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Förord 
 
 
Jag vill tacka Älvsbyhus AB för att jag fått förmånen att utföra min verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) vid deras fabrik i Älvsbyn, och därigenom kunnat utföra detta 
projektarbete. Ett särskilt tack vill jag rikta till Nils Sundström, Nils Georg Lundberg och 
Johan Öberg som svarat på mina frågor och hjälpt mig att få fram uppgifter för att kunna 
genomföra detta projekt. 
 
 
Älvsbyn  
Januari 2008 
Petter Larsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 

Älvsbyhus som är Norden största småhustillverkare har de senaste åren fått kraftigt 
ökade kostnader för rasskydden till grunderna. Att hitta alternativ till de rasskydd som 
används idag, med bibehållen kvalité och till lägre pris har visat dig svårt. I denna 
rapport redovisas hur en optimering av användningen av rasskydd skulle bespara 
Älvsbyhus hundratusentals kronor per år.   
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1.  Inledning 
 
 
1.1  Inledande information 
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning, som jag bedrivit hos min arbetsgivare 
Älvsbyhus AB, fick jag av ansvarig konstruktör Nils Sundström i uppgift att undersöka 
hur kostnaden för rasskydd kan minskas. Arbetet har skett i projektform. 
 

 
1.2  Kundbeskrivning 
 
Älvsbyhus är Nordens största småhustillverkare och levererar över 1800 villor år 2007. 
2008 kommer antalet husleveranser att överstiga 1900. Företaget är grundat i Älvsbyn 
och har sitt huvudkontor där, men har även fabriker i Värmland, Skåne och Finland. 
Älvsbyhus bygger prefabricerade småhus i trä, med entreprenadformen 
totalentreprenad, och i huspriset ingår grund. Älvsbyhus omsätter SEK 1,8 miljarder/år.  
 
 
1.3  Bakgrund 
 
Älvsbyhus grundlägger samtliga hus med en krypgrund som består av betongbalkar 
som vilar på plintar och/eller betongplattor. Konstruktionen medför att rasskydd måste 
användas. Rasskydden monteras på utsidan av de yttersta betongbalkarna, för att 
förhindra att återfyllnadsmassor rasar in under betongbalkarna och riskera att lyfta dem 
vid eventuell jordfrysning. (Se principskiss bil.1). Älvsbyhus använder en glasfiberskiva 
med måtten 300x60x0,5 cm som rasskydd. Skivorna tillverkas i Norge och används i 
huvudsak till fasadbeklädnad. Älvsbyhus har tidigare köpt 2: a sorterings kvalitet av 
dessa skivor till ett reducerat pris. Sedan fabrikören för ett par år sedan förbättrade sin 
tillverkningsmetod har denne till nästan 100 % kommit ifrån 2: a sorterings kvalitet. 
Detta har medfört att Älvsbyhus tvingats köpa glasfiberskivor av 1: a sorterings kvalitet. 
Kostnaden för rasskydd har således ökat kraftigt under de senaste åren. Älvsbyhus vill 
därför undersöka om det finns alternativ till dessa glasfiberskivor eller om kostnaden på 
annat sätt kan sänkas.  
  

1.4  Frågeställning 
 

• Finns alternativ till den glasfiberplatta som Älvsbyhus använder sig av idag? 
• Kan Älvsbyhus kostnader för rasskydd på annat sätt minskas? 
  

 
1.5  Syfte 

 
Att sänka totalkostnaden för rasskydd och därmed öka vinsten för Älvsbyhus AB. 
Rapporten fungerar som examensarbete vid programmet Arbetsledning inom bygg och 
anläggning 80p, vid Luleå tekniska universitet. 
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1.6  Mål 
 
Projektets mål har varit att komma fram med ett alternativ som sänker totalkostnaden för 
rasskydd under ett år, med åtminstone den summa pengar som jag kostat Älvsbyhus 
under tiden jag genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Dvs. den ersättning jag 
fått för arbetet multiplicerat med 1,92, vilket är den av Älvsbyhus vedertagna siffran för 
att räkna ut hur mycket en anställd kostar för företaget. 
Alltså: 150 000 SEK x 1,92 = 288 000 SEK.  
Jag bortser ifrån att jag inte tillnärmelsevis arbetet med denna uppgift under hela 
utbildningstiden. 
 
