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Förord

Denna skrift handlar om arbete i schakter med inriktning mot arbetsmiljö, effektivitet och ekonomi i 
samband med användning av schaktlådor. 

Utformningen av arbetet har gått till så att jag har jämfört hur en del av ett projekt skulle sett ut med 
användning av schaktlåda gentemot att ingen schaktlåda användes. Sedan kommer jag återgå till hur 
projektet genomfördes i verkligheten och stämma av. 

Jag vill tacka alla medarbetare jag hade på Tekniska Förvaltningen under praktiktiden och även 
annat branschfolk som jag varit i kontakt med. 

Mattias Jatko

Luleå November 2011



Sammanfattning 

Jag har beskrivit projektet Räfsarstigen och varför man genomförde det. Har även gett en 
beskrivning vad schaktlådor är och hur man använder dessa. Sedan har jag räknat ut efter två olika 
versioner av projekterings ritningar hur mycket schaktmassor som måste grävas upp utifrån dessa 
två ritningar. Sedan har jag även sammanställt hur verkligheten såg ut. Jag har försökt lista fördelar 
och nackdelar med de båda tillvägagångs sätten.  

Mattias Jatko
LTU Bygg och Anläggning
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Min verksamhetsförlagda utbildning gjorde jag på Luleå Kommun avd VA där jag fick vara 
arbetsledare under 20 veckor. Under utbildningstiden hade vi som uppgift att göra två arbeten varav 
detta är ett av dem. 

Jag valde att skriva om schaktlådor eftersom det inte är vanligt att använda sådana här uppe i norr. 
Överhuvudtaget används de lite i hela landet. Dessutom startade kommunen ett intressant projekt på 
Räfsarstigen i Gammelstad ungefär samma tid som jag började. Till detta projekt hade man beställt 
schaktlådor från Norge som skulle användas i den dåliga marken på Räfsarstigen. Projektet går ut 
på att byta alla spill, vatten och dagvattenledningar på Räfsarstigen och kringliggande kvarter. 
Denna sommar var etapp ett planerad. Man visste att det skulle bli ett svårt projekt eftersom marken 
består av mycket silt, lera och sulfidlera. Dessutom måste spilledningarna ligga ovanligt djupt pga 
källare och annat.

Stora delar av min praktiktid gick åt att hjälpa och studera hur det projektet fortgick. På så sätt 
skapade jag mig en mycket bra uppfattning och inblick i hur arbetet med schaktlådor fungerar. 

Inför projektet Räfsarstigen hade man projekterat för vanlig schakt. När man sedan beslutade om att 
köpa in schaktlådor så gjorde projektören om ritningarna så att man fick ett underlag för hur det 
skulle se ut vid användning av dessa lådor. Jag har fått ta del av båda versionerna av ritningar för att 
kunna undersöka detta.

1.2 Frågeställning

• Hur mycket jordmassor måste man schakta vid genomförning av detta projekt utan 
schaktlådor?

• Vilka problem kan uppstå och vilka fördelar finns det?

• Hur mycket jordmassor måste man schakta vid genomförning av detta projekt med 
schaktlådor?

• Vilka problem och fördelar finns då?

• Ur arbetsmiljöperspektiv, vilka för och nackdelar finns det med de två olika arbetssätten?
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• Gick projektet som planerat?

1.3 Syfte/Mål

Meningen med rapporten är att få en överblick och uppfattning om hur arbetet fungerar med 
schaktlådor och när det kan vara bra och lämpligt att använda dessa. Rapporten jämför traditionell 
schakt med schakt med hjälp av schaktlådor för att finna för- och nackdelar med dessa arbetssätt.

1.4 Avgränsningar

Jag har valt att inrikta mig på att beskriva i korta drag hur projektet Räfsarstigen kommer att gå till 
och förklara varför man gör detta. 

Sedan kommer jag koncentrera mig på huvudschakten och göra mina beräkningar utifrån befintliga 
ritningar, observationer och intervjuer. 

1.5 Metod

Jag har med egna observationer och samtal med projektör och arbetsledare kontinuerligt följt upp 
arbetet. Har även samtalat mycket med yrkesarbetarna för att kunna få en bra och överskådlig bild. 
Har även deltagit själv i arbetet. 

