuktighet och
temperatur som väggelementen utsätts för under transport och byggskede i den mån att det
genererar i påväxt. Däremot sker påverkan när dessa utsätts för fritt vatten på lagrings- och
fabriksplats (Johansson, Mjörnell & Olsson 2010).
Tre fabrikslager ingick i kartläggningen. Två av lagren var ouppvärmda och ickeuteluftsventilerade medan ett endast hade tak och därmed var uteluftsventilerat. Under
perioden november till mars var den relativa fuktigheten kontinuerligt över 80 % med en
temperatur under 10 °C för de två icke- uteluftsventilerade lagren och ungefär detsamma för
det tredje. På sommaren var skillnaden däremot större då det uteluftsventilerade lagret, till
skillnad från de andra två, hade en relativ fuktighet över 84 % tillsammans med en temperatur
över 15 °C i långa perioder. Förhållandena för ett inomhuslager och ett uteluftsventilerat lager
med endast tak är alltså de samma under vintern medan de skiljer sig under sommaren
(Johansson, Mjörnell & Olsson 2010).
Egenskaper
Trä är ett anisotropt material som är uppbyggt av fibrer och har varierande egenskaper
beroende av fibrernas riktning. Fiberriktningen påverkar träets fuktförhållande och hållfasthet
(Burström 2007) (Elmarsson & Nevander 2006). Egenskaperna hos träet kan även variera
efter under vilka förhållanden träden växt i. Normala variationskoefficienter är för densitet ±
15 %, för hållfasthet ± 40 % och för elasticitetsmodul ± 35 %. Även kvistar och
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fiberstörningar hos träden påverkar. Samtliga faktorer har tillsammans en inverkan på
materialet som gör att variationerna för egenskaperna är stora (Burström 2007).
Porösa byggmaterial som trä ändras i volym när fuktinnehållet ändras, normalt sett i form av
svällning vid en högre fukthalt respektive krympning vid en lägre. Det kan generera i
spänningar, om svällningen förhindras av anslutande konstruktionsdelar, samt
sprickbildningar. De flesta av materialets egenskaper ändras även; ett högre fuktinnehåll
medför
en
lägre
hållfasthet
och
elasticitetsmodul.
Eftersom
hållfasthet,
deformationsegenskaper och volymbeständighet är några av de egenskaper som är viktiga för
stommaterial är det viktigt att motverka fuktpåverkan på trä som stommaterial (Burström
2007).
Fuktrörelserna i trä är mycket stora men är varierande beroende på riktning. Uppsugningen,
som sker kapillärt, är störst i fiberriktningen och minst i den tangentiella riktningen.
Förhållandet mellan uppsugningen i tangentiell, radiell respektive fiberriktning kan uttryckas
1:2:20 (Burström 2007). För att beskriva processen kan man likna träets fibrer med rör.
Fukttransporten sker lätt genom rören, det vill säga i fiberriktningen, medan det är svårt i
tvärgående riktning, genom cellväggarna. Fuktrörelserna sker till träets fibermättnadspunkt,
där cellväggarna är vattenmättade, uppnås (Elmarsson & Nevander 2006). För furu är
fibermättnadspunkten ungefär 30 %. På grund av att den kapillära uppsugningen är störst i
fiberriktningen har ändträ en bättre uppsugningsförmåga och kräver följaktligen mer skydd
(Burström 2007). Trä är även relativt hygroskopiskt, vilket innebär att träets fuktinnehåll
beror av luftfuktigheten då det anpassar sig efter detta. Uppfuktning genom luften är dock inte
lika snabb som den genom uppsugning av vatten (Brander, Esping & Salin 2005).
Det är inte bara fuktinnehållet i sig som är avgörande för om produkten kan ta skada eller ej.
Temperaturen i omgivningen påverkar också. Högt fuktinnehåll i kombination med ökande
temperatur innebär ökad risk för skador (se figur 1). Ett ytterväggselement med 90 % relativ
fuktighet i de yttre delarna är relativt ofarligt på vintern medan det kan orsaka stora skador på
sommaren, då dessa förhållanden är gynnsamma för virkesförstörande organismer (Burström
2007). Det är alltså ytfukten som är av betydelse för risken för mikrobiell påväxt (Svenskt
Trä, 2014b). Mögelsvampar och aktinomyceter, en typ av bakterier, kan börja växa och avge
lukt och rötsvampar och blånadssvampar kan bryta ned materialet (Elmarsson & Nevander
2006). Kortare tids uppfuktning är ingen fara eftersom ytfukten inte hinner tränga längre in i
träet, särskilt inte i granvirke (Svenskt Trä, 2014b). Exponeras träet däremot för fukt och höga
temperaturer under en längre tid är risken för angrepp större och den fortsätter att öka i takt
med exponeringstiden (Burström 2007).
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Figur 1. Mögelrisk på gransplint, vid en viss temperatur och relativ fuktighet, efter två månaders konstant
klimat.

