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Abstract

Abstract
The different aspects of each individual construction project such as the
general conditions, design and economic restrictions as well as many more
factors mean it is difficult to standardize building processes or plan in detail
based on past experiences. As a result operational efficiency is often reduced,
and unnecessary waste is generated. To make an organization more efficient
and therefore reduce waste production everybody involved needs to
appreciate and understand the improvements that can increase the
organization’s efficiency. To investigate these improvements a time study was
performed on two different construction sites, both of which involved
buildings being constructed of prefabricated steel and concrete elements. All
activities that required cranes were recorded and afterwards identified as
waste or non-waste. The identification of waste is a part of ‘lean production’
and its philosophy. In lean production, there are eight defined waste
categories: over-production, waiting, transporting, over-processing, inventory,
motion, defects and unused expertise. Put simply, lean production is about
creating more value for customers with fewer resources. The purpose of this
essay is to identify the largest and most frequently occurring wastes of crane
time, and then the appropriate actions to reduce or eliminate that wastage. The
study was conducted over two different weeks at two different construction
sites, which equates to 2 400,0 minutes on each project. During the time study,
each moment where the cranes were used was recorded. Execution time, type
of lifting, quantity, reason for delay and waste category serves as the structural
basis in the time study. The results show that the two most frequently
occurring wastages were waiting and inventory, and the most common
reasons for crane inefficiencies were preparation, inefficiency before and after
breaks, and errors caused by external factors. It was also shown that nonproductive craning represented 48 % of the total crane activity. Inventory of
prefabricated elements and absence of elevator were the two most common
wastages due to non-productive craning. Results and discussion led to the
conclusion that the average ‘wasted’ time was 919,8 minutes per construction
site and per working week. The identified waste could be reduced or
eliminated by taking the right actions in the long term. The conclusion also
shows that it is possible eliminate 393,5 minutes of waste to, in the short term,
which would mean improvement by 393,5 minutes per working week and
project.
Keywords: Prefabrication, Crane, Lean, Waste, Waste reduction
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Sammanfattning

Sammanfattning
Inom byggbranschen ser alla projekt olika ut avseende förutsättningar,
utformning och kostnad, vilket gör det svårt att standardisera processer och
använda sig av erfarenheter från tidigare projekt. Detta medför ökad risk för
ineffektivitet samt slöserier avseende tid och material. För att effektivisera och
minska slöserier inom en organisation är engagemang och förståelse för var
det finns förbättringspotential av största vikt. Genom utförande av tidsstudier
på

byggarbetsplatser

där

hus

uppförs

av

prefabricerade

stål-

och

betongelement ska yrkesarbetares sätt att disponera användningstid av
lyftkranar kartläggas för att möjliggöra identifiering av tidsslöserier. Med
förankring i Lean-filosofin kategoriseras samtliga identifierade slöserier in
enligt åtta olika slöserikategorier, vilka är: överproduktion, väntan, transport,
överarbete, lager, rörelse, omarbete samt outnyttjad kompetens. Lean kan med
en mening beskrivas som att skapa högre kundvärde med hjälp av färre
resurser. De frekvent återkommande slöserifaktorer avseende tid ska
reduceras. Undersökningen är avgränsad till två byggarbetsplatser som båda
studeras under tidsspannet 2 400,0 minuter vilket motsvarar en arbetsvecka. I
genomförandet sker tidtagning av samtliga moment där lyftkranar används.
Utförandetid, typ av lyft, kvantitet, anledning till eventuell fördröjning samt
slöserikategori utgör tidsstudiens grundstruktur. Undersökningens resultat
visar att de två mest återkommande slöserierna utgörs av väntan och lager, att
största anledningarna till kranstillestånd utgörs av förberedelser, ineffektivitet
före och efter rast samt fel påverkade av externa faktorer. Resultatet för utförda
lyft visar att icke-produktiva lyft, det vill säga lyft som inte bidrar direkt till
monteringen utgör 48 % av samtliga lyft. Mellanlagring av element samt
hissavsaknad de mest återkommande slöserierna avseende icke-produktiva
lyft. Resultat, leder via undersökningens diskussion fram till att 919,8 minuter
per arbetsvecka och byggarbetsplats utgör slöseri som med rätt åtgärder på
lång sikt kan elimineras, och att det på kort sikt går att eliminera 393,5 minuter
per arbetsvecka och byggarbetsplats av samtliga identifierade slöserier av
återkommande slag.
Nyckelord: Prefabricering, Lyftkran, Lean, Slöseri, Slöserireducering
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Terminologi

Terminologi
Betongelement

Samlingsnamn

på

fabrikstillverkade

betongprodukter, exempelvis pelare, balk eller
vägg. [1]
Håldäck

Fabrikstillverkad, förspänd bjälklagsmodul i betong
med längsgående hål. [2]

Ledtid

Den tid det tar för en produkt, enhet eller tjänst att
ta sig igenom en hel process. [3]

Mobilkran

Lyftkran med svängbar kranarm, placerad på
motordrivet fordon. Kranarm utgörs oftast av
teleskoparm eller fackverksarm med mellanstycken.
[4]

Muda

Japansk term för slöseri. Muda indelas i åtta olika
former av slöseri. [3], sida 210]

Platsgjutning

Platsgjuten betong innebär att obearbetad betong
förs till byggarbetsplatsen där armerade formar är
uppbyggda. Betongen hälls i gjutformarna och
stommen

gjuts,

som

namnet

antyder

på

byggarbetsplatsen. [5]
Prefabricerad

Fabrikstillverkad byggnadsdel. [5]

SMED-metod

Står för ”Single-digit Minute Exchange of Die”, är
en metod som tillämpas för reducering av ställtid.
[3], sida 187]

Ställtid

Tid mellan färdigställande av den sista detaljen i ett
parti och färdigställande av den första felfria
detaljen i nästa parti. [3], sida 187]

Tornkran

Tornformad lyftkran med högt belägen, svängbar
lyftarm.

Preliminärt

byggprojekt. [6]

vi

användningsområde

är

Introduktion
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Introduktion

1.1

Bakgrund
Inom byggbranschen ser alla projekt olika ut, de har olika förutsättningar
gällande utformning, material och kostnad och det är därför svårt att
standardisera processer och använda sig av erfarenheter från tidigare projekt
[7]. Ju färre tidigare erfarenheter som går att utnyttja i framtida projekt desto
större är risken för ineffektivitet samt slöserier i byggandet avseende tid och
material. [7] Inom byggprocessen har studier gjorts som visar att upp till en
tredjedel av resursförbrukningen betraktas som slöseri [8]. Sett till
verkstadsindustrin finns många års erfarenhet av hur utförande och
materialanvändning på bästa sätt effektiviseras och slöserier minskas. En
byggarbetsplats kan ses som en tillfällig fabrik och genom att flytta
produktionen

från en provisorisk fabrik till en fast industri med

standardiserade arbetsmoment kan materialslöserier och slöserier avseende tid
reduceras [8]. Att flytta produktionen till fasta industrier innebär att
byggnader tillverkas i delar i fabrik och därefter transporteras till
byggarbetsplats där montering utförs [9].
Examensarbetet kommer genomföras i samarbete med Contiga AB, ett företag
inom byggbranschen som både tillverkar och monterar prefabricerade stål- och
betongelement som utgör stommen i byggnader. Contiga är verksamma på
flertalet stora byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Prefabricerade stål- och
betongelement är tunga konstruktioner vilket innebär att all montering sker
med hjälp av lyftkran och således har utnyttjandegrad av lyftkran stor
inverkan på både kalkyl och tidplan. [10]
Bakgrunden till det planerade examensarbetet är att Contiga aktivt genomgår
en förändring inom dess produktion för att förbättra hela organisationen med
avseende

på

resurshantering,

flöden

och

kvalitet.

Produktionslyftet

genomsyras av Lean-filosofin, vilken ligger till grund för hela förändringen.
[11]
Lean Production eller bara Lean som det omnämns i dagsläget eftersom
termen Lean Production ofta leder till förvirring på svenska är en filosofi och
en typ av tankesätt som i stora drag går ut på att identifiera och eliminera de
faktorer inom en produktionsprocess som inte skapar mervärde för slutkund
och således är onödiga kostnader för tillverkare, det vill säga organisationen.
Lean kan med en mening beskrivas som att skapa ett högre värde för kunden
med hjälp av färre resurser. [12]

1

Introduktion
En viktig del i att effektivisera arbetet inom en organisation är att engagera
personal

och

få

dem

att

förstå

vilka

delar

av

arbetet

som

har

förbättringspotential [13], sida 21]. Även om personalen tycker sig arbeta
effektivt har de svårt att se vilka delar av arbetet som tar upp mer tid än de
borde, vilka moment som kan förenklas och vilka delar av arbetet som inte
tillför mervärde, det vill säga är icke värdeskapande tid. Det finns i dagsläget
statistik över effektiviteten hos yrkesarbetare under en arbetsdag [7], sida 1]
och fokus kommer inte ligga där, utan istället på hur effektiviteten är på en
lyftkran som används för stommontering av prefabricerade stål- och
betongelement.

1.2

Syfte
Examensarbetets syfte är att genom utförande av tidsstudie på Contigas
byggarbetsplatser kartlägga yrkesarbetares sätt att disponera användningstid
av lyftkranar. Examensarbetet syftar till, efter utförd tidsstudie att med
förankring i Leans åtta slöserier identifiera relevanta samt återkommande
faktorer som bidrar till ineffektivt lyftkransarbete och därefter reducera och
om möjligt eliminera tidsslöserierna.

1.3

Forskningsfråga
Vilka är de mest omfattande tidsslöserierna avseende lyftkransarbete vid
montering av prefabricerade stål- och betongstommar och hur kan de
reduceras alternativt elimineras?

1.4

Avgränsningar
Tidsperioden för examensarbetet är begränsat till tio veckor vilket innebär att
avgränsningar är av största vikt för att undersökningen inte ska bli för stor. För
att undersökningen ska uppnå relevant resultat har avgränsningar har gjorts
tillsammans med Daniel Eriksson och Josefin Eriksson, båda inom branschen
och ämnet sakkunniga samt anställda av Contiga.
Undersökningen utförs på två byggarbetsplatser med olika förutsättningar.
Undersökning sker under en arbetsvecka, det vill säga fyrtio timmar på
respektive byggarbetsplats. Anledningar till slöserier antas vara många och
därför ligger fokus på de slöserier avseende tid som anses kunna påverkas av
yrkesarbetare på byggarbetsplatserna [11]. Undersökningen behandlar inte
externa faktorer som ritningsfel, tillverkningsfel eller konstruktionsfel.

2

Introduktion
Undersökningen behandlar endast kranlyft av prefabricerade stål- och
betongelement, vilket medför att tillverkningsprocess är icke-relevant sett ur
undersökningsperspektiv. Undersökningen tar inte hänsyn till lyftkranars
lyftkapacitet eller vilken typ av kran som lämpar sig bäst för respektive
byggarbetsplats. Undersökningen förutsätter att lyftkranar som ingår i
undersökningen är av rätt typ för att smidigast möjligt utföra montering på
berörda byggarbetsplatser.