Har räknat utifrån ritningarna hur mycket schaktmassor det blir vid de olika arbetssätten. Jag har 
koncentrerat mig på att räkna ut hur mycket massor det måste schaktas i huvudschakten och tar inte 
hänsyn till de små avsticken för serviser. 

Därefter jämför jag resultaten med den uppfattade tiden det tar att lägga rör vid de olika 
arbetssätten. Eftersom jag var med under hela etapp ett så kan jag även jämföra resultatet med hur 
verkligeheten såg ut. 

Litteraturen jag haft är enbart information från företaget som gör schaktlådorna och projektörens 
ritningar och föreskrifter. 
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2. Projekt Räfsarstigen

2.1 Bakgrund

Räfsarstigen har varit en utsatt gata under många år med många källaröversvämningar och 
vattenläckor. Marken på Räfsarstigen är blöt och består av mycket  silt och lera. Det finns även 
stora stråk med sulfidlera som har en frätande effekt på ledningar. Vattenledningarna var gjorda av 
gjutjärn och sulfidlera fräter hårt på dessa. Spilledningarna var till stor del betong och dessa vittrar 
med tiden sönder under sådana förhållanden. Leror är så täta att vatten inte dräneras utan stannar 
kvar runt ledningen vilket gör att livslängden blir kortare. När vintern kommer fryser mycket vatten 
runt ledningarna. Många gånger trycker isen sönder ledningen vilket medför att läckor uppstår. 

Ett annat problem var att spilledningarna låg med för lite fall från husen. Många hus på Räfsarstigen 
har källarplan och fallet från deras avlopp ut i huvudledningen var för litet. Detta medför att 
spillvatten kan tryckas tillbaka i källaren om det blir fullt i huvudledningen. Dessutom hade många 
villor sin dränering kopplat till spilledningen vilket medförde att vid stora skyfall orkade inte 
huvudledningen hålla bort alla vattenmassor vilket betyder att spillvattnet måste ta vägen 
någonstans. Till följd av detta drabbades många villor som låg sämst till och med sämst fall på sin 
spilledning av översvämning i källaren. 

2.2 Åtgärd

Åtgärderna som gjordes var att man dimensionerade upp huvudledning och la ner plaströr istället 
för betong och gjutjärn. Dagens plastledningar är tåligare mot dåliga förhållanden och håller mycket 
bättre. Sedan sänkte man spilledningarna och dagvattenledningarna så att fallet från villorna blev 
bättre. Man tog även bort och förbjöd att koppla dräneringsvatten från husen direkt till 
spilledningarna. Man gick istället ut med information och visade hur man skulle koppla dräneringen 
till dagvattenledningarna istället. Vid varje tomtgräns satte man även spolbrunnar för spillvatten och 
dagvatten så att man enkelt skall kunna spola upp eventuella stockningar. 

Man gjorde även om gatan så att vatten dräneras ur bättre. Man la ner dräneringsrör i botten på en 
geotextilduk och fyllde upp ca 1 meter med hyttsten som har en bra dräneringsförmåga och även en 
mycket bra bärförmåga. 
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3. Schaktlåda/Strongbox

3.1 Fakta

Det finns några olika tillverkare av olika typer av schaktlådor. Denna som användes på Räfsarstigen 
tillverkas av ett företag som heter ”Friedrich Ischebeck Titan”. Lådan är gjord i stål med lemmar 
som man bygger på eftersom. Mellan lemmarna sätter man stöttar. Längst ner är lemmarna lite 
knivformade för att lättare sjunka ner i jorden. De vanligaste storlekarna på lådor är 130-185 cm, 
185-250, 280-350 cm breda. Den på bilden och den som användes på räfsarstigen är den senare. 
Dessa är godkända för schaktdjup ner till 5,5 meter. 

I Sverige är dessa inte så vanliga ännu men det kommer mer och mer. Här uppe i norr är denna typ 
av schaktlåda oanvänd fram tills detta projekt. I Norge är dessa typer av schakthjälpmedel betydligt 
vanligare och det är främst för att det är oftast mycket trängre och sämre jordar där. 