Träets hårdhet, som kan härröras till dess densitet, varierar även den med träfibrernas riktning.
Med hårdhet menas dess förmåga att stå emot tryck på mindre ytor. Hårdheten är större i
fiberriktningen än vinkelrät mot dem (Burström 2007).
Hantering
Om trä hanteras rätt, det vill säga skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt
fram tills det byggs in, är det ett hållbart material (Svenskt Trä, 2014a). Virke ska skyddas
från nederbörd och smuts både under transport och efter att det lastats. Felaktig hantering i
logistikkedjan kan medföra fuktigt virke. De vanligaste orsakerna är felaktig täckning eller
felaktigt emballage vid lagring och transport. En lagringsplats i utomhusklimat som kan ge
skydd mot nederbörd krävs (Brander, Esping & Salin 2005). Lagringsplatsens
markförhållanden ska motverka att vatten blir stående samt att jord och smuts stänker upp och
smutsar ned. Asfalt och makadam är lämpliga underlagsmaterial (Svenskt Trä, 2014a).
Lagringsplatsen bör heller inte vara placerad så att nedsmutsning genom trafik eller takdropp
kan ske. Det är inte bara det estetiska som tar skada vid nedsmutsning, marksmuts innehåller
ofta bakterier och svampsporer och nedsmutsat virke angrips lättare av mögel (Brander,
Esping & Salin 2005).
Träet bör ges möjlighet att ventileras genom uppallning och täckning som möjliggör
luftcirkulation (Svenskt Trä, 2014a). Uppallningen, som även motverkar nedsmutsning och
förenklar hanteringen med truck (Brander, Esping & Salin 2005), ska vara 300 mm ovan mark
och göras på rena underslag. Underslagen måste placeras så pass tätt att det inte finns risk att
träet deformeras. Täckningen av virket, med exempelvis presenning, bör utformas så att
täckningsmaterialet inte ligger an på träet och försvårar luftcirkulationen. Förslagsvis kan
distanserande stöttor användas. Täckningsmaterialet bör även sluta en bit ovan mark. Genom
att möjliggöra luftcirkulation i virket motverkar man höga temperaturer och kondens (Svenskt
Trä, 2014a). Risken för kondens och därmed risken för mögelpåväxt kan även minskas med
en jämn temperatur, därför kan exempelvis ett kallförråd vara att föredra (Brander, Esping &
Salin 2005).
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Konstruktivt träskydd är ett begrepp som innebär att trä används på ett sätt som inte ger
möjlighet till biologiskt angrepp. Som tidigare nämnt skiljer sig träets egenskaper beroende på
vilken del som används. Furuvirke som till största del består av kärnved är känt för att ha god
beständighet. Anledningen tros vara att kärnved hos många träslag har ett högre innehåll av
extraktivämnen, till exempel pinosulvin, än splinten. Extraktivämnena medför ett lägre upptag
av vatten medan pinosulvinet har en fungicid effekt, tillsammans ger det en ökad
beständighet. Impregnering ses som ett ytterligare komplement till det konstruktiva träskyddet
(Burström 2007).
För trä i konstruktioner är vissa delar känsligare för fukt än andra och kräver mer skydd,
exempelvis anslutningen till grundplattan och syllen samt anliggnings- och ändträytor. Där tar
uttorkningen längre tid, på grund av träets egenskaper i de olika riktningarna, och en
fuktkvotsprovning måste göras innan träet byggs in. För att skydda träet och motverka
uppsugning kan dessa delar behandlas genom impregnering och vaxning (Svenskt Trä,
2014b). Tryckimpregnering hjälper till att skydda träet mot rötangrepp men inte mot
mögelpåväxt (Elmarsson & Nevander 2006). Isolering, diffusionsspärr, panel eller
skivmaterial får inte monteras innan fuktkvoten är under 18 %. Vilken fuktkvot träet ska ha
när det byggs in beror på omgivningen det ska byggas in i. Förtillverkningsgraden på
konstruktionen som träet ingår i är av betydelse, i konstruktioner av högre prefabriceringsgrad
med kortare byggtid används trä med en lägre fuktkvot. Det innebär att träet också har högre
krav på att inte fuktas upp när det är oskyddat, exempelvis vid monteringen (Svenskt Trä,
2014b).
För att skydda träet mot solstrålning ska det vara täckt även dagtid (Svenskt Trä, 2014a).
Genomskinlig plast ska inte användas som täckning om träet exponeras för solljus under en
längre tid. Solstrålning kan medföra uttorkning på solsidan medan skuggsidan uppfuktas,
vilket i sin tur kan leda till mögel (Brander, Esping & Salin 2005).
4.2.2 Mineralull
Egenskaper
Mineralull innefattar glasull, stenull och slaggull (Elmarsson & Nevander 2006). Glasull
består främst av sand (SiO2) men även av glaskross. Stenull består till största del av diabas
som smälts med koks (Burström 2007). Gemensamt för de olika typerna är att materialen
smälts och slungas till fibrer i en spinnare (Isover, 2015). Den slumpartade orienteringen av
fibrerna gör att materialet blir relativt anisotropt (Burström 2007). På fibrerna sprutas ett
bindemedel som härdas i ugn. Vissa mineralullsskivor bekläds med ett ytskikt av till exempel
papper (Isover, 2015). Glasullsfibrer är ljusa nästan vita medan stenullsfibrer är gråbruna då
de innehåller järnoxid. När man tillsätter fenolharts, för att göra produkten hanterbar och
formstabil, ändras färgen dock från vit till gul respektive till en mörkare gråbrun. Även
mineralolja tillsätts för att minska avgivningen av damm samtidigt som det ger en
vattenavvisande effekt (Burström 2007).
De olika typerna av mineralull har alla stor porositet, omkring 90-98 %, vilket gör att
kapillärsugning är nästintill obefintligt då avstånden mellan fibrerna är stora (Elmarsson &
Nevander 2006). Eftersom materialet inte är hygroskopiskt tar det heller inte upp fukt från
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luften (Isover, 2015). Vid belastning av mineralull beror hoptryckningen av ett flertal
faktorer; lastens storlek, mineralullens densitet och bindemedelshalten (Burström 2007).
Hantering
Även om mineralull inte är kapillärt eller hygroskopiskt kan det fuktas upp genom att vatten
rinner in i materialet på grund av tyngdkraften (Elmarsson & Nevander 2006). Om detta sker
ska produkten lagras torrt och luftigt för att kunna torka ut och återfå sin ursprungliga
isolerförmåga. Skulle vattnet vara förorenat kan föroreningarna bli kvar i mineralullen efter
uttorkningen och i så fall måste produkten kasseras. Lagras mineralull utomhus ska det göras
skyddat från regn så att inte materialet blir fuktigt och det byggs in i och skadar
konstruktionen (Isover, 2015).
4.2.3 Gips
Egenskaper
Genom att bränna gipssten (CaSO4∙2H2O) så att kristallvatten bränns ut skapar man gips.
Materialets densitet bestäms genom tillsättning av olika tillsatsmedel. Gips reagerar med
vatten men påverkas inte märkbart av luftfuktigheten i omgivningen då materialet har stor
ångpermeabilitet (Burström 2007) (Elmarsson & Nevander 2006). De fuktbetingade
rörelserna är små, vid ökning av den relativa fuktigheten i luften från 45 % till 95 % är den
maximala längdändringen hos gipset endast 0.04 % (Burström 2007). När gips är utformat
som en gipsskiva är en gipskärna omgiven av en yta av pappkartong på båda sidor (Burström
2007).
Hantering
Eftersom gips reagerar med vatten bör inte gipsskivor lagras utomhus längre perioder så att de
kan utsättas för regn (Elmarsson & Nevander 2006). Skivor som ska användas invändigt
brukar inte utsättas för någon större fuktpåverkan och behöver därmed inte behandlas. De som
ska användas som vindskydd eller liknande brukar dock behandlas med ett vattenavvisande
medel för att verka motståndskraftigt (Burström 2007).
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5 Studie av trähustillverkares emballageprocess
Tre större aktörer på marknaden för trähustillverkare har intervjuats. Det som är gemensamt
för aktörernas prefabriceringsgrad är att fasaden är färdigställd, isolering, fönster och bleck är
monterade. Två monterar även gips i de allra flesta fall, den tredje monterar gipsskivor på
byggplats. Ingen har el- och VVS-installationer i väggelementen. Aktörernas
ansvarsförhållande genom distributionskedjan varierar beroende på om det är totalentreprenad
eller inte.