1.5

Fallstudieorganisation
Examensarbetet

är

genomfört

av

Carl

Lagerstedt,

student

vid

byggingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund, med stöd från
uppdragsgivaren Contiga samt handledare från Mittuniversitetet. Handledare
från Mittuniversitetet har varit Jonas Jonasson, och hans roll har varit att
granska rapportens utformning och innehåll. Daniel Eriksson har agerat extern
handledare och uppdragsgivare från företaget Contiga.
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Teori

2.1

Lean Production

2.1.1

Historik
Lean Production, eller Lean som det kallas i dagsläget är ett begrepp som blivit
populärt på senare år, men är inte på något vis ett nytt tankesätt. Några av
Lean-principerna härstammar från Henry Fords löpande band-princip och den
industriella revolutionen i början av 1900-talet. Det som på riktigt lade
grunden för Lean var biltillverkaren Toyota, när de under 1930-talet startade
upp sin verksamhet och på grund av dåliga ekonomiska tider var tvungna att
hushålla med resurserna för att lyckas. Detta utarbetades till något som under
1940-talet kom att kallas Toyota Production Systems. Det globala intresset för
Toyota Production Systems föddes när Toyota under 1970-talets oljekris
lyckades klara krisen med effektiv produktion och bra ekonomi samtidigt som
andra biltillverkare gick med förlust. Som följd av detta spreds kunskapen om
Toyota

Production

Systems

och

under

1980-talet

initierades

ett

forskningsprogram på Massachusetts Institute of Technology i USA där syftet
var att studera skillnader mellan biltillverkare världen över. Detta ledde i sin
tur fram till att en stor skillnad gällande produktivitet och kvalitet mellan
Toyota

och

västerländska

biltillverkare

kunde

fastställas.

Resultaten

presenterades i boken ”The Machine that changed the world” och det var även där
begreppet Lean Production myntades. [3], sida 23]
Lean har utvecklats genom åren och gått från att användas endast inom
billtillverkningsindustrin till att vara tillämpbar i alla branscher och
organisationer. Lean ses idag som en filosofi och inte en metod som tillfälligt
tillämpas för att bli klar med, gå vidare och sedan lämna bakom sig [3], sida
13]. Lean handlar om att hitta ett sätt att förhålla sig till sin verksamhet och
hela tiden sträva efter ständiga förbättringar genom att hitta effektiva
standardiserade arbetssätt och eliminera slöseri i alla dess former. [3], sida 3132]
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2.1.2

Slöseri
Inom Lean Production finns det sju ”muda”, vilket innebär sju olika former av
slöseri. På senare tid har även ett åttonde slöseri införts. Genom att
kategorisera alla slöserier enligt de åtta formerna blir det enklare att förstå vad
slöserierna beror på. För att eliminera slöserier krävs det att verksamheten ses
ur ett annat perspektiv än den vanligtvis ses. [3], sida 90] De åtta slöseriserna
sammanfattas nedan:
Överproduktion - Betraktas som den värsta formen av slöseri eftersom den
bidrar till andra former av slöseri. Överproduktion innebär tillverkning i större
utsträckning än vad kunden har beställt. [3], sida 90]
Väntan - Brist på material, avsaknad av verktyg eller väntan på personal med
specialkompetens som utgör stillestånd i produktionen är typiska exempel på
detta slöseri. [3], sida 91].
Transport - Transporter tillför inget värde för kund, mer än den transporten
från fabrik till kund. Övriga interna transporter betraktas som slöserier. [3],
sida 91]
Överarbete - Överarbete innebär att ett arbete utförs med högre kvalitet än
vad kunden beställt. [3], sida 92]
Lager – Lager binder upp kapital, tar upp yta, förlänger ledtid vilket innebär
att det blir svårt att snabbt anpassa sig till förändringar från kund. [3], sida 93]
Rörelse – Onödiga rörelser kan vara att gå en sträcka för att hämta verktyg
som tidigare glömts, att behöva leta efter utrustning eller att förnödenheter är
opraktiskt utplacerade. [3], sida 94]
Omarbete – Att tillverka produkter som inte uppnår rätt kvalitet och därför
måste kompletteras är direkt onödig arbetstid som aldrig hade förekommit om
tillverkningen skett korrekt från start. [3], sida 95]
Outnyttjad kompetens - Outnyttjad kompetens är det åttonde slöseriet som
lagts till på senare tid. I en organisation finns medarbetare som besitter
kompetens som inte används. Genom att inte utnyttja kompetensen går
organisationen miste om möjlighet till förbättring. [3], sida 95-96]
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2.1.3

SMED – metod för ställtidsreduktion
SMED står för ”Single-digit Minute Exchange of Die” vilket översatt till svenska
blir ”ensiffrigt antal minuter för byte av formverktyg”. Namnet kommer från
metodens ursprungssyfte som var att reducera ställtider till just ett ensiffrigt
antal minuter. Metoden är från början framtagen för att byta formverktyg i
pressar men är tillämpbar på även andra omställningsprocesser, till exempel
för lyftanordningar på lyftkranar avsedda för att lyfta stålbalkar eller
betongelement. [3], sida 187]
SMED-metoden innehåller åtta olika tekniker avsedda för att reducera ställtid,
men alla tekniker är inte alltid applicerbara. Det inledande steget i SMEDmetoden går ut på att ställtid delas in i två kategorier. Den ena, intern ställtid
är den tid utrustningen måste stå stilla medan omställningsarbetet utförs
medan extern ställtid är tiden det tar att utföra kringliggande moment till
omställningsarbetet som inte kräver att utrustningen står stilla. [3], sida 187]


Separera intern ställtid och extern ställtid



Omvandla intern ställtid till extern ställtid



Funktionell standardisering



Funktionella fästanordningar



Förhandsjusterade fixturer



Parallellisera operationer



Eliminera justering



Mekanisera

De steg som är av relevans för undersökningen är följande:
Separera intern ställtid och extern ställtid – Detta steg ligger till grund för
SMED-metoden och går ut på att urskilja det som kan eller inte kan utföras
medan utrustningen fortfarande producerar. [3], sida 187]
Omvandla intern ställtid till extern ställtid – Genom att undersöka på vilka
delmoment denna metod är möjlig kan ställtiden förkortas och effektiviteten
ökas. [3], sida 187]
Funktionella fästanordningar – En vanlig fästanordning är skruvar, men de är
inte alltid mest tidseffektiva. Det finns andra anordningar som är bättre
lämpade i vissa situationer och det går att spara tid genom att inte skruva fler
varv än nödvändigt. [3], sida 188]
Parallellisera operationer – Denna teknik går ut på att effektivisera
omställningsarbetet genom att exempelvis två personer arbetar på varsin sida
av utrustningen för att undvika att en person förflyttar sig mellan sidorna och
på så sätt bidrar till ökad ställtid. [3], sida 188]
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Genomförandet av SMED-metoden går i stora drag ut på att först
dokumentera ett normalt omställningsarbete och ta tid på alla moment.
Därefter delas varje moment in i olika klasser med hänsyn till om det krävs att
utrustningen är stoppad eller om den kan fortsätta producera. Nästkommande
steg innebär att alternativa förslag för omvandling av intern ställtid till extern
ställtid lyfts fram och beprövas. [3], sida 189]

2.1.4

Just-In-Time, JIT
En relevant del i strävandet mot Lean är att alltid leverera och producera i rätt
tid. Just-In-Time, förkortat JIT, utgör en stor del i Lean-filosofin och kan enkelt
översättas och förklaras som rätt detalj i rätt antal vid rätt tillfälle. Om leverans
och produktion kan ske i exakt rätt tid undviks slöseri i form av väntan. JIT:s
huvudprincip är att om samtliga aktiviteter sker i rätt tid blir flödet
förutsägbart vilket medför att minskning av slöseri i form av lager, transporter
och överproduktion möjliggörs. [3], sida 41]

2.1.5

5S-metoden
5S-metoden går ut på att genom att skapa en strukturerad, välorganiserad och
funktionell arbetsplats, reducera slöseri. Namnet 5S härstammar från fem
japanska termer; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu samt Shitsuke, vilket tolkat på
svenska blir Sortera, Strukturera, Systematisk städning, Standardisera samt
Självdisciplin. 5S-metoden utförs steg-för-steg där första steget utgörs av
sortering och sista steget utgörs av självdisciplin, se figur 2.1 för struktur. [3],
sida 192-193]

Figur 2.1 – De fem S som utgör 5S-metoden, steg 1-5 visas. [14]

Sortera - Första steget är sortering av föremål och enheter som finns inom
arbetsområdet för att uppnå överskådlighet. Efter sortering skiljs föremål som
används ofta från föremål som används sällan eller aldrig. Föremål som
används ofta placeras lämpligt och föremål som sällan eller aldrig används
avlägsnas från arbetsplatsen. [3], sida 192]
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Strukturera – Samtliga föremål som används ska ha sin specifika plats och
sorteras efter typ av användningsområde. Detta medför att letande av föremål
undviks och det går snabbt att upptäcka avvikelser. [3], sida 192]
Systematisk städning – Samtliga föremål ska vara i ordning och fungera som
de ska. [3], sida 193]
Standardisera – Efter genomförande av sortering, strukturering och
systematisk städning ska arbetssättet standardiseras. Det kan handla om
placering av föremål och städrutiner. Det är av största vikt att de standarder
som skapas lätt kan följas, annars ökar risken för att standarden på lång sikt
inte kan upprätthålas. [3], sida 193]
Självdisciplin – Detta steg handlar om att medarbetare hela tiden strävar efter
att upprätthålla och förbättra de standarder som bestämts. [3], sida 194]

2.2

Prefabricerad stomme
Att uppföra byggnadsstommar med prefabricerade stål- och betongelement
innebär att samtliga stomdelar, det vill säga väggar, trappor, bjälklag, pelare
och balkar tillverkas på en fast industri, det vill säga i fabrik eller verkstad.
Efter tillverkning lagras produkterna i anknytning till industrin för att vid rätt
tillfälle transporteras till aktuell byggplats där själva monteringen utförs, oftast
direkt utan mellanlagring [15]. [16]

2.2.1

Lyftkranar
Konstruktioner i prefabricerad stål och betong är tunga och kräver lyftkran vid
montering [10]. Det finns olika typer av lyftkranar med olika lyftkapacitet,
räckvidd och därmed finns flertalet modeller i olika storlekar. Beroende på
vilken typ av projekt och vilken typ av arbete som ska utföras finns det kranar
som är bättre eller sämre lämpade. [17] De krantyper som mest frekvent
används vid montering av prefabricerade stål- och betongstommar är
mobilkran eller tornkran. Dessa två krantyper har både fördelar och nackdelar.
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Mobilkranar är som namnet antyder, mobila flexibla enheter som utan
omständliga förberedelser kan förflyttas [17]. Mobilkranars lyftkapacitet är
upp till 500 ton, beroende på modell och tillverkare [18]. Mobilkranar har
förarhytt i anknytning till marknivå och är därmed är kranförare inte i behov
av tidskrävande transport med hiss eller stege, se figur 2.2.