Ischebeck menar att man kan spara upp till 30% av budgeterad kostnad jämfört med vanlig 
traditionell schakt. 
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3.2 Användning 

Användningsområdena där man främst rekommenderar denna produkt är vid schakt i extremt dåliga 
jordar. Även vid sämre jordar och när schakten ska vara väldigt djup. Perfekt när det är trångt och 
du inte kan ta ut schaktkanterna utan att skada kringliggande byggnader, träd etc. Används mycket 
vid relining. Man gräver ner en låda vid tryckgrop och en vid draggrop. 

Sedan blir arbetsmiljön betydligt tryggare för när man väl fått lådan på plats behöver man inte oroa 
sig eller ha koll på schaktkanter och ras. En annan positiv sak är att man kan lägga körplåtar på 
lådan och därför kan man ha öppet stora schakter och ändå kunna ha öppet för trafik. 

Lådorna kommer i lemmar. Monteringen är relativt enkelt med bultar och stöttar. Bottenlemmarna 
är något högre än de andra. Längst ner är bottenlemmarna knivformade för att lättare sjunka ner i 
jorden. Du bygger normalt upp två lemmar på varandra med två stöttar på varje sida. Sedan finns 
det lyftöglor och lyftkedjor som du kopplar på i varje hörn när du lyfter lådan. 

När du sedan ska sätta ner lådan i jorden gräver du först en riktgrop på ca 70-80cm djup. Därefter 
sätter du ner lådan. Sedan trycker grävmaskinen ner lådan metodiskt genom att trycka lite i varje 
hörn. När du fått ner lådan så att den bara sticker upp nån centimeter över markytan bygger du på 
med mer lemmar om det behövs. För att lättare få ner lådan gräver man i den och successivt trycker 
ner den i marken. På så sätt kommer lådan sjunka ner relativt enkelt i jorden. 
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Här håller man på att trycka ner en ny låda. Notera staketet intill schakten som inte hade klarat sig vid vanlig schakt. 

4. Uträkningar

4.1 Vanlig schakt 

Jag har utifrån ritningarna som gjorts för projektet räknat ut hur mycket schaktmassor som skulle 
behöva grävas ur och lastas bort ur huvudschakten runt hela etapp 1. 

Jag har använt mig av tvärsektionsritningen för att kunna se hur schakten skall se ut i varje sträcka. 
Eftersom projektören föreskrivit två olika släntlutningar så har jag delat upp sektionen i delar för att 
lättare räkna ut volymen. 

Såhär har jag delat upp sektionerna för att på lättaste sätt räkna ut volymen. Jag har sedan mätt med 
mätsticka med skala ut de riktiga måtten. Alla uträkningar och ritningar finns i bilaga 1 och 2. 
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Grå färgat = Sida övre. 

Turkos färgat = Sida undre. 

Rosa färgat = Mitten. 

Gul färgat = Rektangel. 

Den totala mängden schakt som måste grävas upp på hela etapp 1 blir enligt denna ritning 6864 m³. 

4.2 Schakt med schaktlåda

På samma vis räknade jag ut mängden schaktmassa med hjälp av ritningen för schaktlåda. 
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Jag har i mina uträkningar dragit bort 33cm från bredden på lådan eftersom de två väggarna har en 
bredd på just detta tillsammans. Kniven nere på lådan är gjord så att massorna under väggarna 
pressas på utsidan av lådan.

Den totala mängden schakt som måste grävas på etapp 1 med denna metod är 5551 m³. 

4.3 Grävning i låda

Enligt mina observationer och med stöd av arbetsledaren och yrkesarbetarna tar det nästan dubbelt 
så lång tid att schakta lika mycket massor med låda respektive utan låda. Momenten blir fler 
eftersom lådan skall monteras och flyttas. Man ska lyfta den med kedjor vilket gör att arbetarna 
måste koppla på och lös kedjorna. När lådan väl är på plats måste grävningen i lådan göras mycket 
försiktigare så att man inte kröker stag och skadar lådan. När man ska stoppa ner skopan måste man 
komma uppifrån och sakta sänka ner skopan mellan väggarna och stagen vilket gör att det går mer 
tid. Grävmaskinisten kan inte bara sleva på som han gör i vanliga fall. Å andra sidan behöver man 
aldrig oroa sig för ras när man väl fått ner lådan. 
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4.4 Återfyllning

När man sedan ska återfylla och packa så medför användning av schaktlåda fördelar. Du fyller ca 1 
meter åt gången för att sedan packa med vibroplatta. Sedan drar du upp lådan en bit och gör om 
samma procedur. Eftersom jorden runt om legat med ett konstant tryck mot lådan så får du inte så 
stora sättningar. I och med att lådan pressas ner under tryck så har du inte påverkat jorden runt om 
så mycket vilket gör att det blir mindre sättningar. 