5.1 Paketering
För att undvika skador använder sig aktörerna av någon form av emballage. Gemensamt är
användningen av materialet trä som bland annat används på grund av dess lättillgänglighet.
Träet som används är spillmaterial och av en sämre kvalité. Trämaterialet används
huvudsakligen för att emballera blecken vilket är en genomgående lösning hos samtliga. En
av aktörerna använder även en board-skiva för att skydda gipsen. Vidare skiljer
emballagelösningarna sig, enligt en respondent används inte något mer emballage medan de
andra två använder ytterligare emballage för att skydda isolering. Den ena varianten är
vindpapp som monteras på väggelementets ovansida, det vill säga hammarbandet. Den andra
varianten utgörs av en plastremsa som fästs på hammarbandet, förutom funktionen som
fuktskydd ska denna även verka som halkskydd vid montering på byggplats. För att
sammanfoga väggelementen i ett paket beskrivs av respondenterna två olika metoder. Den ena
metoden är att fixera elementen med hjälp av träreglar för att få de att stå stabilt, den andra är
att använda spännband. Emballagematerialen trä och plast är engångsmaterial som inte
återanvänds.
I ingen av intervjuerna framgår det att det skett några större förändringar av
emballagematerial hos företagen, däremot har mängden emballagematerial på väggelementen
ökat. De förändringar som beskrivs har gjorts i syfte att åtgärda problemen med blecken. En
av aktörerna har även ökat emballagemängden på de yttre väggelementen i ett väggpaket för
att öka skyddet. Den ökade emballagemängden påstås ha resulterat i färre skador.

5.2 Hantering
I intervjuerna framgår att det uppstår skador på väggelementen i distributionskedjan, men det
uppmärksammas inte som ett problem. De är eniga om att hantering är det moment i kedjan
som det uppkommer flest skador vid. Hanteringsmoment som specifikt uttrycks generera
skador är; lastning och lossning vid transport samt montering på byggplats. En skada som är
återkommande hos samtliga kommer av mekaniska påkänningar på bleck, blecken utsätts för
stötar, fastnar eller slits loss. En av aktörerna, som levererar väggelement med gips monterat,
uttrycker även att skador på gips förekommer. Skadorna på gipsskivorna uppstår främst vid
transporten och man menar att risken för skador ökar med längden på transporten. I
transporten står väggelementen och skaver mot varandra och därmed även mot gipsen. Ingen
av aktörerna nämner fuktrelaterade problem eller skador som något förekommande.
Enligt samtliga respondenter baseras dokumentationen av skador på reklamationer. Dock förs
ingen statistik över skadorna vilket medför en ovisshet av omfattningen av skador i
distributionskedjan. Skador och avvikelser dokumenteras och följs upp i det stora hela men
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det särskiljs inte var i distributionskedjan skadan uppstått. En av aktörerna beskriver att
skador som byggaren vållar på väggelementen vid montage, det vill säga på byggplats, inte
följs upp överhuvudtaget.
Emballaget tas av vid montering på byggplats, vilket är detsamma för samtliga aktörer. Ingen
upplever att emballagehanteringen, det vill säga paketering och avemballering, upptar
överdrivet mycket tid och arbetskraft. Det är inte något man reflekterat vara i behov av
utveckling. Vad det gäller utveckling uttrycker samtliga att det inte skett någon förändring av
emballageprocessen. Skriftlig emballageinstruktion är inte heller något som utvecklats utan
informationen överförs muntligt.
5.2.1 Lager
Samtliga aktörer förvarar sina väggelement på ett inomhuslager med väggar och tak.
Lagringstiden för väggelementen varierar, normalt är den ungefär en vecka. En av
respondenterna säger att man försöker undvika längre lagringstider eftersom det medför
lagringsproblem utrymmesmässigt.
5.2.2 Transport
Transport av väggelementen sker med två olika typer av lastbil. Två av aktörerna har lastbil
med avtagbart tak och vägg medan den tredje har en ytterligare funktion som medför att taket
även är ställbart. Det ställbara taket fungerar som ett väderskydd för väggelementen. Olika
typer av ställ och underreden används vid transport, där fasadbeklädnaden på väggelementen
sträcker sig nedanför syllen används ett ställ och annars används en typ av underrede i trä.
För transport på fabriksområdet, till exempel transport mellan olika produktionshallar eller
produktionshall och lager, sker transporten för samtliga aktörer inomhus eller endast ett par
meter utomhus mellan hallarna. Under den här transportsträckan användes inget väderskydd
för väggelementen.
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6 Fallstudie A-hus
Prefabriceringsgraden för A-hus väggelement innefattar färdigställd fasad, monterad
isolering, fönster och bleck. El- och VVS-installationer är inte gjorda. Vid
specialbeställningar monteras även gipsskivor.