Figur 2.2 – Mobilkran med förarhytt på marknivå. [19]

Tornkranar är fast monterade, antingen statiskt eller på räls och lämpar sig
bäst för byggprojekt som pågår en längre tid där hög lyftkraft samt lång
räckvidd är av betydelse [20]. Tornkranar avsedda för att lyfta tunga
konstruktioner som har kapacitet på upp till 80 ton som standard, vid behov
av lyftkapacitet på över 80 ton finns det speciallösningar [20][21]. Tornkranars
förarhytter återfinns i tornens topp vilket innebär viss tidsåtgång för att
kranförare ska nå dess förarhytter, se figur 2.3.

Figur 2.3 – Tornkran med förarhytt i torn. [22]

Alla element har olika lyftanordningar vilket medför olika förutsättningar
gällande ställtid och effektivitet vid byte av lyftanordning. Vid montering av
bjälklagsplattor, så kallade håldäck används en typ av klämma som nyper fast
plattan i samband med att den lyfts. För att lyfta vägg eller sockelelement
används en typ av låsbart stålankare som förankras i ingjutna lyftöglor som
sitter i elementet. Vid lyft av pelare används oftast textila lyftstroppar men
även skruvlyft som förankras i pelartoppen används. Vid lyft av mindre balkar
används textila lyftstroppar och vid större balkar används lyftöron som i
fabrik har svetsats på balkens ovansida. [23]
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2.3

Contiga AB

2.3.1

Organisationens förutsättningar
Contiga har planterat Lean-fröet i organisationen och påbörjat arbetet mot
Lean i betongfabrik samt i stålverkstad [24]. Följande examensarbete kommer,
förutsatt att goda resultat uppnås utgöra grunden för Lean-processen på
Contigas entreprenadavdelning.
Lyftkran utgör grundförutsättning för att upprätta prefabricerade stål- och
betongstommar [10]. Därmed utgör lyftkranar en stor del av Contigas projekt,
både tids- och kostnadsmässigt, dels i projekteringsskedet vid upprättande av
tidplaner och kalkyler samt under hela utförandeskedet eftersom ingenting
blir monterat om lyftkranarna är stillastående [10]. Alla projekt är unika och
har olika förutsättningar [25]. Det kan handla om trånga innerstadprojekt med
få upplagsytor kontra glesbygdsprojekt med stora upplagsytor, byggnader
med låga eller höga våningshöjder, mobilkran eller tornkran samt antal
lyftkranar. För denna typ av förutsättningar finns schablonvärden som ligger
till grund vid upprättande av kalkyler och tidplaner, se figur 2.4 [25].

Figur 2.4 – Urklipp från Contiga AB:s kalkylprogram. Förutsättningar för olika typer av projekt. [26]

Vad som saknas är data på hur effektivt kranarna faktiskt används ute på de
olika byggarbetsplatserna. Även om kranarna utför lyft större delen av en
arbetsdag betyder det inte att alla lyft bidrar till värdeskapande tid för
monteringsprocessen. Det kan handla om lyft som utförs vid fel tidpunkt och
därmed skapar slöseri i form av väntan, förflyttningar av material som anses
vara icke värdefulla transporter eller ogenomtänkta lyft som bidrar till
omarbete. Andra faktorer som tros försinka monteringstiden är att elementen
inte

monteras

direkt

vid

leverans,

utan

mellanlagras

ute

på

byggarbetsplatserna och därmed skapar onödiga lager.
Utöver Contigas teori kring icke värdeskapande lyft har de teorier om att
kranen inte alltid används, utan är stillastående mer än nödvändigt på grund
av bristande kunskap hos yrkesarbetarna angående vad som är värdeskapande
tid kontra icke-värdeskapande tid. [11][25][27][28]
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2.3.2

Tidsåtgång montering
Tidsåtgång för montering av stål- och betongelement skiljer sig mellan olika
elementtyper. Montering av trappelement tar längre tid än montering av
håldäck, se figur 2.5. Vid kalkylering utgörs erfarenhetsvärden i form av
tidplaner från tidigare projekt schablonsunderlag för tidsåtgång vid montering
av olika typer av element. Uppföljning av tidplaner görs kontinuerligt för att
se att schablonvärden gällande monteringstid av olika elementtyper är
aktuella. Figur 2.5 visar antal enheter som i snitt monteras per arbetsdag.
Enhetsvärden baseras på tidigare erfarenheter från Contigas egna projekt. [29]
För att få fram enhetstid för enskild enhet divideras värde i kolumn ”M-tid
st/dag” med 480,0 minuter med anledning av att en arbetsdag uppmäter åtta
timmar, se figur 2.5. Exempel: Antal enheter stålstomme monterade under en
arbetsdag är 16 stycken, detta medför 480,0 minuter/16 enheter = 30. Alltså är
enhetstid för montering av en enhet stålstomme 30,0 minuter.

Figur 2.5 – Urklipp från Contiga AB:s kalkylprogram. M-tid st/dag motsvarar antal element som enligt
kalkyl monteras per dag. [26]
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3

Undersökningsmetod
Undersökningen består delvis av litteraturstudier där syftet är att samla
information och bearbeta den till kunskap och förståelse för innebörden av
Lean-filosofin. För att få grepp om hur en typisk arbetsdag på Contigas
arbetsplatser ser ut har okulär besiktning av byggarbetsplats utförts. Okulär
besiktning, tillsammans med litteraturstudier och branscherfarenheter i form
av praktik samt anställning yrkesarbetare på Contigas entreprenadavdelning
utgör grunden för utformning av den tidsstudie som ska utföras på Contigas
byggarbetsplatser. [10].

3.1

Genomförande
Undersökningen består av en tidstudie vilken utförs på två av Contigas
byggarbetsplatser som har olika förutsättningar; en byggarbetsplats med
mobilkran och stora upplagsytor samt en byggarbetsplats med tornkran och
små upplagsytor. Båda byggarbetsplatserna studeras under en arbetsvecka där
alla rörelser och stillestånd på lyftkranarna kommer att dokumenteras.
Tidsstudien struktureras enligt tabell 3.1 och beaktar följande aspekter:


Byggarbetsplatsens namn



Datum



Starttid för aktivitet



Sluttid för aktivitet



Tid räknat i minuter för aktivitet



Typ av lyft eller kranstillestånd



Kvantitet, antalet lyft för utförd aktivitet



Anledning till att aktivitet fördröjs



Typ av slöseri enligt Lean-filosofins åtta former av slöseri

Dessa punkter anses vara tillräckligt underlag för insamling av för
undersökningen relevant data. Uppstår situationer där förkunskaper och
punkterna inte räcker till för att förklara eventuell avvikelse görs muntliga
halvstrukturerade

intervjuer

som

därefter

mynnar

ut

i

förklarande

kommentarer till varför aktuell aktivitet inte utfördes enligt monteringsplan.
För att tidtagning ska ske konsekvent förutbestäms att tidtagning av moment
påbörjas i samma stund som kranförare anropas och får direktiv om på vilken
del av byggarbetsplatsen kommande lyft ska utföras. Tidtagning stoppas i
samband med att det som lyfts kopplas loss från lyftkranen.
Tidsåtgång för hela monteringprocessen för en byggnad varierar beroende på
byggnadens storlek, utformning och grundförutsättningar. Montering av
stomme ser generellt likadan ut från våning till våning.
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Det är bjälklag, väggar, trappor och pelare som monteras och detta görs
repetitivt, vilket innebär att tidsstudien blir omfattande och behandlar samtliga
delar av monteringscykeln. [10]

Tabell 3.1 – Strukturförslag på underlag för tidsstudie

En viktig aspekt vid inmatning av data i tabellen är att vara konsekvent i
ordvalet för att skapa nyckelord och således underlätta framtida sökningar och
sorteringar av data samt för att undvika att insamlad data inte kommer till
användning i själva identifieringsprocessen av återkommande slöserier.
Exempel på detta är att vid en försenad leverans alltid skriva ”försenad
leverans” i anledningsfältet och inte skriva ”leverans sen” eller ”leverans ej i
tid” då detta hade medfört noggrann genomgång av samtliga aktiviteter i den
färdiga tidsstudien för att försäkra att statistiken stämmer. För att säkerställa
att tidsstudien behandlar relevanta punkter har författaren med hjälp av extern
handledare tagit fram en grundstruktur innehållandes frågeställningar och
möjliga utfall som tros uppstå under undersökningens gång, se bilaga A.
När tidsstudien för båda projekten är utförd och har sammanställts korrekt i
tabellunderlaget ska följande tas i beaktande för att redovisas i resultat och
slutsats:
De två största slöserierna - De två största Lean-slöserierna avseende tid tas
fram, detta sker genom sökning i dokumentet. Lämpliga åtgärder arbetas
därefter fram för att reducera och om möjligt eliminera slöserierna.
Icke nödvändiga kranstillestånd – Kranstillestånd ska kategoriseras och icke
nödvändiga stopp ska urskiljas från nödvändiga och därefter ska de ickenödvändiga kranstillestånden kategoriseras för att de största påverkande
faktorerna senare ska reduceras alternativt elimineras.
Produktiva lyft – Kranlyft som direkt bidrar till monteringsprocessen
kategoriseras som produktiva lyft. Exempel på produktiva lyft är montering av
balk eller vägg. Kranlyft som är produktiva behöver nödvändigtvis inte vara
effektiva.
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Icke-produktiva lyft – Kranlyft som inte direkt bidrar till monteringsprocessen
kategoriseras som icke-produktiva lyft. Samtliga icke-produktiva lyft delas in i
kategorierna nödvändiga och icke-nödvändiga lyft. Exempel på ickeproduktiva lyft kan vara förflyttning av utrustning eller material som är i
vägen eller behövs på en annan del av byggarbetsplatsen.
Lean-filosofi – När ovanstående delar har fastställts ska SMED-metod, Just-InTime, 5S-metoden och hela tankesättet kring Lean appliceras på de mest
tidskrävande slöserierna, kranstillestånd samt icke-produktiva lyft för att få
svar på var det är möjligt att reducera tidsslöseri avseende lyftkranar.