Vid återfyllning i vanlig schakt gör man på samma sätt att man fyller max 1 meter och sedan packar 
för att sedan fylla igen. Men eftersom du inte haft något nedpressat som behållit jordens spänningar 
så är det svårare och tar längre tid för jorden att packas. Därför uppstår sättningar oftare på detta sätt 
jämfört med packning i schaktlåda. 

5 Fördelar och nackdelar

5.1 Vanlig schakt

Fördelarna med vanlig schakt är att det går betydligt fortare att gräva ur. Du hinner få nästan 
dubbelt så mycket massor ur gropen på samma tid. Sedan är det lite lättare att få ner långa rörbitar 
och stora brunnar eftersom det finns gott om utrymme. Grävmaskinisten kan få en bra överblick och 
ser mycket bra vad som händer i gropen så länge han tar ut schaktkanterna ordentligt. 

Nackdelar är att i dåliga jordar måste du ta ut schaktkanterna väldigt mycket vilket gör att 
schakterna blir väldigt stora. Du måste även fast schakten är väl tilltagen ha koll på kanterna som 
kan förändras och röra sig ändå. Grundvatten påverkar och kan ligga och trycka på underifrån om 
det är leriga jordar i botten. Det krävs mycket av grävmaskinisten och arbetarna som måste kunna 
se farligheter och veta hur jorden beter sig. 

5.2 Schaktlåda

Fördelar med låda är främst att när du väl fått ner lådan så behöver du inte oroa dig för ras. 
Mängden massa blir betydligt mindre vid användning av låda. Du vet även nästintill exakt hur 
mycket massor det kommer att bli. Du kan lägga körplåtar på en schakt med låda om det behövs för 
att få fram trafikanter. 

Nackdelar är att det tar längre tid att schakta och hantera lådan. I början tar det väldigt mycket 
längre tid eftersom arbetarna och maskinisten är ovana hanteringen. Grävmaskinisten tyckte det var 
väldigt jobbigt i början när han skulle schakta i lådan men han lärde sig relativt fort. 
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6. Utfall projekt räfsarstigen

På planritningen finns det en sträcka före sträcka A-A som är utan beteckning. Men den sträckan 
ska räknas med i sträcka A-A.  

Det var på sträcka A-A man började. I hörnet på kvarteret gick man ner och kopplade ihop med de 
befintliga ledningarna. Sträcka A-A gjordes till största del med schaktlåda. Fram till korsningen där 
sträcka A-A möter sträcka D-D gick man med låda för att sedan gå över till traditionell schakt. 
Sedan gjorde man även sträcka B-B, C-C och D-D med vanlig schakt. Sträcka E-E gjordes med 
låda. Där man valde låda var för att schakten gick efter cykelväg och det var trångt till tomtgränser 
och nära till träd, buskar och staket. Med schaktlåda kunde man klara sig utan att skada närliggande 
tomter och natur. Sträckorna som gjordes med traditionell schakt var ute på kvarteret och man ansåg 
att det gick fortare även fast schakten blev större och rasrisken ökade. 

Det visade sig att man inte kunde hålla den föreskrivna släntlutningen utan man var tvungen att öka 
lutningen till 1,4:1 från botten och upp. Anledningen var att det regnade väldigt mycket och 
schakten fick många gånger stå öppen längre än förväntat. För att slippa ras och vara säker på att 
schakten höll sig intakt så gjorde man på det sättet istället. 

Om man summerar och jämför projekteringen med verkligheten så visar det sig att man fick schakta 
betydligt mer än förväntat. Hade man använt schaktlådorna över hela etappen hade det behövts 
schakta ca 2178 kubik mindre massor. Det motsvara ca 200 st 4 axliga lastbilar. 