6.1 Beskrivning av företagets emballageprocess
Ett väggelement har emballage kring fönster och fönsterbleck (se bild 2) samt mätarskåp.
Emballaget består av ett sämre klassat virke som spikas på för att ta upp mekaniska
påkänningar, i form av stötar och tryck, som kan uppstå i hantering och under transport. På
väggelementets underrede spikas även ett bottenemballage av samma typ av virke. För
väggelement med monterad gipsskiva krävs särskilt emballage för att skydda mot mekaniska
påkänningar. En träregel spikas på vid den nedre och den övre kanten av gipsskivan. Fyra till
fem element ska tillsammans bilda ett väggpaket. Väggelementen placeras i ordning efter hur
de ska monteras för att underlätta montaget på byggplats, sedan spikas kortändarna ihop med
kryss. Tanken med krysset är att man ska kunna såga loss ett väggelement i taget utan att
försämra stabiliteten på de återstående, som fortfarande sitter ihop med den resterande delen
av krysset. För väggelement till flervåningshus, där alla element är lika, används en skiva
istället för ett kryss.
Det färdiga väggpaketet plastas in; väggpaketet står i en ställning, plasten viks ut ovanpå
paketet och dras ner på sidorna och alla sidor utom undersidan täcks. Plasten på kortsidorna
viks in och häftas fast i väggelementen, även nederkanten på långsidorna häftas fast. Därefter
spikas kortare bitar av spillvirke fast för att fästa plasten ytterligare på kort- och långsidorna.
Spiken som används är en spik med dubbla huvud för att underlätta vid avlägsnandet av
emballaget (se bild 1). (Se bilaga 1 för illustration av emballageprocessen)

Bild 1. Spik med dubbla huvud som emballaget spikas fast med.

De inplastade väggpaketen (se bild 3) transporteras med truck från produktionshallen till
lagerplatsen. Lagerplatsen är en asfalterad plan utomhus, det vill säga oskyddad mot väder.
Paketen lagras i ställ eller på en form av pallsystem, det finns ingen anvisning för hur högt
över marknivån väggelementen ska lagras. Från lager till byggplats transporteras
väggelementen med lastbil, innan de lastas tas plasten av medan övrigt emballage sitter kvar.
Anledningen till att man tar av plasten innan väggelementen flyttas till lastbilen är för att man
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vill upprätthålla en viss service inför kunden vid leverans. Det är inte bara väggelement som
transporteras utan lasten kan även innehålla andra material som till exempel gipsskivor,
takpapp etcetera.
Företaget har ett ansvar för produkten, det upphör från det att lastbilen når byggplatsen och
dörrarna öppnas eftersom det inte är totalentreprenad. Tidpunkten beskrivs dock som en
gråzon för ansvarstagandet eftersom det är svårt att veta om en eventuell skada har uppstått i
lastbilen eller vid lossningen. När lastbilen är färdiglastad ska chauffören signera ett
dokument och är inga eventuella skador anmärkta ansvarar chauffören för att det inte finns
några. Byggplats ska göra på samma sätt när lastbilen öppnas, görs inte det innan lossningen
är det svårt att veta om en eventuell skada uppstått under transporten eller vid lossningen.

6.2 Resultat från intervjuer och observationer
6.2.1 Paketering
Enligt respondenterna är valet av emballagematerial inte en utredd fråga utan någonting som
borde undersökas närmare. Som träkoncern faller det sig naturligt att använda trä då det finns
tillgängligt och är ett billigt material. Även ur miljösynpunkt ses materialet som lämpligt,
både för att trä är ett miljövänligt material i sig och för att det finns tillgängligt. En av
respondenterna menar även att det är enklare att fortsätta använda de befintliga materialen
eftersom man har den utrustning som är nödvändig tillgänglig. Ett byte av material skulle
generera i extra kostnader i form av investering av ny utrustning. De två olika typerna av plast
som används på fabriken klarar väderpåverkan olika bra, under den senaste stormen hade sju
väggpaket gått sönder men inget av bjälklagspaketen. Respondenten menar på att den svarta
plasten som används på bjälklagspaketen är kraftigare och därmed bättre. Ytterligare en
respondent påpekar att plasten för väggpaketen är skör. Anledningen till att man inte använder
den svarta plasten till väggpaketen är att den är dyrare och att den inte är tillräckligt bred.
Ett problem som nämns av samtliga respondenter är att det spikas alldeles för mycket vid
emballeringen av väggpaketen. Det är klagomål som kommer från de som tar av plasten och
från de som monterar på byggplats. Den överdrivna spikningen leder till att dessa moment blir
mer tidskrävande, dessutom anses överarbetningen spikningen medför som kostsam.
Mängden emballagematerial på ett väggelement beskrivs som relativt stor av respondenterna.
Det diskuteras över huruvida man har blivit bättre på att skydda sina produkter eller om man
överpaketerar. Samtidigt diskuterar man underpaketering, fönsterbleck tas återigen upp som
ett exempel; ett underpaketerat och därmed skadat fönsterbleck genererar i ökade kostnader i
form av nytt material, väntetid vid beställning samt arbete för rivning av panel och montering
av nytt bleck. I vissa fall kan det även tillkomma ytterligare kostnader för byggställning. Man
menar att ökningen av emballagematerial för fönsterblecken (se bild 2) resulterade i att
kostnaderna för skador minskade markant. En svårighet som nämns är att väggelementen är
konstruerade på ett sådant sätt att de blir svåra att emballera. Denna konstruktion och att
elementen ska stå i montageordning gör att det blir svårt att emballera paketen med krysset.
En av respondenterna tycker det är motsägelsefullt att man lägger arbete på
montageordningen då ”snickarna skiter i det, de vill oftast få upp gavlarna först”.
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Bild 2. Emballering av fönsterbleck.