3.2

Kvantitativ och kvalitativ datainsamling
Information som har samlats in är både kvantitativ och kvalitativ då data som
insamlats under tidsstudien är en kombination av data som räknas eller
klassificeras samt detaljrik data som utgörs av ord och beskrivningar.
Kvantitativ data utgörs av antal räknade lyft och tid för lyft eller
kranstillestånd mätt i minuter. Kvalitativ data utgörs i undersökningen av
kategorisering av Lean-slöserier, anledningar till fördröjning och vilken typ av
lyft eller kranstillestånd som avses. En kombination av kvantitativ och
kvalitativ data är ofta att föredra vid komplexa problem, exempelvis sådana
som innefattar människor och deras agerande, vilket härleds till yrkesarbetares
sätt att disponera och utnyttja lyftkranar ur ett tidseffektivt perspektiv i olika
situationer. [30], sida 30]
Undersökningen görs med avseende på att hitta förbättringsmöjligheter i
användandet av lyftkranar och eventuella påverkande faktorer är utöver
utrustning och material mänsklig faktor. Det huvudsakliga arbetet styrs och
utförs av mänsklig kraft där utrustning och verktyg utgör komplement.
Insamlad data består av tidtagning på lyftkranars alla moment vilket redovisas
i sammanställning av tid i minuter för att få grepp hur användningstid av
lyftkranar på byggarbetsplatser disponeras. Lyftkranars kvantitet avseende
lyft har tagits i beaktning, även detta har beräknats och sammanställts i
tabellform. Övrig insamlad data utgörs av litterära ord och beskrivningar i
form

av

aktivitetsutförande

och

problemkonstateranden

som

utgör

beskrivande komplement till kvantitativa undersökningsresultat i form av
beräkningsbar data. De åtta Lean-slöserierna fungerar som nyckelord i
kategorisering och sortering och utgör en viktig del i datainsamlingen för att
underlätta framtida sökningar [30], sida 114].
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3.3

Positivistisk forskning
Vid undersökning av denna typ, där forskningen baserar sig på ett komplext
problem bestående av många olika anledningar som både är och inte är
påverkade av den mänskliga faktorn är det av vikt att inte endast begripa vad
som sker, utan även förstå varför vissa moment utförs respektive inte utförs
[29], sida 103][30], sida 30]. För att uppnå resultat och slutsats i
undersökningen krävs det förståelse av människors, i detta fall Contigas
yrkesarbetares agerande och resultat av handlingar. Resultat och slutsatser
baseras delvis på data som tolkats av författaren, vilken har kunskap och
tidigare erfarenheter av de arbetsmetoder som tillämpas på undersökta
byggarbetsplatser och därmed i vissa situationer kan förstå yrkesarbetarnas
sätt att agera. Där författarens tidigare kunskaper och erfarenheter är bristande
har sakkunniga inom området rådfrågats. Rapportens resultatdel baseras även
på forskningsresultat som iakttagits, prövats och mätts upp med konkreta
metoder som har förankring i logiskt tänkande. Därmed innehåller rapportens
resultatdel absolut kunskap som inte baseras på tolkningar av människors
agerande och därför är rapportens resultat delvis positivistiskt [29], sida 21-22].

3.4

Litteraturstudie
För att förstå innebörden av Lean generellt samt Contigas Lean-inriktade
produktionslyft har litteratur i bokform samt webbaserad litteratur legat till
grund för rapportens teoriavsnitt. Litteraturen har tilldelats av sakkunniga i
ämnet dels inom byggbranschen men även sakkunnig inom Lean från
sjukvården har erhållit litteratur för att underlätta undersökningen. Flertalet
böcker inom ämnet av olika författare och utgivare har studerats, jämförts och
därefter har de delar som ansetts vara relevanta för undersökningen använts.
Att ansedd relevant data från utförda litteraturstudier återfinns i olika böcker
innebär ökad trovärdighet hos källorna. Samtliga böcker som ingår i
litteraturstudien har författats av fler än en person och litteraturen har
granskats och samtliga böcker är skrivna i syfte att utbilda och utveckla
organisationer inom Lean avseende tillverkning, ledning och styrning. [3], sida
8][31], sida 8-9][12], sida 3-4]
Fördelar med att rapportens författare har tilldelats litteratur av sakkunniga i
branschen är att forskningen utförs med de grundförutsättningar och mål som
organisationen satt upp. Nackdelar är att författaren riskerar att helt och hållet
förlita sig på litteraturen och därför inte söka information på andra håll och
således riskera att gå miste om betydelsefull data.
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3.5

Induktion
Induktion innebär att slutsatser baseras på empiriska fakta. Slutsatser är
allmänna och generella och baseras på kvantitativ data som samlats in under
längre tid. [29], sida 22]
Forskningens resultat baserar sig på de kvantitativa och kvalitativa data som
samlats in genom utförd tidsstudie. Tidsstudien har utförts på två
byggarbetsplatser med olika grundförutsättningar. Tidsstudien har utförts
under en arbetsvecka på vardera byggarbetsplats för att möjliggöra
kartläggning av eventuella återkommande slöserier. Hade tidsstudien utförts
under kortare period eller endast på en byggarbetsplats skulle det sannolikt
innebära samma eller åtminstone liknande resultat, detta skulle dock inte ha
lika stor tyngd bakom dragna slutsatser [29], sida 26]. I och med att tidsstudien
utfördes på två byggarbetsplatser med olika förutsättningar där repetitiva
monteringsprocesser har utförts och hela monteringscykeln har tagits med i
tidsstudien finns möjlighet att se systematiskt återkommande slöserier som
därmed ligger till grund för generaliserade slutsatser baserade på empiriska
fakta.
Tidsstudien är inte tillräckligt omfattande för att kunna redogöra för att
rapportens slutsats är korrekt avseende sannolikhet.[29], sida 34]. För att
uppnå resultat har förekomsten av i förtid bestämda nyckelord och relevanta
ordgrupper som använts i tidsstudien räknats [30], sida 114].

3.6

Intervjuer
Samtliga intervjuer har varit av halvstrukturerad, muntlig karaktär och har
skett antingen via telefon, i mötesform alternativt löpande när oklarheter
uppkommit på byggarbetsplatser. Intervjuerna har genomförts med förankring
i struktur och frågeställning som bearbetats fram tillsammans med Contigas
entreprenadchef Daniel Eriksson under uppstarten av examensarbetet, se
bilaga B. Intervjuer har dokumenterats digitalt i form av datoriserade
anteckningar eller analogt med hjälp av papper och penna.

3.7

Validitet
Validiteten i undersökningen anses vara hög. Tidsstudien ämnade mäta all
aktivitet för lyftkranar på utvalda byggarbetsplatser och samtlig aktivitet
under förutbestämd period har mätts och dokumenterats. För säkerställning
av att rätt parametrar uppmätts och för att inga feltolkningar ska göras har
tidsstudien och dess delresultat diskuterats i mötesform med sakkunnig
personal på Contiga både innan, under och efter utförandet samt vid
färdigställandet av tidsstudien.
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3.8

Reliabilitet
Datainsamlingen har utförts noggrant och för att säkerställa dess reliabilitet
har insamlad data sammanställts och presenterats för extern handledare [30],
sida 42]. Undersökningarna anses vara korrekt utförda. Korrekt utförande i
detta fall syftar på att den tid som dokumenterats för lyftkranarna stämmer, att
antal lyft som dokumenterats stämmer med realfallet samt att kvalitativa
beskrivningar är utförda korrekt. Vid tveksamheter kring beskrivningar av
olika fall under tidsstudien har granskningar och eventuella tillrättavisningar
utförts av inom Contiga kunnig personal i form av lagbasar och montörer på
byggarbetsplatserna.

3.9

Representativitet
Undersökningens representativitet är hög i förhållande till den tid som varit
avsatt för undersökningen i och med att en hel arbetsveckas cykel för
lyftkransarbete har studerats på två olika arbetsplatser. Undersökningen
pågick under kort tid och representativiteten skulle kunna förstärkas genom
att utföra samma undersökning under ett längre tidsspann samt på fler
byggarbetsplatser. Utförandet av undersökningen behandlar alla kategorier
och händelseförlopp som kan tänkas ske under en arbetsvecka. I och med att
undersökningen utförts grundligt och minutiöst finns inget bortfall av data i
utförd undersökning [30], sida 42]. Förklarande och detaljrika beskrivningar
har efter bästa förmåga upprättats som komplement till undersökningen för att
öka representativiteten [30], sida 42].
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Resultat
Resultatet presenteras steg för steg där de största slöserierna totalt sett samt på
respektive byggarbetsplats redovisas, följt av största anledningarna till
lyftkranarnas stillestånd och sist presenteras utförda lyft, både produktiva- och
icke-produktiva lyft. Samtliga redovisade resultat är utvalda delar av resultat
från utförd tidsstudie. Tidsstudiens resultat har sin bakgrund i data som
insamlats på byggarbetsplatserna Kv. Brobacken och Kv. Haren, se bilaga B.
Värt att nämna är att av samtliga identifierade slöserier har de mest relevanta
och återkommande redovisats. Förekommande slöserier som identifierats
under utförandet av undersökningen men som inte har behandlats i
rapportens resultat är antingen av icke återkommande typ eller utgör en del
som i sammanhanget kan anses vara försumbar.

4.1

Slöseri enligt Lean-kategorier

4.1.1

Slöseri - Kv. Brobacken
Statistik för byggarbetsplatsen Kv. Brobacken visar att väntan och rörelser, 30
% respektive 24 % utgör de två största slöserierna, se diagram 4.1.

3%

15%

lager

19%

väntan
transport
rörelser

24%
30%
9%

omarbete
outnyttjad kunskap

Diagram 4.1 – Slöseristatistik för Kv. Brobacken
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4.1.2

Slöseri - Kv. Haren
De två slöserier som har störst negativ påverkan avseende effektivitet på
projektet Kv. Haren är väntan och lager vilka utgör 37 % respektive 32 % av
slöserierna, se diagram 4.2.
4% 2%
lager
32%

väntan

23%

transport
rörelser
omarbete

2%

outnyttjad kunskap
37%
Diagram 4.2 – Slöseristatistik för Kv. Brobacken

4.1.3

Slöseri – Total sammanställning
Sammanställning av data från Kv. Brobacken och Kv. Haren visar att de två
mest återkommande slöserierna totalt sett är väntan samt lager. Dessa utgör 33
%

respektive

25

%

av

samtliga

slöserier

som

identifierats

under

undersökningens gång, se diagram 4.3. De två mest omfattande slöserierna
utgör således 58 % av samtliga slöserier avseende tidseffektivitet vid
användning av lyftkranar. Nämnvärt är att ett tredje slöseri, rörelser utgör 23
% av det totala slöseriet på byggarbetsplatserna, se diagram 4.3, samt att
slöserierna överproduktion och överarbete inte har identifierats i utförd
undersökning. Sammanställningen i detta avsnitt tar inte hänsyn till vad de
olika slöserierna orsakas av. Orsaker och anledningar presenteras i avsnitt 4.2 4.4.

4%

9%

lager
25%

väntan
transport

23%

rörelser

6%

33%

omarbete
outnyttjad kunskap

Diagram 4.3 – Slöseristatistik för samtliga undersökta byggarbetsplatser
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4.2

Kranstillestånd
Tidsstudien har utförts under en arbetsvecka för respektive byggarbetsplats.
En arbetsvecka motsvarar i detta fall 40,0 timmar, det vill säga 2 400,0 minuter.
Samtlig data som redovisas i avsnitt 4.2 är hämtad från utförd tidsstudie vilken
kan ses i bilaga B.

