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Abstract 

This final year project is made for Peab Jönköping and its target group is the 
construction industry. The main focus is the use of unutilized building material in 
the most economical and environmental-friendly way. Unutilized building 
material is here defined as material purchased for a construction project that for 
different reasons not has been used. The most important thing to find out was 
how much building material considered as being waste is actually useable material, 
and how much less it costs to use that building material instead of throwing it 
away. 
 
When this information was gathered a proposal on how to efficiently use the 
unutilized building material instead of wasting it was designed. Costs and incomes 
were investigated and the proposal suggested a storage area where Peab can store 
their unused building material. The costs for the storage area was however 
relatively high, large savings are therefore needed. These savings are very difficult 
or actually almost impossible to calculate because it is very difficult to know how 
much material that really is usable of the total waste. The savings can be estimated, 
however with low reliability. Hence, the proposal seems very expensive since the 
savings are not being able to cover the costs. If the incomes were known from the 
beginning it would be easier to properly design a proposal. Another way is to test 
the proposal at a smaller range first to better be able to calculate the savings. The 
decrease of environmental influence and other impacts from the proposal are hard 
to show with figures and it is difficult to estimate how much the storage area will 
cost. Based on this, Peab are therefore presently recommended not to take this 
risk. 
 
With this knowledge at hand an alternative proposal was designed. This proposal 
suggested a development of Peab’s already existing storage area utilizing the same 
resources as today. If this is properly realized, the environmental influence will be 
reduced and Peab Jönköping’s economy will be improved.
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Sammanfattning 

Examensarbetet är utarbetat för Peab Jönköping och riktar sig till byggbranschen. 
Ledstjärnor är ekonomi och miljö. Framförallt fokuserar examensarbetet på att 
använda oanvänt byggmaterial på ett så ekonomiskt och miljövänligt sätt som 
möjligt. Med oanvänt byggmaterial menas sådant material som köpts till ett bygge 
men som på ett eller annat sätt inte använts. Vad som var viktigt att få svar på var 
hur mycket av allt material som ansågs som avfall som egentligen inte var avfall, 
utan fullt användbart byggmaterial och med hur mycket man skulle kunna minska 
sina materialkostnader om man bara tog tillvara på det byggmaterialet. 
 
Utefter informationen om hur mycket material det rörde sig om, utreddes en 
metod för att ta tillvara på det överblivna byggmaterialet. Kostnader och sparade 
pengar undersöktes och förslaget blev en upplagsplats där Peab kan lagra oanvänt 
byggmaterial. Kostnaden för den nya upplagsplatsen blev dock relativt hög. Därför 
krävs stora besparingar för att täcka upp för kostnaderna. Besparingarna är mycket 
svåra om inte omöjliga att beräkna på grund av att det inte går att veta hur mycket 
som verkligen går att använda av det som slängs. Man kan anta en del värden och 
på så vis få fram siffror men säkerheten i dessa är naturligtvis låg. Resultatet av att 
inte kunna kvitta kostnader mot intäkter blir att förslaget på så vis ser orimligt dyrt 
ut. Antingen skulle man vilja från början ha siffror på vad besparingarna skulle 
kunna bli eller så skulle man behöva prova sig fram för att se hur mycket det är 
möjligt att spara och utefter det planera upplagsplatsen. Den minskade 
miljöpåverkan samt andra mjuka värden som förslaget kommer att innebära kan 
möjligtvis reducera kostnaderna men hur mycket är omöjligt att säga alltså inte 
tillräckligt för att Peab ska våga chansa. Förslaget får dock anses som för dyrt och 
rekommenderas inte för Peab Jönköping i nuläget. 
 
Med denna vetskap utformades ett annat förslag. Detta förslag nyttjar lika stora 
resurser och använder sig av den redan befintliga upplagsplatsen men med något 
annorlunda rutiner. Om den struktureras upp på rätt sätt och hanteras på ett 
ambitiösare sätt kommer miljöpåverkan minska och Peab Jönköpings ekonomi att 
förbättras. 
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Förord 

Genomförandet av detta examensarbete har varit väldigt lärorikt, intressant men 
också tidvis ganska utmanande. 

Vi skulle vilja rikta ett tack till vår handledare Max Bergström för hans vägledning 
och stöd. Hans positiva inställning och ”knuffar” i rätt riktning har ofta 
underlättat vårat jobb. Ett ytterligare tack riktas till Svante Bjurgren som agerat 
som vägledare åt oss på Peab och öppnat många dörrar. Samtliga medarbetare vi 
kontaktat på Peab har visat ett genuint intresse att försöka hjälpa till med 
information och olika uppgifter där de har haft möjlighet. Detta tackar vi mycket 
för och inser att arbetet inte hade kunnat skrivas utan deras hjälp. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Bygg: Branschen som detta examensarbete främst vänder sig till. 
 
Byggekonomi: Hård konkurrens i byggbranschen kräver kostnadsbesparingar för att 
göra företaget mer konkurrenskraftigt. 
 
Materialhantering: Transporter samt lagerhållning av byggmaterial. 
 
Miljö: Arbetet presenterar en av många olika möjligheter att minska 
miljöpåverkan. 
 
Oanvänt byggmaterial: Byggmaterial som köpts och levererats men inte brukats. 
 
Upplagsplats: Plats för lagring och omlastning av byggmaterial. 
 
Återanvändning: Form av återvinning där produkten nyttjas i någorlunda 
ursprunglig form. 
 
Återköp: Oanvänt byggmaterial som säljs tillbaks till leverantören. 