 
1.7  Metod 
 
Förslaget som presenteras i denna rapport har grundats på diskussioner mellan ansvarig 
konstruktör, ansvarig för grundläggning, ansvarig inköpare, grundmontörer samt 
projektledaren tillika rapportförfattaren.  
 
 
1.8  Avgränsningar 
 
Uppgiften avgränsades i ett initialt skede till att försöka hitta en billigare lösning på 
rasskydd utan att ändra på grundläggningsmetod och/eller befintliga betongelement.  
En förändring av sådant slag kräver stora resurser och arbetsinsatser ifrån såväl 
konstruktörer, elementtillverkande entreprenörer, grundmontörer med flera.  
 
Ett krav från beställarens sida var att kvaliteten på rasskydden inte fick försämras i 
någon större omfattning.  
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2. Förkastade förslag  
 
 
2.1  Alternativa material 
 
2.1.1  Masonit 
 
Ett förslag om att börja använda en billigare oljeimpregnerad masonitskiva förkastades 
p.g.a. att ansvarig konstruktör Nils Sundström och ansvarig för grundläggning Kjell 
Granström ansåg den ha för kort livslängd för att användas som rasskydd. I luft med så 
pass hög relativ luftfuktighet som ett krypgrundsutrymme tidvis kan ha, uppskattades 
masonitskivan inte kunna stå emot trycket från jordmassorna i längre än 20 år. 
Älvsbyhus levererar dock som standard till alla hus en luftavfuktare som garanterar att 
den relativa luftfuktigheten hålls under den för mikrobiell påväxt och åldrande av virke 
kritiska nivån 70 %. Det finns dock kunder som väljer att ta upp ventilhål i 
grundbalkarna och nyttja självdrag istället för att använda luftavfuktaren. Älvsbyhus kan 
då inte vara säkra på att den relativa luftfuktigheten hålls under 70 %.  
 
2.1.2  Plexiglas och plast  
 
Undersökningar om att använda skivor av plexiglas eller plast, vilka båda har tillräckligt 
lång livslängd, har fallit p.g.a. svårigheten att hitta en leverantör som kan leverera skivor 
i rätt storlek, tillräcklig kvantitet och framförallt till lägre pris. Fokus har därför lagts på 
att effektivisera användningen av de rasskydd som används idag.  
 
 
2.2 Husspecifika buntar av dagens rasskydd 
 
2.2.1  Ombuntning innan utleverans till byggplats 

 
Att bunta om rasskydden till husspecifika buntar innan de skickas till byggplatserna 
skulle kunna minska den överflödiga materialåtgången till nära noll. 
Detta förslag förkastades dock med motiveringen att det är ett tidskrävande arbete att 
öppna de befintliga buntarna och sedan bunta om i husspecifika storlekar. Det skulle 
medföra att gjuteriet i Älvsbyn måste anställa en person på deltid för att bunta om 
rasskydden. Vinsten skulle då till stora delar vara uppäten av den ökade 
personalkostnaden. 
Ombuntning av ovan nämnt slag skulle även kräva investering av buntningsmaskin.   
 
2.2.2  Husspecifika buntar från leverantören  

 
En annan lösning som skulle minimera den överflödiga materialåtgången är att 
leverantören levererar husspecifika buntar. Detta skulle dock medföra en stor mängd 
olika buntstorlekar eftersom rasskydden även används vid grundläggning av de 
ekonomidelar som Älvsbyhus har i sitt program. Ju fler buntstorlekar som används desto 
fler pallplatser krävs också, något som är extrem bristvara hos Älvsbyhus idag.  
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3. Presenterat förslag – optimering 
 
 

3.1  Dagens materialflöde 
 
Älvsbyhus har idag tillverkning av grundelement på tre orter. Gjuteriet i Älvsbyn drivs i 
egen regi och levererar grundelement till norra Sverige samt Norge. Finja cementgjuteri 
levererar till Danmark och södra Sverige, och Lujabetoni i Happajärvi levererar 
grundelement till de finska husen. De två sistnämnda gjuterierna är entreprenörer. 
Grundelementen levereras direkt ifrån respektive gjuteri till byggplatserna. Enligt 
entreprenadavtal med gjuterierna tillhandahåller Älvsbyhus rasskydden. Rasskydden 
levereras dock direkt från tillverkaren i Norge till respektive gjuteri.  
 