4.2.1

Kranstillestånd - Kv. Brobacken
Data hämtad från bilaga B visar kranstillestånd på 627,0 minuter av 2 400,0
minuter. Av denna tid beror 15,0 minuter på att lyftkranen lånats ut till extern
entreprenör. Antal minuter som lyftkranen varit utlånad avskrivs dels
eftersom företaget som lånar lyftkranen faktureras för denna tid och dels för
att denna tid inte disponeras av Contigas personal. Detta medför
kranstillestånd på 612,0 minuter på Kv. Brobacken.

4.2.2

Kranstillestånd - Kv. Haren
Statistik enligt bilaga B, som ligger till grund för resultatet visar att
kranstillestånd under utförd undersökning uppgår till 754,0 minuter. Av 754,0
minuter har lyftkranen lånats ut till extern entreprenör sammanlagt 136,0
minuter vilket medför att kranstillestånd uppgår till 618,0 minuter.

4.2.3

Kranstillestånd – Total sammanställning
För att undersökningen ska uppnå generellt resultat som inte endast baseras
på enstaka utfall sammanställs data från Kv. Brobacken och Kv. Haren till
statistik som redovisar totalt kranstillestånd inom tidsstudiens ramar. Totalt
stillestånd uppgår till 1 230,0 minuter. Sammanställd data visar att snitt för
kranstillestånd uppgår till 615,0 minuter av en arbetsvecka på 2 400,0 minuter.

4.2.4

Kategorier som orsakar kranstillestånd
Orsaker till stillestånd hos lyftkranarna beror på en mängd olika parametrar.
De stopp som enligt data från utförd undersökning är mest relevanta är:
Förberedelse – Innebär att yrkesarbetare förbereder inför produktiva lyft.
Förberedningen innefattar till största del tolkning av ritningar, avvägning av
relevanta höjder samt framtagning av nödvändig utrustning. Förberedelse är
den största anledningen till kranstillestånd och uppgår enligt data hämtad från
bilaga B till 134,0 minuter för Kv. Brobacken och 155,0 minuter för Kv. Haren,
se diagram 4.4. Detta slöseri kategoriseras som rörelse vilken totalt sett är
tredje största slöseriet som identifierats under undersökningen, se diagram 3.
Ineffektivitet vid rast – Innebär kranstillestånd i anknytning till före och efter
rast. För Kv. Brobacken har 170,0 minuter kranstopp vid rast uppmätts och för
Kv. Haren har 134,0 minuter uppmätts, se diagram 4.4. Aktuellt slöseri tillhör
kategorin outnyttjad kompetens samt rörelser.
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Extern påverkan – Det vill säga externa fel, innebär kranstillestånd beroende
på

komplikationer

som

inte

orsakats

av

Contigas

personal

på

byggarbetsplatser. Det kan handla om bristande ritningsunderlag från
konstruktör eller tillverkningsfel från fabrik. Data hämtad från bilaga B visar
att kranstillestånd beroende på externa fel uppmäter 122,0 minuter för Kv.
Brobacken och 99,0 minuter för Kv. Haren, se diagram 4.4. Externa fel
kategoriseras enligt Lean-slöserierna som omarbete, väntan samt rörelse.
Kranförare saknas – Innebär att lyftkranen inte lyfter på grund av att
kranförare inte sitter i förarhytten. Vanligaste anledningen till kranstillestånd
av denna typ beror enligt statistik hämtad från bilaga B – Tidsstudietabell på
att tornkranar används och således har kranförare en tidskrävande
transportsträcka med antingen hiss eller via stege upp till förarhytten högst
upp i tornkranen. På Kv. Brobacken användes mobilkran och slöseri som beror
på avsaknad av kranförare är försumbar medan data som hämtats från Kv.
Haren visar 127,0 minuter för samma slöseri, se diagram 4.4. Avsaknad av
kranförare identifieras som väntan vilken är undersökningens överlägset
största slöserikategori, se diagram 4.3.
Intern påverkan – Innebär kranstillestånd som orsakas av Contigas personal
på byggarbetsplatser. Kranstillestånd som beror på interna fel är exempelvis
felaktig ritningstolkning och således vid montering eller spilltid mellan lyft
beroende på bristande engagemang. Data hämtad från bilaga B visar
kranstillestånd beroende av interna fel på 57,0 minuter för Kv. Brobacken och
99,0 minuter för Kv. Haren.
Morgonmöte – Innebär att samtlig montagepersonal inom företaget
medverkar i morgonmöte som hålls av platschef. Morgonmöte handlar
generellt om genomgång av dagens händelser i form av leveranser och
prioriteringar samt eventuella ändringar och revideringar av arbetsuppgifter
och ritningar. Diagram 4.4 visar att lyftkranen på Kv. Brobacken var
stillastående 68,0 minuter. Data hämtat från bilaga B visar att inget
kranstillestånd orsakats av morgonmöte på Kv. Haren. Morgonmöte innebär
totalt stillestånd och kategoriseras således som väntan enligt de åtta
slöserierna.
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Diagram 4.4 – De mest omfattande orsakerna till kranstillestånd

Övriga anledningar till kranstillestånd är enligt data hämtad från bilaga B är
brister i yrkesarbetares planeringsarbete, dålig sortering samt uppdelning av
byggnadsdelar på lagringsplatser samt ineffektivitet vid losskoppling
alternativt i-koppling av artiklar som lyfts med lyftkran.
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4.3

Utförda lyft
I detta avsnitt presenteras data från bilaga B som behandlar lyftstatistiken på
de båda byggarbetsplatserna. Lyft kategoriseras enligt produktiva lyft och
icke-produktiva lyft. Produktiva lyft är lyft som direkt bidrar till
stommonteringen medan icke-produktiva lyft syftar till lyft som indirekt eller
inte alls bidrar till monteringsprocessen. Icke produktiva lyft innebär
exempelvis förflyttning av material och tung utrustning som ligger i vägen
alternativt behövs på andra delar av byggarbetsplatsen. Antal utförda lyft
varierar beroende på typ av montering samt övrig utförd aktivitet under en
arbetsdag. I tabell 4.1 och tabell 4.2 redovisas statistiska förhållanden mellan
utförda lyft och icke-produktiva lyft samt förhållanden mellan produktiva lyft
och icke-produktiva lyft för undersökningsperioden på Kv. Brobacken
respektive Kv. Haren. Insamlad data visar att förhållandet mellan utförda lyft
och icke-produktiva lyft uppgår till 52 % för Kv. Brobacken och 50 % för Kv.
Haren.
dag
mån
tis
ons
tors
fre
total

antal lyft icke-prod. lyft icke-prod. lyft %
35
18
51 %
62
37
60 %
59
30
51 %
22
12
55 %
19
6
32 %
197
103
52 %

Tabell 4.1 – Lyftstatistik för Kv. Brobacken
dag
mån
tis
ons
tors
total

antal lyft icke-prod. lyft icke-prod. lyft %
33
14
42 %
29
10
34 %
40
27
68 %
32
16
50 %
134
67
50 %

Tabell 4.2 – Lyftstatistik för Kv. Haren

4.3.1

Produktiva lyft
Enligt tabell 4.1 och tabell 4.2 består 52 % respektive 50 % av utförda lyft av
icke-produktiva lyft vilket medför att 48 % respektive 50 % av samtliga lyft
betraktas som produktiva. Att dessa lyft är produktiva betyder nödvändigtvis
inte att de är effektiva. Slöserier har identifierats även bland produktiva lyft.
Följande resultatdel visar enhetstider baserat på Contigas kalkylunderlag
avseende monteringstid för olika elementtyper samt tider för montering
baserat på data hämtad från bilaga B.
För att hålla isär tid baserat på kalkylunderlag och undersökningsbaserad
monteringstid används begreppen enhetstid för kalkylunderlag och snittid för
monteringstid. Enhetstider från kalkylunderlag är beräknade på de produktiva
lyften.

23

Resultat

4.3.1.1 Slöseri i produktiva lyft
Håldäck - Tidsåtgång för montering av håldäck enligt bilaga B uppgår till
254,0 minuter fördelat på 32 lyft. Enhetstid för montering av håldäck uppgår
till 10,6 minuter, se figur 2.4. Undersökningens resultat visar att snittid per
monterat håldäck är 6,3 minuter, se bilaga B. Data från bilaga B visar att 5 lyft
överstiger enhetstid per monterad enhet. Tillsammans utgör de 5 lyften 93,0
minuter, inklusive enhetstid på 53,0 minuter, vilket innebär slöseri på totalt
40,0 minuter.
Vägg – Tidsåtgång för väggmontering uppgår enligt utförd undersökning, se
bilaga B, till 951,0 minuter fördelat på 38 lyft, vilket innebär att snittid per
monterad vägg är 25,0 minuter. Enligt kalkylunderlag, se figur 2.4 uppgår
enhetstid per monterad vägg till 48,0 minuter. Data från bilaga B visar att 11
väggelement har monterats ineffektivt och anses vara slöseri, men inget
element har tidsmässigt legat över kalkylunderlagets enhetstid, se figur 2.4.
Trappor och vilplan – Data från bilaga B visar att total monteringstid för
trappor och vilplan uppgår till 522,0 minuter fördelat på 12 lyft, vilket innebär
snittid på 43,5 minuter per enhet. Enhetstid för trappor och vilplan enligt
kalkylunderlag är 60,0 minuter per enhet, se figur 2.4. Enligt resultat från
utförd undersökning överstiger 3 av 12 elementmonteringar kalkylunderlagets
enhetstid. De utgör tillsammans 213,0 minuter, vilket anses vara slöseri.
Stålstomme – Med stålstomme avses pelare och balk. De båda har samma
enhetstid, vilken uppgår till 30,0 minuter per monterad enhet. Total
monteringstid för stålstomme uppgår till 805,0 minuter fördelat på 63 lyft, se
bilaga B. Snittid baserad på data från bilaga B uppgår till 12,8 minuter per
enhet. 262,0 minuter fördelat på 11 enheter anses bidra till ökat slöseri, dock
överstiger endast tre av monteringstiderna kalkylunderlagets enhetstid.

4.3.2

Icke-produktiva lyft
Tidsåtgång för icke-produktiva lyft uppgår enligt bilaga B till totalt 860,0
minuter

fördelat

på

170

lyft.