Det framgår tydligt av intervjuerna att det inte skett någon utveckling av emballagematerial
hos företaget. En av respondenterna tror att det är svårt att hitta ett alternativ för
inplastningen, i form av en lagerlokal, på grund av den ständigt ökande volymen som den
ökande försäljningen medför. En ytterligare aspekt att beakta är att mellanlagring av
väggelement för flervåningshus ibland förekommer på byggplats, där plasten är nödvändig.
6.2.2 Hantering
Bland respondenterna kan ingen svara på hur stor andel av väggelementen som skadas i
distributionskedjan, vare sig bland produktionsledning eller bland fabriksarbetare. Dock
uttrycks det att väderförhållanden har stor inverkan på skademängden. De påstår att hantering
är det moment där flest skador uppstår, ytterst lite sker vid transporten. Med hantering syftar
man på lastning och lossning vid transport och montage på byggplats. Samtliga uttrycker att
skador på blecken var det mest förekommande och därmed det största problemet innan man
hittade den emballagelösning som används idag (2015). När man började emballera
fönsterblecken enligt den nya lösningen minskade antalet skadade fönsterbleck med 96 %. I
dagsläget är det inte längre skadorna som är det största problemet, enligt respondenterna, utan
tiden det tar att paketera väggelementen och de kostnader det medför.
Enligt respondenterna är det oklart hur stor del av väggelementen som skadas. Ett
avvikelsesystem där avvikelser dokumenteras finns, i det kan man urskilja var i
distributionskedjan skadan identifierats men inte kategorisera vilken typ av skada. Om det är
möjligt att kategorisera skador är det ingenting respondenterna har vetskap om hur man
genomför. De skador som sker på företaget reklameras inte och dokumenteras därmed inte i
avvikelsesystemet utan åtgärdas direkt. Det är endast skador som sker utanför företaget som
dokumenteras. Varje vecka går man igenom avvikelsesystemet och diskuterar åtgärder.
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Respondenterna är eniga om att plastningsprocessen är det moment i distributionskedjan som
är mest problematiskt och i störst behov av utveckling. När man ser till utvecklingsfaktorer i
emballageprocessen prioriteras tid högst, därefter kostnad och miljö. Man är överens om att
det är just tiden som är problemet med plastningsprocessen. Förutom att in- och avplastningen
är tidsödande genererar det i stor materialåtgång. Momentet är heller inte värdeskapande för
kunden då plasten avlägsnas innan transport och inte medför något värde till kunden. Medan
inplastningen alltid ses som tidsödande är tidsåtgången för avplastningen beroende av väder.
På vintern när snö och is förekommer blir momentet svårare att utföra; snö och is lägger sig
på väggpaketen och plasten blir svår att ta av ifrån utgångsläget på marknivå. Förutom att
tidsåtgången ökar med de försämrade väderförhållandena upplevs en försämrad arbetsmiljö,
då det inte alltid är möjligt att avlägsna plasten ifrån marknivå måste arbetarna upp på hög
höjd för att få bort snö och is. Arbetsmomentet beskrivs som en säkerhetsrisk. Vädret och
kylan påverkar även plasten på så sätt att den upplevs som skörare. Ett annat väderrelaterat
problem är regn, konsekvenserna blir de samma som vid snö och is. I en intervju beskrivs att
den enda lösningen för att få bort vattnet, vid stora mängder, är att göra hål i plasten så att
vattnet rinner ner mellan väggelementen. Respondenten beskriver det som en dålig lösning.
Plastningsprocessen delas in i in- och avplastning, i intervjuerna diskuteras hur vida in- eller
avplastning är mest tids- och resurskrävande. Det råder oklarhet om vilket av momenten som
är mest tidskrävande. Respondenternas angivna tidsuppskattning visar att inplastning tar
längre tid än avplastning, dock måste hänsyn tas till arbetet som tillkommer vid
avplastningen. Inplastningen bedöms av respondenterna ta cirka 20 minuter, inräknar man
spikning av kryss på kortsidor cirka 30 minuter. Avplastningen bedöms ta några minuter,
under bra förhållanden, det tillkommande arbetet cirka 20 minuter per dag. Det tillkommande
arbetet består av att samla upp plast- och trämaterial från emballaget i olika containrar och att
komprimera plasten. I vissa fall fastnar plasten under väggelementet och det krävs lyft med
truck för att ta loss den, ett moment som av respondenterna beskrivs som tidskrävande och
riskabelt ur säkerhetssynpunkt. Vad gäller resurser i form av arbetskraft kan de två momenten
ses som likvärdiga när väderförhållandena är bra. Vid sämre väderförhållanden med regn eller
snö kräver däremot avplastningen mer arbetskraft. I de fall avplastningen är svår att utföra
beskrivs att truckföraren, som ska lasta väggelementen på lastbilen, blir inaktiv i och med
väntan. Flera av respondenterna tycker att plastningen är onödigt arbete i de fall där
väggpaketen endast är inplastade i ett fåtal timmar.
I diskussion om plastningsprocessen påtalas i samtliga intervjuer att arbetsmiljön är osäker
och att det har gjorts många tillbud. Flera av respondenterna beskriver också incidenter som
de menar hade kunnat sluta i en olycka. Faktorer som anses göra arbetsmiljön osäker är de
höga höjder som arbetet ibland måste utföras på och halkrisken som blir vid nederbörd eller
tillfrysning. Arbetet på höga höjder innefattar både ställningsarbete och arbete uppifrån
väggpaketen.
När observation av inplastning genomfördes (se bild 3) noterades att plasten inte gled ner lätt
på väggelementets sidor, utan fastnade på vägen. Detta gjorde att arbetaren fick gå ned på
marknivå och dra ner plasten och då uppstod en reva i plasten på en av kortsidorna. Momentet
med att dra ner plasten upplevdes som aningen omständigt då ställningen, som väggelementen
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står i, täcker nästintill en långsida. När inplastningen var färdig hängde det alldeles för mycket
plast under väggpaketets underkant som arbetaren tvingades skära av. Arbetsmiljön för
arbetaren under hela inplastningen upplevdes som osäker då han flera gånger klättrade uppe
på paketet och hängde ut över kanten. Inplastningen tog cirka 20 minuter att genomföra.

Bild 3. Ett färdigt inplastat väggpaket.