 
3.2  Förfarandet vid montering  
 
Rasskydden levereras på lastpallar i bandade buntar om 57 löpmeter. Buntarna skickas 
sedan obrutna ut till byggplatserna tillsammans med grundelementen. Om den aktuella 
grundens omkrets är t.ex. 42 meter så skickas en bunt, är omkretsen istället 55 meter 
skickas två buntar. Detta förfarande medför onödigt hög materialåtgång. Rasskydden 
monteras längs grundbalkarna och skall överlappa varandra med minst 20 cm, vilket ger 
dem en maximal effektiv längd av 280 cm (300 cm - 20 cm). Det är således befogat att 
skicka två buntar om 57 meter för att tillgodose behovet av rasskydd till en grund med 
omkretsen 55 meter. Grundmontörerna har dock ingen möjlighet att ta vara på, eller 
skicka tillbaka, överblivna skivor utan monterar dem med en överlappning nog stor för 
att alla skivor skall komma till användning.  
 
 
3.3  Behovsberäkningar på rasskydd  
 
Älvsbyhus har fem olika husstorlekar i sitt program, och således fem storlekar på 
grunderna. Måttsatta ritningar över grunderna återfinns i bilaga 2.  
 
I tabell 3.3.1 redovisas de olika husstorlekarnas brutto- samt nettobehov av rasskydd.  
 
Här är på plats med några begreppsförklaringar: 
 
Bruttobehovet av rasskydd - definieras som grundens omkrets (x m) dividerat med 
rasskyddets maximala effektiva längd (2,80 m) avrundat till närmaste övre heltal. 
Bruttobehovet anges i antal rasskydd. 
    
Nettobehovet av rasskydd - definieras som bruttobehovet multiplicerat med rasskyddets 
verkliga längd (3,00 m). Nettobehovet anges i antal meter. 
 
Använd mängd rasskydd – är den mängd som skickas ut till byggplatsen. Dvs. antingen en 
bunt (57 meter) eller två buntar (114 meter).  
 
Överflödig materialåtgång – definieras som använd mängd rasskydd subtraherat med 
nettobehovet av rasskydd.    
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Tabell 3.3.1       
  Grundens Bruttobehov av Nettobehov av Använd mängd Överflödig 

Husstorlek (m2) omkrets (m) rasskydd (antal) rasskydd (m) rasskydd (m) materialåtgång (m) 
            

83 38,24 14 42 57 15 
            

103 43,34 16 48 57 9 
            

123 48,44 18 54 57 3 
            

L 123  54,74 20 60 114 54 
            

L 143 60 22 66 114 48 
            

 
Som man kan utläsa ur tabellen är nettobehovet av rasskydd för de olika husstorlekarna 
betydligt lägre än den använda mängden rasskydd. Undantaget är på 123 m2 husen utan 
vinkeldel (L =vinkelhus). För dessa hus blir den överflödiga materialåtgången endast 3 
meter. För vinkelhusen däremot blir den överflödiga materialåtgången 54 respektive 48 
meter. 

 
 

3.4  Kostnad för överflödig materialåtgång 
 
Det är tydligt att buntningen av rasskydden medför stor överflödig materialåtgång. 
Överflödig materialåtgång ger onödigt höga kostnader.  
 
Kostnaden för överflödig materialåtgång under ett år redovisas i tabell 3.4.1. Värdena 
baseras på en årlig försäljning om 1800 hus och ett pris på rasskydd om 24 kr per meter.   
 
 

Tabell 3.4.1      
  Överflödig Antal byggda Överflödig Rasskyddspris Kostnad 

Husstorlek (m2) materialåtgång/hus (m) hus/år materialåtgång/år (m) per meter (kr) per år (kr)
            

83 15 162 2430 24 58 320 
            

103 9 882 7938 24 190 512
            

123 3 585 1755 24 42 120 
            

L 123  54 72 3888 24 93 312 
            

L 143 48 99 4752 24 114 048
            

Alla hus   1800 20763 24 498 312
 
Den totala kostnaden för överflödig materialåtgång uppgår alltså till ca 500 000 kr per år. 
Stora pengar finns alltså att spara på att optimera buntningen av rasskydden så att så lite 
överflödigt material som möjligt skickas till byggplatserna. 
 