Kategorin

icke-produktiva

lyft

är

undersökningens bredaste kategori avseende typ av lyft. Icke-produktiva lyft
innefattar alla lyft som inte direkt bidrar till stommonteringen. Därmed inte
sagt att icke-produktiva lyft nödvändigtvis innebär slöseri. Data hämtad från
bilaga B visar att systematiskt mest återkommande icke-produktiva lyft beror
på de kategorier som listas i avsnitt 4.3.2.1.
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4.3.2.1 Slöseri i icke-produktiva lyft
Mellanlagring – Innebär att element inte monteras direkt vid leverans från
fabrik utan istället lyfts med lyftkran för att mellanlagras på byggarbetsplatsen
tills montering av element är möjlig. Lyft som görs från transport till
lagringsplats är inget produktivt lyft och alltså anses de vara icke-produktiva
lyft. Statistik för Kv. Brobacken visar 27 utförda icke-produktiva lyft fördelat
på 137,0 minuter, se diagram 4.5 och diagram 4.6. Statistik för Kv. Haren visar
13 lyft fördelat på 114,0 minuter. Mellanlagring kategoriseras enligt Leanslöserierna som lager.
Avsaknad av hiss – Innebär de icke-produktiva lyft som utförs för att leverera
utrustning eller material till våningsplan som saknar hiss. Exempel på denna
typ av lyft är verktygsvagnar, svetsar samt skottkärror, det vill säga utrustning
som enkelt kan transporteras i hiss men inte kan transporteras upp och ner för
trappor eller stegar. Utförda icke-produktiva lyft av kategori hissavsaknad
uppgår på Kv. Brobacken till 13 lyft fördelat på 69,0 minuter. Data för Kv.
Haren uppgår till 15 lyft fördelat på 54,0 minuter. Hissavsaknad kategoriseras
till slöseriet rörelse.
Förflyttning av saxlift – innebär att mobil arbetsplattform lyfts mellan olika
ytor, exempelvis från en våning till en annan. Data hämtad från bilaga B visar
att tidsåtgång för lyft av saxlift uppgår för Kv. Brobacken till 13 lyft fördelat på
71,0 minuter och för Kv. Haren till sex lyft fördelat på 31,0 minuter, se diagram
4.5 och diagram 4.6.
Lyftkvantitet och tidsförlust, vilka beror på mellanlagring samt hissavsaknad
för Kv. Brobacken samt Kv. Haren redovisas i diagram 5 respektive diagram 6
som utgörs av data hämtad från bilaga B.
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Diagram 4.5 – Statistik för tidsåtgång vid icke-produktiva lyft
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Diagram 4.6 – Statistik för lyftkvantitet vid icke-produktiva lyft.
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Diskussion

5.1

Slöseri enligt Lean-kategorier
Undersökningens resultat visade att de slöserier som var störst för de två
undersökta byggarbetsplatserna utgjorde väntan 30 %, rörelser 24 % och lager
19 % av samtliga slöserier på Kv. Brobacken. För Kv. Haren utgjorde väntan 37
%, lager 32 % och rörelser 23 % de största slöserierna. Efter sammanställning
av statistiken från de båda byggarbetsplatserna utgjorde väntan 33 %, lager 25
% och rörelser utgjorde 23 % av samtliga slöserier som identifierats under
tidsstudien. Indelningen av slöserier gav ett lättöverskådligt, konkret resultat
som utgjorde en bra översikt för vilka delar av monteringsprocessen som har
störst förbättringspotential. Indelningen av slöserier kom att ligga till grund
för resterande resultat.
Nämnvärt är att endast sex av åtta former av slöseri identifierades i utförd
undersökning. Slöseri i form av överproduktion och överarbete förkom inte på
varken Kv. Brobacken eller Kv. Haren. Överproduktion, som innebär att
tillverkning sker i större utsträckning än vad kunden har beställt är inte
aktuellt eftersom monteringspersonalen inte ”tillverkar” några produkter, utan
endast

monterar.

Hade

undersökningen

utförts

på

Contigas

betongelementfabrik hade kanske slöseriformen överproduktion utgjort en av
de större slöserierna. Överarbete, som inte heller identifierades i utförd
undersökning kan tänkas bero på att prefabricerade element vid montering
antingen passar eller inte passar. Armeringsarbete, gjutning samt svetsning
som också ingår i byggandet med prefabricerad betong är arbetsmoment där
överarbete kan tänkas förekomma, men utförd undersökning tog inte hänsyn
till dessa moment.

5.2

Kranstillestånd
Det totala kranstillestånd som presenterats i resultatdelen uppgick till 1 230,0
minuter. Kranstillestånd i sig berodde som resultatet visar på flertalet
anledningar. Att eliminera samtliga stillestånd anses omöjligt då det kräver
perfektion inom samtliga delar av både tillverknings-, transport- och
monteringsprocess. Däremot anses det fullt möjligt att reducera merparten av
kranstilleståndet. Observera att för att undersökningen ska vara så generell
som möjligt räknas resultaten från de undersökta byggarbetsplatserna inte var
och en för sig i diskussionen, utan de räknas ihop för att därefter delas med
antal arbetstimmar.
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5.2.1

Kategorier som orsakar kranstillestånd
Förberedelse, uppgick till 308,0 minuter och utgjorde största anledningen till
kranstillestånd. 134,0 av dessa minuter berodde på förberedelser i form av
stämpning av balk samt höjdavvägning inför montering av stål- och
betongelement. Höjdavvägning och stämpning är nödvändiga moment för att
säkerställa att montering sker korrekt och stämpning av balk utförs för att
balkarna inte ska vrida sig vid montering av håldäck. De 134,0 minuter som
identifierats för höjdavvägning och stämpning anses vara slöseri eftersom det
görs på bekostnad av kraneffektiviteten. Detta motsvarar ett snitt på 67,0
minuter per arbetsvecka.
90,0 minuter av totalt kranstillestånd berodde på framtagning av nödvändig
utrustning till aktuella arbetsområden samt förflyttning mellan olika
arbetsområden. Förflyttning mellan olika arbetsområden går inte att undvika.
Undersökningen har inte behandlat yrkesarbetarnas effektivitet avseende
denna faktor. Snitt per arbetsvecka är 45,0 minuter.
65,0 minuter av de 308,0 minuter slöseri orsakat av förberedelse berodde på
oklarheter kring utförande av montering, det vill säga ritningstolkning. Att
studera och förstå ritning är en förutsättning för att utföra monteringen och är
således en del av arbetsprocessen och anses kanske inte som slöseri. Faktum är
att ritningsläsning tar upp betydligt mycket mer tid än 65,0 minuter, men
anses bara som slöseri när det orsakar fördröjning av lyftkransarbete
alternativt kranstillestånd. Beräknat snitt för en arbetsvecka uppgår till 32,5
minuter.
Ineffektivitet vid rast, uppgick till 304,0 minuter. Samtliga 304,0 minuter kan
omöjligt elimineras eftersom gångtid till och från omklädningsrum och
lunchrum ingår i arbetstid. Utförd undersökning visade att snittid för gångtid
var fyra minuter vilket innebär att 144,0 minuter inte längre kan betraktas som
slöseri. Övriga 160,0 minuter användes inte till någonting produktivt utan var
slöseri som helt och hållet berodde på kranstillestånd på grund av bristande
engagemang hos yrkesarbetarna. Snitt per arbetsvecka för ineffektivitet vid
rast uppgick till 80,0 minuter.
Extern påverkan, uppgick enligt resultatdelen till 221,0 minuter. Av extern
påverkan beror 112,0 minuter på utförda fel inom företaget, fast på annan
avdelning. Övriga 109,0 minuter beror på fel utförda av andra företag än
Contiga AB. Snittet för extern påverkan under en arbetsvecka uppgår till 110,5
minuter.

28

Diskussion
Avsaknad kranförare, uppgick till 134,0 minuter. Detta slöseri påträffades
endast på Kv. Haren vilket troligtvis berodde på att tornkran användes för det
projektet, medan Kv. Brobacken använde mobilkran och således förskonats
från det slöseri som uppstod i samband med att kranförare skulle klättra upp i
kranen. Detta slöseri är jämförbart med ineffektivitet vid rast i och med att det
inte går att eliminera på grund av att det tar ett visst antal minuter för
kranföraren att ta sig från omklädningsrum till kranhytt. Snittid för att nå
kranens förarhytt uppgick till 6,0 minuter, vilket innebär att 90,0 minuter
under en arbetsvecka är gångtid som inte kan elimineras. 44,0 minuter kvarstår
och dessa borde tekniskt sett kunna elimineras. Observera att samtliga stopp
orsakade på grund av avsaknad av kranförare har identifierats efter raster,
aldrig före. Kranstillestånd före raster har orsakats av faktorn ”ineffektivitet
vid rast” som beskrivs i tidigare stycke. Avsaknad av kranförare tillsammans
med yrkesarbetares ineffektivitet vid rast har bidragit till en viss gråzon. När
yrkesarbetare har varit ineffektiva innan rast har kranförare kunnat åka ner
från tornkranen och när kranförare efter rast har varit på väg upp tenderade
yrkesarbetare att vara ineffektiva.
Morgonmöte, utgjorde totalt 68,0 minuter som bestod av data från endast Kv.
Brobacken av anledning att inga morgonmöten hölls på Kv. Haren. Detta
innebär kranstillestånd på ungefär 14,0 minuter varje morgon orsakat av
morgonmöte. 14,0 minuters genomgång varje morgon kan visa sig vara
värdeskapande tid förutsatt att det bidrar till mindre slöseri avseende
oklarheter kring vad som ska monteras, men det är ändå ett kranstillestånd
som systematiskt återkommer varje morgon. Är det nödvändigt? Jag kan inte
besvara detta av anledning att undersökningen inte har behandlat relevans och
effektivitet av morgonmöten och genomgångar.
Intern påverkan, uppgick till totalt 156,0 minuter. Störst påverkan till detta
slöseri uppgick till 43,0 minuter och utgjordes av letande av specifika element
på byggarbetsplatsernas lagringsplatser. Övriga 113,0 minuter berodde på
tidigare felmonteringar som justerades samt dålig förberedelse vid koppling
eller lossning av olika lyft. Snittid för en arbetsvecka avseende balkletande
uppgår till 21,5 minuter. Detta snitt speglar dock inte verkligheten på ett bra
sätt av anledning att montering i största utsträckning skedde direkt från lastbil
på Kv. Brobacken medan samtlig montering på Kv. Haren skedde med lagrade
element. Detta går därför att härleda vidare till minskning av antal ickeproduktiva lyft, som behandlas i avsnitt 5.3.2.