7. Slutsats 

När man ska genomföra ett VA projekt i en liknande omfattning som detta så bör man lägga stor 
vikt vid projektering och verkligen bekanta sig vid miljön och försöka tänka på allt. Det är viktigt 
att man vet hur mycket plats man har och vet så gott det går hur marken ser ut. Jag anser att 
schaktlådor är ett mycket bra alternativ vid trånga schakter där marken är extremt dålig. När 
kommunen projekterade och köpte in lådorna så tror jag att man hade föreställt sig att det skulle 
vara till mer hjälp att de faktiskt var vid detta projekt. Även om lådorna användes med stor hjälp på 
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sträcka A-A och E-E. Men i gatan där det fanns plats att ta ut schakten gick det mycket fortare med 
traditionell schakt även fast man var tvungen att schakta mycket mera. 

På de två sträckorna där lådorna användes fick man stor nytta av dem. Man tjänade inte något i tid 
men man slapp gå in på husägarnas tomter och förstöra häckar och träd, staket etc. Man ansåg att 
det får ta mera tid och istället slippa återställa deras mark. Återställa kan kosta mycket pengar och 
man skall komma ihåg att man har ett ansvar flera år efter ifall sättningar uppstår. Sen är det aldrig 
säkert att rötter hittar tillbaka och man kan få stora problem att få till det som det var. 

Slutsatsen är att schaktlådor är klockrent hjälpmedel vid svåra förhållanden. De är väldigt säkra för 
arbetarna när det väl är på plats. Men man bör göra en god projektering och överväga för och 
nackdelar väl i kommande projektet innan man bestämmer sig för schaktlådor eftersom de är dyra 
att hyra eller köpa in.  

15
Mattias Jatko

Luleå Tekniska Universitet
Bygg och Anläggning



Tabell1

Sida 1

Uträkningar för schakt utan schaktlåda enligt ritning. 

Sträcka A-A

Bredd höger sida: 2,15 m 
Djup: 4,31 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per m: 4,63

Mitten: 1,00 m 
Djup: 4,31 m 
Volym per m: 4,31 m³

Bredd vänster sida undre: 1,80 m 
Djup: 3,71 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per m: 3,34 m³

Bredd vänster sida rektangel: 1,80 m 
Djup: 0,60 m 
Volym per m: 1,08 m³

Bredd vänster sida övre: 0,60 m 
Djup: 0,60 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per m: 0,18 m³

Totalt sträcka A-A 13,54 m³/m

Längd sträcka 122,00 m 

Totalt  1652,15 m³

Sträcka B-B

Bredd höger och vänster sida undre: 1,75 m 
Djup: 3,45 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 3,02 m³
Gånger: 2,00

m3



Tabell1

Sida 2

Volym per m: 6,04 m³

Bredd höger och vänster sida rektangel: 1,75 m 
Djup: 0,80 m 
Volym per sida: 1,40 m³
Gånger : 2,00
Volym per m: 2,80 m³

Bredd höger och vänster sida övre: 0,75 m 
Djup: 0,80 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 0,30 m³
Gånger : 2,00
Volym per m: 0,60 m³

Mitten: 1,00 m 
Djup: 4,25 m 
Volym per m: 4,25 m³

Totalt sträcka B-B 13,69 m³/m

Längd sträcka 91,00 m 

Totalt  1245,56 m³

Sträcka C-C

Bredd höger och vänster sida undre: 1,63 m 
Djup: 3,34 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 2,71 m³
Gånger : 2,00
Volym per m: 5,43 m³

Bredd höger och vänster sida rektangel: 1,63 m 
Djup: 1,00 m 
Volym per sida: 1,63 m³
Gånger : 2,00
Volym per m: 3,25 m³



Tabell1

Sida 3

Bredd höger och vänster sida övre: 1,00 m 
Djup: 1,00 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 0,50 m³
Gånger : 2,00
Volym per m: 1,00 m³

Mitten: 1,50 m 
Djup: 4,34 m 
Volym per m: 6,51 m³

Totalt sträcka C-C 16,19 m³/m

Längd sträcka 98,00 m 

Totalt  1586,375 m³

Sträcka D-D

Bredd höger och vänster sida undre: 1,38 m 
Djup: 2,69 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 1,85 m³
Gånger: 2,00
Volym per m: 3,70 m³