Vid observation av avlastning noterades att lastbilschauffören avlägsnade kryssen, som håller
ihop väggpaketet, med hjälp av en kofot. Tekniken där man sågar av krysset för att lossa ett
väggelement i taget från paketet, som förespråkas från fabriken, användes inte. Antalet spik i
kryssen stämde överens med det angivna antalet på emballageinstruktionen När
väggelementen lossades från paketen klättrade chauffören fram och tillbaka på väggpaketet,
vilket upplevdes som en osäker arbetsmiljö. Innan lossningen av lasten påbörjades
kontrollerade inte snickarna om väggelementen hade några skador. Det noterades vid
avlastningen att elementen kan slå i lastbilen, byggställningen och liknande. Dock upplevdes
det inte som att det krävs mer emballage eftersom det bankas på väggelementets stomme med
verktyg som slägga och liknande vid montering, det som skulle skadas vid lyft av
väggelementet är stommen vilket ändå kan skadas vid montering.
Vad gäller emballageprocessen anser majoriteten av respondenterna att utvecklingen nästintill
stått still. En respondent säger att det är svårt att införa förändringar när man är inkörd i en
arbetsprocess och anser att den fungerar bra. För att utveckla emballageprocessen tror man att
kommunikationen måste förbättras. Man upplever att man har en dialog mellan
produktionsarbetare och produktionsledning men att den behöver fördjupas för en ökad
förståelse för emballageprocessen som helhet. Med en bättre kommunikation menar man även
att det går att undvika onödig plastning som blir när väggpaket endast är plastade ett fåtal
timmar. Det påpekas också att kommunikationen mellan fabrik och byggplats är viktig för att
återföra kunskap om montering till produktion. När problem med emballaget uppstått har
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tillfälliga lösningar gjorts, fungerar lösningen bra utvecklas den till en permanent metod. Ett
exempel på en sådan lösning är emballaget kring fönsterblecken. En tillfällig lösning som
gjorts för att stabilisera ett väggpaket fungerade bra och fortsatte användas utan att
beräkningar av konstruktionen gjorts, vid ett tillfälle höll inte konstruktionen vilket
resulterade i kollaps.
Samtliga respondenter är överens om att plastningsprocessen är det moment i
distributionskedjan som är i störst behov av utveckling. Ett återkommande förslag bland
respondenterna är att ta bort plastningen och bygga en förvaring under tak. Det diskuteras
också huruvida alla väggpaket ska emballeras likadant oavsett om det gäller för villa eller
flervåningshus.
I intervjuerna nämns att för två till tre år sedan gjordes en emballageinstruktion för att
upprätta en standard för paketeringen (se bilaga 1). Innan emballageinstruktionen tillkom
förekom det problem med att det spikades för mycket i emballagematerialet, den överflödiga
plasten som omsluter väggpaketen kapades inte tillräckligt etcetera. Dessa problem gav
upphov till störningar i andra delar av distributionskedjan. Samtliga respondenter påstår att
emballageinstruktionen resulterat i minskat antal skador på väggelementen, ett exempel som
ges är fönsterblecken där skadorna minskat markant med 96 %. Emballageinstruktionen
medför även ett inarbetat arbetssätt och en kortare inkörningstid som anses ha varit av vikt då
företaget växt mycket och ny personal tillkommit. Dock nämner några av respondenterna att
det finns brister i emballageinstruktionen, exempelvis regleras inte antalet spikar för alla delar
av emballaget. Överdriven spikning anses som tidigare nämnts tidskrävande och kostsamt.
6.2.2.1 Lager
Lagringstiden för väggelement till en villa är i snitt tre dagar och maximalt en vecka, om allt
fungerar som det ska. För flervåningshus kan lagringstiden uppgå till sex till sju veckor. Vid
korta lagringstider som en vecka är en tunnare plast tillräcklig enligt respondenterna, men vid
längre lagringstid krävs tåligare material. Problemen med den oskyddade lagerplatsen är
väderpåverkan. En respondent beskriver att vid dåligt väder i form av kraftiga vindar eller
kraftigt regn måste plasten kontrolleras. Under långhelger får personalen ibland avbryta sin
ledighet för att kontrollera att väggpaketen är hela. Man upplever även att fukt och smuts
stänker upp underifrån på lagerplatsen, men det ses inte som ett alternativ att ha högre pallar
eftersom det blir ostabilare.
Man diskuterar alternativa lösningar av lagringen, någon form av tak förespråkas för att
utesluta plastningen. Ställ med skärmtak, lagringshall med täckta långsidor eller en
lagringshall med alla sidor täckta är alternativ som nämnts under intervjuerna. Det diskuteras
dock hur vida de alternativa lösningarna är användbara under väderförhållandena på
västkusten där det regnar på tvären på grund av kraftiga vindar. Ytterligare en lösning som
nämns är någon form av huvar som täcker väggpaketen men då krävs en kran att lyfta huvarna
med.
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6.2.2.2 Transport
Lastbilarna som används vid transport är alltid täckta bilar med öppningsbar sida och tak. På
de lastbilar som tillhör företaget kan även lastbilens sida och tak öppnas i etapper och ställas
upp som ett väderskydd. För transport på fabriksområdet, mellan produktionshall och
lagringsplats, används truck.
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7 Analys
7.1 Paketering
Samtliga företag emballerar väggelementen på något sätt för att undvika skador. Vid
utformning av emballage är det bland annat viktigt att beakta tillgängliga emballage och
emballagens miljöpåverkan (Lumsden 2006) (Dominic et al. 2000). Gemensamt hos företagen
är att man använder emballagematerialet trä för att det, som Lumsden och Dominic et al.
föreskriver, finns tillgängligt och är ett bra material ur miljösynpunkt. Både trä, och plast som
används på A-hus, är engångsmaterial som inte återanvänds. Huruvida ett engångs- eller
flergångsemballage är att föredra ur kostnads- och miljösynpunkt är beroende av efterfrågan
och transportavstånd. Ett flergångsemballage är återanvändningsbart, å andra sidan kan det
vara ineffektivare eftersom det ofta är otympligare (Dominic et al. 2000).
Mängden emballagematerial kan konstateras ha ökat hos samtliga företag. Detta sägs ha
genererat i färre skador, vilket kan styrkas av A-hus där skador på fönsterblecken minskat
med 96 % i samband med att man ökat mängden emballagematerial. Trots det diskuteras det
huruvida man har blivit bättre på att skydda sina produkter eller om man överpaketerar. Ett
emballage ska ge tillräckligt skydd men inte vara överdimensionerat. Enligt Dominic et al.
(2000) kan en överpaketering, genom onödigt användande av resurser, öka
distributionskostnaderna och ge negativ miljöpåverkan.