29

Diskussion

5.2.2

Åtgärder kranstillestånd
Förberedelse, för att minska slöseri avseende förberedelse krävs bättre
förberedelse samt planering. Genom att utnyttja ineffektiv tid till förberedelse
för nästkommande monteringsprocess kan detta slöseri reduceras avsevärt.
Under monteringsprocess uppstår icke-produktiv tid sett ur yrkesarbetarnas
perspektiv i och med att det tar några minuter för kranen att transportera ett
element som ska monteras från lagringsplats eller lastbil till plats för
montering. Genom att utnyttja tiden till att studera ritning och bilda
uppfattning om hur monteringen ska utföras anser jag att samtliga 65,0
minuter kan elimineras. Detta förutsätter att kopior av ritningsunderlaget finns
nära tillhands och inte bara i A1-format i verktygsbodar. Förses yrkesarbetare
som monterar med ritningspärm som de bär med sig är det enkelt att studera
ritning när icke-produktiv tid uppstår.
Övriga möjligheter att reducera kranstillestånd avseende förberedelse är
genom att se till att samtlig montering utförs på arbetsområde X innan
förflyttning till arbetsplats Y sker. Genom att fundera på vilka konsekvenser
som kan påträffas och därefter ta med nödvändig utrustning för att på ett
tidseffektivt sätt lösa eventuellt problem anser jag att kranstilleståndet kan
reduceras.
Ineffektivitet vid rast, De kranstillestånd som identifierats som ineffektivitet
vid rast kunde enligt undersökningen anses vara för korta att montering av
ytterligare element skulle kunna utföras. Däremot skulle kranstillestånden
kunna utnyttjas till arbete som indirekt bidrar till monteringen, exempelvis
höjdavvägning eller stämpning, vilka var huvudorsakerna till kranstillestånd
på grund av förberedelse.
Avsaknad kranförare, Avsaknad av kranförare och ineffektivitet vid rast hör
på sätt och vis ihop, se avsnitt 5.2.1, och kan reduceras alternativt elimineras
med liknande åtgärder, det vill säga genom att förbereda inför nästkommande
steg i monteringsprocessen genom exempelvis höjdavvägning eller stämpning
av balk.
Morgonmöte, En möjlighet för att åtgärda kranstillestånd orsakat på grund av
morgonmöte är att istället för att betala kranhyra för 480,0 minuter per dag
förhandla med kranleverantör om att reducera kranhyra till 450,0 minuter per
dag, vilket skulle medföra 30,0 minuter varje morgon där Contigas personal
inte har tillgång till kranen, och då kan utföra morgonmöte samt förberedelser
av kommande montering utan att betala för oanvänd lyftkranstid. Detta skulle
generera 150,0 minuter insparad tid per vecka och arbetsplats.
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Intern påverkan, Eliminering av letande borde kunna utföras enkelt genom att
vid mottagning av leverans där montering inte sker direkt alltid se till att
prefabricerade element sorteras efter typ och alltid lagras på samma ställe,
vilket är ett av de fem stegen i 5S-metoden. Det vill säga, lagra stålpelare på en
specifik plats, VKR-profiler på en annan plats och HSQ-balkar på en tredje
plats. Genom att ”standardisera” detta utförande krävs ingen tidsåtgång för att
hitta eftersökt element. Kranstillestånd orsakat av felmonteringar och dålig
förberedelse har koppling till åtgärderna för förberedelse, vilket innebär att
genom att utnyttja transporttider mellan lagringsplats och monteringsplats till
förberedelse och ritningstolkning kan fel orsakade av intern påverkan,
exempelvis slarv reduceras. Observera att enstaka fel alltid kan uppstå.

5.3

Utförda lyft

5.3.1

Produktiva lyft
Resultatet för produktiva lyft visade att samtliga snittider för montering av
olika element var lägre än enhetstiderna från kalkylunderlaget. Sett till snittid
jämfört med enhetstid finns inga slöserier inom de produktiva lyften, men
faktum är att enhetstiderna inte helt stämmer överens med utförd
undersökning. Utförd undersökning har avsett att identifiera slöserier inom
arbetet med lyftkran och har således bara behandlat lyftskransarbete.
Svetsning utgör en tidskrävande del av monteringsprocessen, det kan dock i
största utsträckning ske efter att elementen kopplats loss från lyftkranen, vilket
gör att det går att härleda till extern ställtid enligt SMED-metoden, vilket
betraktas vara ett effektivt sätt att utföra lyftskransarbete. Utförandetid för
svetsning av olika moment har inte ingått i undersökningen och således är
jämförelsen mellan kalkylunderlagets enhetstider och utförd undersöknings
snittider irrelevant. Istället bör data från utförd undersökning tillämpas och
utnyttjas för att få uppfattning om vilka produktiva lyft som är ineffektiva.
Utförd undersöknings snittider för elementmontering skiljer sig avsevärt från
kalkylunderlagets enhetstider. Av resultatet att tolka
enhetstiderna

inte

är

användbara

i

denna

anses det att

undersökning

eftersom

enhetstiderna från kalkylunderlaget är baserade på hela monteringsprocessen,
vilken även innefattar permanent förankring av elementen genom svetsning
eller bultning. Undersökningens snittider utgör därför ett bättre underlag vid
bestämmande av slöseri vid produktiva lyft.
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Håldäck, de 5 lyft som utgör 93,0 minuter och enligt resultatet anses vara
slöseri berodde i största utsträckning på att håldäcken inte passade, utan
behövde modifieras för att monteras. Detta antas utgöra slöseri i form av
väntan samt omarbete. Eftersom håldäcken av någon anledning inte gick att
montera uppstod väntan. Är anledningen till att håldäcken inte passar intern
är slöseriet omarbete och om felet beror av extern anledning anses slöseriet
bero på väntan. Totalt slöseri som utgjordes av produktiva lyft vid montering
av håldäck var alltså 61,5 minuter, vilket i snitt per byggarbetsplats och per
arbetsvecka avrundat blir 30,7 minuter slöseri.
Vägg,

resultatet

visade

att

11

av

de

monterade

väggarna

under

undersökningsperioden ansågs vara slöseri, men att ingen av dem låg över
enhetstiden per monterad vägg. Snittiden däremot, som enligt resultatet
uppgick till 25,0 minuter per monterad enhet och samtliga av 11 väggar
överskred snittiden. Total monteringstid för dessa väggar uppgick till 389,0
minuter vilket innebär 114,0 minuter slöseri. Slöseriet berodde i största
utsträckning på dålig förberedelse gällande höjdavvägning samt avsaknad av
förankringsdubb, vilka anses vara internt orsakade slöserier. Snitt per
arbetsplats uppgår till 57,0 minuter per vecka för en byggarbetsplats.
Trappor och vilplan, 308,0 minuter, fördelat på 4 lyft berodde enligt
undersökningen på externa fel, vilket således innebär 134,0 minuter slöseri på
grund av externa fel. Ett annat slöseri som orsakats av externa fel var 4 lyft
fördelat 97,0 minuter som utgjordes av nedfirning av trappelement i trapphus
vilket också tolkas som slöseri eftersom det vanligtvis tar 2-3 minuter att fira
ner ett element och därefter vidtar monteringsprocessen. Totalt 231,0 minuter
identifierades som slöseri avseende produktiva lyft gällande trappor och
vilplan, vilket medför ett snitt på 115,5 minuter per arbetsvecka för en
arbetsplats.
Anledning till att 97,0 minuter gick åt till nedfirning av trappelement var att
byggnadens samtliga våningar med bjälklag och väggar hade monterats i ett
tidigare skede och trapporna monterades i efterhand. Detta medförde att
trapphusets väggar stod färdiga medan trappelementen saknades. Det är
logiskt att det blir komplicerat att få ner trappelement till nedersta våningen.
Stålstomme, enligt rapportens resultatdel ansågs 11 enheter bidra till ökat
slöseri, där samtliga överskred den snittid som uppmättes i samband med
undersökningen. Fem enheter som uppmätte 122,0 minuter berodde enligt
bilaga B på externa fel, vilket innebär 95,1 minuter slöseri, vilket inte
vidarebehandlas i denna rapport. Övriga sex enheter medräknas inte som
slöserier i och med att de kan betraktas som icke-återkommande slöserier.
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5.3.2

Åtgärder för produktiva lyft
Generella åtgärder för att reducera och eliminera slöseri vid utförda lyft är att
hela tiden se till att nödvändig utrustning är framtagen och lättillgänglig, att
ritningsunderlag finns lättillgängligt för att undvika slöseri vid funderingar
kring

monteringsanvisningar,

att

alltid

tänka

ett

steg

framåt

i

monteringsprocessen och vara medveten om vad nästkommande steg är för att
undvika

driftstopp,

samt

se

till

att

alltid

ha

en

reservplan

om

monteringsprocessen inte går enligt plan.
Vägg, huvudorsaker till slöseri vid väggmontering var icke utförda
höjdavvägningar samt avsaknad av förankringsdubb. För att reducera slöseri
som uppstått i samband med väggmontering gäller liknande åtgärder som för
ineffektivitet vid rast, det vill säga bättre utnyttjande av icke-produktiv tid.
Trappor och vilplan, Med rätt åtgärder borde både slöseriet som berodde på
nedfirning av element kunna elimineras och de 134,0 minuter slöseri som
berodde på andra externa fel borde kunna elimineras alternativt reduceras.
Utförd undersökning har inte haft som syfte att åtgärda externa fel. Detta tas
därför upp i avsnitt 8, förslag till fortsatta studier.

5.3.3

Icke-produktiva lyft
Mellanlagring, utgjorde enligt resultat 251,0 minuter fördelat på 40 lyft.
Samtliga 40 lyft gjordes från lastbil till lager på byggarbetsplatserna vilket
medförde slöseri eftersom det blev ett extra, icke-produktivt lyft per enhet
eftersom de inte monterades direkt vid leverans. Att sträva efter att alltid
montera element direkt vid leverans är tidseffektivt för monteringspersonalen,
men lastbilschaufförerna drabbas av inaktivitet eftersom de får vänta längre än
om elementen hade lyfts av och ställts på lager. Vid exempelvis stålleveranser
är direktmontering inte ett alternativ eftersom en stålleverans kan innehålla 40
enheter, och att montera samtliga direkt vid leverans skulle enligt
kalkylunderlagets enhetstider ta en halv arbetsvecka. Vid stålleveranser
tillämpas därför mellanlagring. Denna typ av lyft anses som effektiva, även om
de tillhör kategorin icke-produktiva lyft. 92,0 minuter fördelat på 18 lyft var av
denna typ och kan räknas bort från de 251,0 minuter slöseri som tidigare
identifierats. Resterande 159,0 minuter är slöseri som genom bättre planering
och samordning mellan transportplanerare och platschefer borde kunna
elimineras. Att skicka ut exempelvis håldäcksleveranser till byggarbetsplatser
som inte ligger i fas för att kunna montera enheterna bidrar till slöseri genom
att först måste det göras plats på byggarbetsplatsen för lagring av enheterna,
därefter måste enheterna lyftas av transporten, och senare när monteringen
kan utföras lyfts elementen från den tillfälliga lagringsplatsen.
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Detta medför slöseri som inte är värdeskapande för någon och går att härleda
till principerna kring Just-In-Time.
Utförd undersökning visade att totalt 40 lyft har varit av kategori
mellanlagring. Undersökningen visar även att 80 enheter har monterats från
lager, vilket medför att det slöseri som beror på mellanlagring är det dubbla av
vad undersökningen visar och således borde elimineringspotentialen för
mellanlagring vara dubbelt så stor som de 159,0 minuter av de 251,0 minuter
som i undersökningen har klassats som slöseri. 159,0 minuters slöseri innebär
ett slöseri på 79,5 minuter i snitt per arbetsvecka och arbetsplats.
Avsaknad av hiss, icke-produktiva lyft som berodde på att byggarbetsplatsen
inte tillhandahöll bygghiss var ett återkommande slöseri som är av extern
påverkan eftersom Contiga i samtliga av deras projekt arbetar som
underentreprenörer åt byggherren och således inte själva ansvarar för att
tillhandahålla bygghiss. Enligt utförd undersökning identifierades 123,0
minuter fördelat på 28 lyft som slöseri på grund av hissavsaknad. Detta
innebär ett snitt på 61,5 minuter per arbetsvecka och byggarbetsplats.
Förflyttning av saxlift, 102,0 minuter fördelat på 18 lyft är vanligt
återkommande icke-produktiva lyft som identifierats. Att använda stegar vid
montering är betydligt mycket mer tidseffektivt och mindre otympligt än
mobila arbetsplattformar. Stegar är dock riskfyllt ur arbetsmiljöperspektiv och
är därför ett uteslutet sätt att arbeta på. Att säkerheten bortprioriteras för att
effektivisera monteringsprocessen är uteslutet.