Bredd höger och vänster sida rektangel: 1,38 m 
Djup: 0,80 m 
Volym per sida: 1,10 m³
Gånger: 2,00
Volym per m: 2,20 m³

Bredd höger och vänster sida övre: 0,75 m 
Djup: 0,80 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 0,30 m³
Gånger: 2,00
Volym per m: 0,60 m³

Mitten: 1,15 m 
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Sida 4

Djup: 3,49 m 
Volym per m: 4,01 m³

Totalt sträcka D-D 10,51 m³/m

Längd sträcka 195,00 m 

Totalt  2049,89 m³

Sträcka E-E

Bredd höger och vänster sida: 1,70 m 
Djup: 3,43 m 
Triangel = /2 2,00
Volym per sida: 2,92 m³
Gånger: 2,00
Volym per m: 5,83 m³

Mitten: 0,90 m 
Djup: 3,43 m 
Volym per m: 3,09 m³

Totalt sträcka E-E 8,92 m³/m

Längd sträcka 37 m 

Totalt  329,97 m³

Totalt alla sträckor: 6863,95 m³

Uträkningar för schakt med schaktlåda enligt ritning. 

Sträcka A-A

Schaktdjup: 4,31 m 
Schaktbredd innanför låda (2,85-0,33) 2,52 m 
Volym per m: 10,86 m³

Längd sträcka: 122,00 m 
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Totalt: 1325,07 m³

Sträcka B-B

Schaktdjup: 4,25 m 
Schaktbredd innanför låda (2,85-0,33) 2,52 m 
Volym per m: 10,71 m³

Längd sträcka: 91,00 m 

Totalt  974,61 m³

Sträcka C-C

Schaktdjup: 4,34 m 
Schaktbredd innanför låda (3,19-0,33) 2,86 m 
Volym per m: 12,41 m³

Längd sträcka: 98,00 m 

Totalt  1216,42 m³

Sträcka D-D

Schaktdjup: 3,49 m 
Schaktbredd innanför låda (2,85-0,33) 2,52 m 
Volym per m: 8,79 m³

Längd sträcka: 195,00 m 

Totalt  1714,99 m³

Sträcka E-E

Schaktdjup: 3,43 m 
Schaktbredd innanför låda (2,85-0,33) 2,52 m 
Volym per m: 8,64 m³

Längd sträcka: 37,00 m 
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Totalt  319,81 m³

Totalt alla sträckor: 5550,89 m³

Skillnad med låda resp utan låda 1313,06 m³

Verkligheten projekt räfsarstigen

Sträcka A-A -14 m 108,00 m 

Volym per m: 10,86 m³

Totalt  1172,88 m³

Sträcka B-B +14 m 105,00 m 

Schaktbotten 1 m 
Släntlutning 1,40 :1
Schaktdjup: 4,25 m 
Schaktbredd, djup/släntlutning*2+schaktbotten 7,07 m 
Bredd från schaktbotten ut mot kant båda sidor: 6,07 m 

Volym per m: (6,07*4,25/2+4,25*1) 17,15 m³

Totalt  1800,62 m³

Sträcka C-C 98,00 m 

Schaktbotten 1,50 m 
Släntlutning 1,40 :1
Schaktdjup: 4,34 m 
Schaktbredd, djup/släntlutning*2+schaktbotten 7,70 m 
Bredd från schaktbotten ut mot kant båda sidor: 6,20 m 

Volym per m: (6,20*4,34/2+4,34*1,50) 19,96 m³

Totalt  1956,47 m³



Tabell1

Sida 7

Sträcka D-D 195,00 m 

Schaktbotten 1,15 m 
Släntlutning 1,40 :1
Schaktdjup: 3,49 m 
Schaktbredd, djup/släntlutning*2+schaktbotten 6,14 m 
Bredd från schaktbotten ut mot kant båda sidor: 4,99 m 

Volym per m: (4,99*3,49/2+3,49*1,15) 12,71 m³

Totalt  2479,15 m³

Sträcka E-E 37,00 m 

Volym per m: 8,64 m³

Totalt  319,68 m³

Totalt alla sträckor: 7728,80 m³

Skillnad mot ritning utan låda 864,85 m³
Skillnad mot ritning med låda 2177,91 m³