 



Åtgärd för att minska rasskyddskostnaden för Älvsbyhus, rapport version 2, 2008-01-17 
   

Petter Larsson 
Luleå tekniska universitet 

Yrkestekniska utbildningar 

9

3.5  Optimal buntstorlek är lösningen 
 
Genom att ändra buntstorlek kan alltså stora vinster göras. Lösningen blir att använda 
sig av två buntstorlekar; 18 och 48 meter. Genom denna förändring kan buntarna 
kombineras med varandra för att minimera den överflödiga materialåtgången.  
Den överflödiga materialåtgången med ny föreslagen buntning redovisas i tabell 3.5.1. 
 
 

Tabell 3.5.1      
  Grundens Bruttobehov av Nettobehov av Använd mängd Överflödig 

Husstorlek (m2) omkrets (m) rasskydd (antal) rasskydd (m) rasskydd (m) materialåtgång (m) 
            

83 38,24 14 42 48 6 
            

103 43,34 16 48 48 0 
            

123 48,44 18 54 54 0 
            

L 123  54,74 20 60 66 6 
            

L 143 60 22 66 66 0 
            

 
Den överflödiga materialåtgången kan alltså nästan helt undvikas med de föreslagna 
buntstorlekarna. Hur kostnaden för rasskydd förändras över ett år redovisas i tabell 
3.5.2. 

 
 

 
Tabell 3.5.2      

  Överflödig Antal byggda Överflödig Rasskyddspris Kostnad 
Husstorlek (m2) materialåtgång/hus (m) hus/år materialåtgång/år (m) per meter (kr) per år (kr)
            

83 6 162 972 24 23 328 
            

103 0 882 0 24 0 
            

123 0 585 0 24 0 
            

L 123  6 72 432 24 10 368 
            

L 143 0 99 0 24 0 
            

Alla hus   1800 1404 24 33 696 
 

Kostnaden kan alltså med den föreslagna förändringen av buntstorlekarna sänkas med 
(498 312 – 33 696) ca 465 000 kronor. Det motsvarar en procentuell sänkning av 
totalkostnaden för rasskydd med 17 % per år. 
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4. Diskussion 
 
 
4.1  Brister i beräkningen 
 
Genom att ändra buntningen av rasskydd kan en stor ekonomisk vinst bevisas genom 
ovanstående beräkning. Det finns dock brister i beräkningen. När Älvsbyhus kunder vill 
ha sitt nya hus kompletterat med en ekonomidel faller ovanstående kalkyl. Älvsbyhus 
erbjuder sina kunder i Sverige och Finland totalt åtta olika antingen fristående eller 
vidbyggda ekonomidelar mellan 11-56m2. Dessa ekonomidelar grundläggs på samma 
sätt som husen och samma typ av betongbalkar och rasskydd används. 46 % av 
Älvsbyhus kunder väljer att bygga en ekonomidel. Det innebär att till 46 % av alla 
byggplatser skickas ytterligare en bunt om 57 meter rasskydd. Detta gör att 
totalkostnaden för rasskydd samt den angivna besparingen inte blir riktig i rapportens 
beräkningar.  
 
 
4.2  Till kalkylens försvar  

 
Det är dock nära en omöjlighet att räkna på hur ekonomidelarna påverkar den slutliga 
kostnadsbesparingen på rasskydd. I och med att ekonomidelarna kan kombineras med 
vilket hus som helst, även flera ekonomidelar kan byggas till ett hus, så är en 
åtgångsberäkning svår att genomföra. Klart är dock att besparingen blir ännu större än 
beräknat i kalkylen, genom att man vid en övergång till de föreslagna buntstorlekarna 
kan kombinera buntarna och på så sätt komma närmre den verkliga förbrukningen än i 
dagsläget.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. Principskiss över rasskyddens montering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           



Bilaga 2, sida 1/5. Grundritning 83m2 hus.    
 

 



Bilaga 2, sida 2/5. Grundritning 103m2 hus.    



Bilaga 2, sida 3/5. Grundritning 123m2 hus.    



Bilaga 2, sida 4/5. Grundritning 123m2 vinkel hus.    



Bilaga 2, sida 5/5. Grundritning 143m2 vinkelhus.    

 