5.3.4

Åtgärder för icke-produktiva lyft
Mellanlagring, Nyckeln till att eliminera slöserier avseende mellanlagring är
att inte beställa leveranser förrän det kan säkerställas att montering kan utföras
direkt vid leverans. Det är bättre att de prefabricerade enheterna lagras på
fabrikernas lager, där det finns stora ytor att disponera till just lagring av
element.
Förflyttning

av

saxlift,

Ett

sätt

att

ändå

minska

lyft

av

mobila

arbetsplattformar är att tillämpa samma metoder som vid de slöserier som
identifierats som förberedelse, nämligen att se till att samtlig montering utförs
på ett arbetsområde innan arbete på nästa område påbörjas. Tillämpas detta
arbetssätt borde lyft av mobila arbetsplattformar kunna minskas och slöseriet
således reduceras.
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5.4

Sammanställning av diskussion
De två mest omfattande slöserikategorierna som identifierats under
undersökningen var väntan, som utgjorde 33 % av samtliga slöserier samt
lager, som utgjorde 25 % av samtliga slöserier.
Totalt kranstillestånd uppgick till 1 230,0 minuter, vilket medförde ett snitt per
arbetsvecka och byggarbetsplats på 615,0 minuter. Kranstillestånd berodde
huvudsakligen på följande faktorer; förberedelse, ineffektivitet vid rast, extern
påverkan, avsaknad av kranförare, morgonmöte samt intern påverkan.
Tillsammans utgjorde faktorerna slöseri på sammanlagt 479,0 minuter av
2 400,0 minuter, det vill säga en arbetsvecka.
Gällande utförda lyft visade resultatet och diskussionen att av de lyft som varit
produktiva identifierades i snitt per arbetsvecka och arbetsplats 244,5 minuters
slöseri, varav 81,4 minuter utgjordes av interna fel och resterande 163,1
minuter utgjordes av externa fel. Av de icke-produktiva lyften utgjorde i snitt
141,0 minuter slöseri, varav 79,5 minuter utgjordes av mellanlagring av
prefabricerade element och 61,5 minuter berodde på externa omständigheter.
För att reducera slöserier avseende kranstillestånd samt utförda lyft krävs god
förberedelse av yrkesarbetarna. De ska alltid se till att ha nödvändig
utrustning nära till hands, alltid sträva efter att utnyttja kranen till fullo och
inse vilken typ av lyft som är värdeskapande alternativt icke värdeskapande
för monteringsprocessen. Yrkesarbetarna ska alltid nyttja tiden till arbete som
underlättar för monteringsprocessen, även den tid där lyftkranen inte används.
Platschefer ska sträva efter att alltid beställa leveranser i rätt tid, vilket innebär
att personalen måste förstå att leveranser som kommer i ”fel” tid skapar
merarbete.
För att möjliggöra detta anses det vara viktigt att ändra arbetssätt och
”standardisera” vissa moment, exempelvis sortering av stålleveranser och se
till att de nya standardiserade arbetssätten följs. För att lyckas med detta krävs
stort engagemang och förståelse från alla avdelningar inom organisationen.
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Slutsatser
Rapporten leder fram till att det finns potential för reducering av slöseri på
totalt 919,8 minuter per arbetsvecka, vilken motsvarar 2 400,0 minuter. 480,5
minuter utgörs av minskning av kranstillestånd och 439,3 minuter utgörs av
effektivisering av produktiva samt icke-produktiva lyft. 919,8 minuter är den
identifierade förbättringspotential som enligt undersökningens resultat finns
på

Contigas

entreprenadavdelning

avseende

arbete

med

lyftkran.

Förbättringspotentialen avser både slöseri som består av interna– och externa
faktorer. Det är i dagsläget inte möjligt att eliminera 919,8 minuter per
arbetsvecka och byggarbetsplats eftersom många slöserier påverkas av
faktorer som inte behandlats i undersökningen på grund av dess
avgränsningar. För att eliminera de slöserier som orsakats av interna faktorer
och som på kort anses vara möjliga att eliminera föreslås utförande av de
åtgärder som anges i diskussionsavsnittet, se avsnitt 5.4. Följande åtgärder
möjliggör att slöserier avseende tid inom monteringsprocessen kan reduceras
med 393,5 minuter per byggarbetsplats och per vecka och därmed anses
forskningsfrågan vara besvarad.
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Praktiska rekommendationer
En praktisk rekommendation uppdagades på en av byggarbetsplatserna när en
bärande lägenhetsskiljande innervägg monterades tvärs över en våning, vilket
medförde att våningsplanet stängdes av, och för att komma över till andra
sidan var man tvungen att ta hissen ned till botten för att sedan ta trapporna
upp i andra änden av huset. I och med att väggen var lägenhetsavskiljande
fanns det ingen dörröppning. Ur Lean-perspektiv sett kommer detta i
framtiden bidra till slöseri i form av rörelse. Under hela byggnationen, fram till
dess att alla entreprenörer är färdiga kommer det slösas bort mycket tid på
förflyttningar från ena sidan byggnaden till den andra. I en byggnad med åtta
våningar blir det mycket tid som går till spillo. Det kan inte vara ekonomiskt
hållbart att inte tillverka dessa väggar utan provisoriska dörröppningar. Hur
mycket tid slösas på detta och hur mycket går det att spara in på provisoriska
dörröppningar som i slutskedet gjuts eller gipsas igen? Genom att i
tillverkningsskedet göra temporära dörröppningar kan detta enkelt undvikas.
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Förslag till fortsatta studier
Utförd forskning har varit tidsbegränsad och därför har avgränsningar gjorts
för att över huvud taget möjliggöra färdigställande av undersökningar samt
inlämning av rapport. Under utförandet uppkom flertalet frågeställningar som
har varit av intresse men inte ingått i forskningen. Dessa frågeställningar kan
vara av intresse för framtida studier av olika slag.

8.1

Trappor – En extern tidstjuv
Resultatet av tidsstudien visar att av de prefabricerade elementen är det
montering av trapplan och trappor som är mest tidskrävande. Själva
monteringsprocessen är egentligen inte mer komplicerad än att montera en
vägg (författarens åsikt), vilket generellt inte tar längre tid än 20 minuter. Trots
detta visar det sig ta det upp till en och en halv timme att montera ett
trappelement. Anledningen eller anledningarna till detta har visat sig vara
olika. De vanligaste har varit
Bristande ritningsunderlag – till exempel att inga plushöjder har saknats i
ritningselevationerna vilket medför att vetskapen om på vilken höjd över
bjälklaget trappelementet ska monteras.
Bristande utsättningar – vilket innebär att företaget som gör utsättningar inte
har utfört eller utfört fel markeringar från befintliga väggar och bjälklag på hur
stort mellanrum det ska vara mellan exempelvis trappor och väggar i ett
trapphus.
Trappelement passar inte – Att trappelement inte passar kan bero på flera
saker. Trapplanen eller vilplanen som ligger på små VKR-rör i urtagna hål i de
prefabricerade väggarna passar inte på grund av feltillverkning av väggar eller
trappelement, ritningsfel, felmontering av tidigare väggar och element,
felgjord utsättning, att tidigare platsgjuten trappa eller bjälklag är felaktig.
Samtliga faktorer har stötts på i samband med undersökningen men har inte
behandlats eftersom det är utanför forskningsramarna. Vad som gör att just
trappelementen är svåra att arbeta med är ett förslag till framtida studier.
Personligen tror jag att det beror på att det är för många parter inblandade.
Contiga tillverkar vägg- och bjälklagselement, men inga trappelement.
Trappelementen tillverkas av ett annat bolag som förmodligen har andra
rutiner och tillvägagångssätt. Utöver detta finns det en tredje part i form av
konstruktörer som beräknar och dimensionerar för att de olika elementen ska
samverka och hålla, samt en fjärde part i form av utsättningsföretaget som har
sina rutiner och sätt att utföra arbetet. Hur det ser ut inom organisationer som
driver liknande verksamhet vet jag inte.
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Finns det verksamheter som utför all tillverkning och i så fall fungerar det
bättre där? Genom att öka kunskapen hos alla fyra parter om dess verksamhet
och rutiner kanske detta problem kan lösas?
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Grundförutsättningar




Stoppur – används för tidtagning av alla moment
Kamera – fotografera lyft, det kan användas som komplement till
beskrivande texter och tider framöver.
Komradio – för att kunna lyssna på kommunikationen mellan montör
och kranförare och på så sätt alltid vara uppdaterad på vad som sker
och varför.

Följande frågeställningar och tankesätt ska hela tiden ligga till grund för
dokumentering av samtliga moment under utförande av tidsstudien.


Vilken typ av arbete utförs?



Är tiden värdeskapande eller icke värdeskapande?

Frågeställningar vid problem
Med denna lista som utgångspunkt går det snabbt att kategorisera varför
kranen inte producerar som den borde.






Kranen står still
o Varför beror stoppet på?
 fabriksfel/ritningsfel
 dålig förberedelse
 kranförare
 väder
Lyft tar längre tid än vanligt
o Varför?
 P.g.a. dålig förberedelse
 fabriks-/ritningsfel
Onödiga lyft utförs
o Varför?
 Är kranen nödvändig för detta lyft?
 Lyft fler saker på samma gång
 Felplacering av utrustning/material?
 Felprioritering, finns det viktigare lyft?

BILAGA A – Struktur tidsstudie

”Slöserijakt”
Därefter görs en härledning till vilken av de olika slöserierna hör till.









överproduktion
väntan
transport
överarbete
lager
rörelse
omarbete
outnyttjad kompetens

Samtliga punkter i detta dokument tas i beaktning vid införande av statistik i
tidsstudien.

Carl Lagerstedt – 2014-04-03
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