7.2 Hantering
På inget av företagen kan respondenterna svara på hur stor del av väggelementen som skadas i
distributionskedjan. På A-hus dokumenteras avvikelser i ett avvikelsesystem, där kan man
urskilja var i distributionskedjan skadan identifierats men inte kategorisera vilken typ av
skada som uppstått. Dominic et al. (2000) menar att det är viktigt att identifiera styrkor och
svagheter för att kunna utveckla emballageprocessen. Hantering anses vara det moment i
distributionskedjan där flest skador uppstår, vilket kan hänvisas till vad Dominic et al. (2000)
säger om att hanterbarheten hos ett emballage har stor betydelse för skaderisken. Lastning och
lossning vid transport samt montage på byggplats är de hanteringsmoment som samtliga anser
att det förekommer flest skador vid.
Det är inte att det uppstår skador på väggelementen som anses vara problemet med
emballagehanteringen. På A-hus upplevs problemet vara att emballageprocessen är för tidsoch resurskrävande, något de andra aktörerna på trähusmarknaden inte instämmer i. Det som
skiljer sig mellan A-hus och de andra aktörernas emballageprocess är att A-hus plastar in sina
väggelement och lagrar de utomhus. Plastningsprocessen innefattar även insamling och
återvinning då plasten avlägsnas innan transport till byggplats, vilket tar upp mycket tid.
Inplastningen tar cirka 30 minuter. Avplastningen bedöms ta några minuter, under bra
förhållanden, det tillkommande arbetet cirka 20 minuter per dag. Plastningen ses som det
moment i distributionskedjan som är i störst behov av utveckling just för att det är
tidskrävande och genererar i stor materialåtgång, vid observation kunde detta styrkas. Det kan
relateras till vad Dominic et al. (2000) säger om att utformningen av emballaget påverkar
genom de kostnader som paketering, insamling och återvinning av emballagematerialet
innebär.
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Enligt Dominic et al. (2000) påverkas hanterbarheten hos ett emballage av omgivning och
vilka hanteringsförutsättningar som finns. Inplastningen ses alltid som tidsödande medan
tidsåtgången för avplastningen är väderberoende, vilket visar på att hanterbarheten påverkas
av omgivningen som i detta fall syftar till vädret. Regn, snö och is gör att momentet tar mer
tid att utföra och att arbetsmiljön blir mer riskfylld, många tillbud har gjorts relaterade till
plastningsprocessen. Eftersom plastningsprocessen är en manuell hantering är det enligt
Dominic et al. (2000) viktigt att beakta den mänskliga faktorn.
Utvecklingen av emballageprocessen har nästintill stått still hos samtliga företag. En av
respondenterna på A-hus uttrycker att det är svårt att införa förändringar när man är inkörd i
en arbetsprocess och anser att den fungerar bra. Dominic et al. (2000) menar att införandet av
en förändring i praktiken både kräver tid och resurser, i många fall krävs en förändring av det
mänskliga beteendet vilket är tidskrävande. Flera av respondenterna tror även att
kommunikationen måste förbättras för att emballageprocessen ska kunna utvecklas, en
djupare dialog krävs för att få en ökad förståelse för processen som helhet. Ett exempel på
bristande kommunikation är när väggpaketen står inplastade i någon timme innan plasten tas
av igen. Ett tecken på att kommunikationen mellan fabrik och byggplats även behöver
förbättras är att A-hus paketerar för en viss montageordning som snickarna på byggplats
sedan inte följer. Detta kunde även styrkas vid observation. Lumsden (2006) uttrycker att det
krävs kunskap om flera olika områden för att utforma ett emballage, vilket kan hänvisas till
att kunskap om montering bör återföras till produktionen och fabriken. Även Dominic et al.
(2000) styrker detta genom att interaktionen mellan produkt, emballage och distributionsmiljö
blir allt viktigare.
På A-hus används, till skillnad från hos de övriga aktörerna, en emballageinstruktion.
Emballageinstruktionen sägs ha gett resultat av minskat antal skador på väggelementen, en
kortare inkörningstid och en mer inarbetad process. Instruktioner har i många fall brister
(Dominic et al. 2000), även A-hus emballageinstruktion har brister i form av uteblivna
regleringar. Genom en instruktion, som är sammanhängande med den mänskliga förståelsen,
kan enligt Dominic et al. (2000) ett emballages hanterbarhet bedömas.
7.2.1 Lager
A-hus plastar in och lagrar väggelementen utomhus medan de andra aktörerna använder sig av
lagerförvaring inomhus. Studerar man hantering av väggelement några decennier tillbaka ges
inte utomhuslager som ett alternativ (Schroeder & Stywberg 1973). Det som skiljer sig mellan
A-hus och de övriga aktörernas produktion är att A-hus även tillverkar väggelement till
flervåningshus, vilka ibland måste mellanlagras och därför måste vara inplastade. Problemet
med A-hus oskyddade lagerplats är väderpåverkan, vilken sägs ha stor inverkan på
skademängden. Det här är ingenting som nämns hos de övriga aktörerna som har
inomhuslager. Alternativa lösningar till utomhuslagringen diskuteras och någon form av tak
förespråkas för att kunna utesluta plastningen. Väderförhållanden på västkusten gör dock att
man är osäker på om de alternativa lösningarna är möjliga att genomföra. Brander, Esping &
Salin (2005) säger att en lagringsplats utomhus ska ge skydd mot nederbörd. Svenskt Trä
(2014) beskriver ytterligare att lagringsplatsens markförhållanden ska motverka att vatten blir
stående och att smuts stänker upp, material som asfalt och makadam anses som lämpliga.
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Utsätts väggelementen för fritt vatten på lagerplatsen påverkas de av luftfuktighet och
temperatur, vilket kan leda till påväxt (Johansson, Mjörnell & Olsson 2010). På sommaren
gör kombinationen av ett högt fuktinnehåll och en högre temperatur att risken för att
väggelementen tar skada blir större än på vintern, då dessa förhållanden är gynnsamma för
virkesförstörande organismer (Burström 2007). De andra ingående materialen i
väggelementet; mineralull och gips, bör också skyddas från regn då de påverkas negativt av
fukt (Elmarsson & Nevander 2006) (Isover, 2015). Det är inte bara fuktrelaterade skador som
är problemet med utomhuslager, även momentet med avplastning kan försvåras på grund av
väderförhållanden. Som tidigare nämnts påverkas hanterbarheten hos ett emballage av
omgivning och vilka hanteringsförutsättningar som finns (Dominic et al. 2000).
7.2.2 Transport
Dominic et al. (2000) uttrycker att ett emballage ska ge tillräckligt skydd för att motverka
transportskador, vilket kan härledas till att förekomsten av transportskador är liten på alla
företag. Som nämnts tidigare i studien upplever man inte att det är skador på väggelementen
som är problemet med emballagehanteringen.
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8 Diskussion och slutsats
Skadedokumentationen och avvikelsesystemet kan ses som bristfälligt, både för att det är
svårt att precisera var i distributionskedjan skadan uppstått samt för att skadan inte kan
kategoriseras efter typ. På det här sättet anser vi att avvikelsesystemet förlorar en stor del av
sin funktion, det vill säga möjligheten att använda skadeinformation för att förbättra
processen. Skadedokumentationen och avvikelsesystemet måste alltså förbättras för att
uppfylla sin funktion.
Uppfattningen är att hantering är det moment i distributionskedjan där flest skador uppstår.
Lastning och lossning vid transport samt montage på byggplats är de hanteringsmoment som
flest skador kan härledas till och de moment som vikt bör läggas på vid utformning av
emballage. I syfte att minska skaderisken bör därför hanteringsutrustningen ses över och
utvecklas, istället för emballaget i sig.
Att det uppstår skador är inte det största problemet i emballageprocessen, därav kan
emballaget anses motstå de påkänningar som kan uppstå i distributionskedjan bra. Det är
åtgången av tid och kostnad som är i behov av att effektiviseras. Plastningen är det moment i
A-hus emballageprocess som är mest tidskrävande. Det är tydligt att inplastningen är en stor
paketeringskostnad både i material och i process genom det ytterligare arbete som det kräver,
i jämförelse med de andra företagens paketering. Då lagerförvaringen sker utomhus blir
momentet avplastning väldigt utsatt för väderpåverkan, hanteringsförutsättningarna för
omgivningen är inte tillräckliga eftersom omständigheterna inte är kontrollerbara.
Alternativen för att lösa problemet är att utveckla hanteringsförutsättningarna eller att
förändra omgivningen. Eftersom plastningsprocessen är tids- och resurskrävande, har stor
materialåtgång och negativ miljöpåverkan ser vi inte att det finns några alternativa
plastningslösningar och anser därför att plastningsprocessen ska tas bort och att en förändring
av omgivningen ska genomföras istället. En lagerförvaring inomhus skulle resultera i
minskade kostnader genom minskad materialåtgång, resurser och tidsåtgång.
Utveckling av emballagematerialen har inte skett på något av företagen. Vi anser att den
frånvarande utvecklingen är förestålig för träet som används, och som alltid använts, då det
uppfyller de förväntningar som finns på ett emballagematerial om att vara ekonomiskt och
miljömässigt fördelaktigt. Den ökade mängden emballage som tillkom i syfte att skydda
fönsterblecken bör inte ses som en överpaketering då den är nödvändig för att ge ett
tillräckligt skydd.
För vidare utveckling av emballageprocessen krävs en djupare dialog både inom fabrik och
mellan fabrik och byggplats. Det krävs kunskap om flera områden för att förstå
emballageprocessen som helhet, man ska därför ta vara på kunskapen som finns hos
personalen som arbetar med de olika delarna i distributionskedjan.
Sammanfattningsvis kan förbättringsförslagen uttryckas:




Utveckla skadedokumentationen
Utveckla hanteringsutrustningen
Ta bort plasten och inför inomhusförvaring
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Förbättra kommunikationen och på så vis kunskapsåterföringen

8.1 Vidare studier
För vidare studier föreslår vi att göra en ekonomisk fördjupning av studien då vår inriktning åt
byggproduktion har avgränsat oss från att göra den vinklingen. Det kan även vara intressant,
av anledning att vi genom den här studien kommit fram till att hantering är det moment i
distributionskedjan som flest skador uppkommer i, att studera hanteringsutrustningen. Det
skulle innebära att man utreder hur man genom utveckling av utrustningen kan minimera dess
påverkan på produkten. Med hanteringsutrustning syftar vi på den utrustning som används vid
lastning, lossning och transport.
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10 Bilagor
Bilaga 1 – Emballageinstruktion
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till trähustillverkare




Vad har du för befattning i företaget?
Hur hög prefabriceringsgrad har ni på era väggelement; är fönster, bleck, gipsskivor
etc. monterade?
När upphör ert ansvar för väggelementen?

Skador






Förekommer lager-/transport-/hanteringsskador på väggelementen?
Hur stor andel av väggelementen skadas i dessa skeden?
I vilket av momenten uppstår flest skador?
Vilken typ av skador är det som uppstår?
För ni dokumentation över de skador som uppstår?

Material







Vilka material använder ni som emballage?
Vad är bakgrunden till att ni har valt de materialen?
Är emballaget en engångsvara?
Har ändringar av emballagematerial gjorts?
Om – varför?
Om – har man sett några konsekvenser av detta?

Processen – Paketering, hantering, lager och transport









Hur går inpackningen till?
Anses den vara ett tidskrävande moment?
Anses den vara ett moment som kräver mycket arbetskraft?
När tas emballaget av?
Hur lagras väggelementen?
Hur länge förvaras väggelementen på lagret?
Hur transporteras väggelementen?
Har ni någon emballageinstruktion?

Ändringar/Förbättringar




Har ändringar av processen gjorts?
Om – varför?
Om – har man sett några konsekvenser av detta?
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till A-hus



Vad har du för befattning på A-hus?
Vilka moment i emballageprocessen arbetar du med?

Skador





Hur stor andel av väggelementen skadas?
I vilket av momenten uppstår flest skador?
Hur dokumenterar ni de skador som uppstår?
På vilket sätt använder ni dokumentationen?

Material





Vad är bakgrunden till att ni har valt de materialen ni använder som
emballagematerial?
Har ändringar av emballagematerial gjorts?
Om – varför?
Om – har man sett några konsekvenser av detta?

Processen – Paketering, hantering, lager och transport









Var upplever du att det finns problem i distributionskedjan?
Har du någon tanke om vad man skulle kunna göra för att förbättra det?
Anser du att paketeringen/avplastningen är ett tidskrävande moment?
Har du någon tanke om hur man skulle kunna effektivisera det momentet?
Anser du att det är ett moment som kräver mycket arbetskraft?
Hur länge förvaras väggelementen på lagret?
Hur transporteras väggelementen mellan hallarna?
Förekommer det att väggelement står oskyddade utomhus?

Ändringar/Förbättringar






Har ändringar av processen gjorts?
Om – varför?
Om – har man sett några konsekvenser av detta?
Har utveckling av emballageprocessen diskuterats tidigare?
Blir du tillfrågad/tas dina kunskaper inom området till vara?



Har du någonting att tillägga som du tycker är viktigt och anser vi har missat angående
emballagehantering av väggelement?
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