 



Innehållsförteckning 

iv 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................... 1 

1.1 SYFTE OCH MÅL .....................................................................................................................2 
1.2 AVGRÄNSNINGAR...................................................................................................................3 
1.3 DISPOSITION...........................................................................................................................3 

2 Genomförande .......................................................................... 4 

3 Undersökning ............................................................................ 6 

3.1 ANDRAHANDSMARKNADEN ...................................................................................................6 
3.1.1 Återbruket .........................................................................................................................6 
3.1.2 Brohaga försäljning..........................................................................................................7 
3.1.3 Slutsatser andrahandsmarknaden.....................................................................................7 

3.2 PEABS RUTINER ......................................................................................................................8 
3.2.1 Dagens upplagsplats.........................................................................................................8 
3.2.2 Inköp ...............................................................................................................................10 
3.2.3 Avfallshantering..............................................................................................................11 
3.2.4 Platschefernas synpunkter ..............................................................................................12 
3.2.5 Sammanfattning av enkätfrågor......................................................................................15 

4 En utökad upplagsplats? ......................................................... 17 

4.1 KOSTNADER .........................................................................................................................17 
4.1.1 Personal och transporter................................................................................................17 
4.1.2 Mark ...............................................................................................................................18 
4.1.3 Tält..................................................................................................................................23 
4.1.4 Maskin ............................................................................................................................24 
4.1.5 Sammanställning ............................................................................................................26 

4.2 BESPARINGAR ......................................................................................................................27 
4.2.1 Minskade avfallskostnader .............................................................................................27 
4.2.2 Sparade materialkostnader.............................................................................................28 
4.2.3 Komplettering från detaljhandeln...................................................................................28 
4.2.4 Färre återköp..................................................................................................................29 
4.2.5 Omätbara värden............................................................................................................29 
4.2.6 Sammanfattning besparingar..........................................................................................31 

5 Slutsats och diskussion ........................................................... 34 

5.1 REKOMMENDERAD HANDLINGSPLAN ...................................................................................35 

6 Referenser................................................................................ 37 

7 Sökord...................................................................................... 40 

8 Bilagor ...................................................................................... 41 



Inledning 

1 

1 Inledning 
En allmän uppfattning under slutet av nittiotalet och början av tvåtusentalet är att 
det är dyrt att bygga, att byggbranschen tar ut höga avgifter för uppförande av 
byggnader och anläggningar. Produktionskostnaderna har ökat stadigt sen mitten 
av nittiotalet [1]. Byggherrars kostnader står inte alltid i proportion till vad de vill 
ha. Detta sprider sig neråt i byggandekedjan till hyresgäster och sekundärkunder. 
Höga byggkostnader leder till dyra hyror för såväl bostäder som kontor och 
affärslokaler. Alltså påverkas väldigt många människor av höga byggkostnader. 
Vilket leder oss vidare mot vad som orsakar dessa höga kostnader. Det är självklart 
en mängd faktorer som samverkar här och för att kunna förändra någonting måste 
man identifiera dem. 
 
Det finns egentligen två huvudspår: 
 
Det första är här kallat lyxbyggandet. Byggherren väljer att projektera och bygga 
dyra eller ”lyxiga” byggnader, ofta lägenheter. Man väljer större areor och 
exklusivare material. Detta är ett medvetet val av byggherren och denne drabbas 
egentligen inte i detta, varvid det i detta fall måste betraktas som ett sidospår. De 
som däremot drabbas är hyresgäster och köpare. 
 
Nästa huvudspår är här kallat slöseri. Genom hela byggprocessen råder slöseri, från 
projekteringsstadiet till förvaltningsstadiet. Självklart råder även slöseri vid rivning 
av den uttjänta byggnaden. 
 
Med slöseri menas allt som omedvetet ökar kostnaden för byggherren. När 
byggprocessen analyseras ur denna synvinkel syns att det slösas med tid, material, 
arbetskraft osv. Det har visat sig i en rapport från Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond (Sbuf) att en byggarbetares effektiva tid för byggherrens räkning 
endast är ca 15-20 % av sin arbetstid. Vidare slösas med transporter, maskiner och 
utrustning och inte minst material. Materialkostnaden är ca 40 % av 
entreprenadsumman eller ca 25 % av kontraktssumman. Materialspill beräknas till 
1-3% av hela kontraktssumman. Med materialspill menas inköpt material som ej 
byggs in. Det rör sig om överbeställningar, slarv som orsakar skador på material, 
spill till följd lättja osv. 1-3% kan verka som en liten summa i sammanhanget. 
Vanligt är att man stirrar sig blind på procentsatsen och inte ser till de faktiska 
kostnaderna. Tittar man på de faktiska kostnaderna som blir av dessa 1-3 % för 
varje byggprojekt blir det en hel del pengar [2]. 
 
Konkurrensen mellan byggföretagen på marknaden är hård och numera 
konkurreras ofta med kvalitet och miljöcertifieringar [3;4;5]. Miljöcertifiering 
säkrar en omsorg för miljön och även alla de ansträngningar som sker utöver det 
miljöarbetet som förväntas av ett certifierade företag, anses som bra reklam för 
företaget [6]. Alltså vinner många mycket på en ökad omsorg för miljön. 
Dessutom kan det alltså vara ekonomiskt försvarbart. Det är höga avgifter på avfall 
som går till deponi samt osorterat avfall, alltså avfall som går att källsortera men 
som slängs i samma container.  
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Med ökat arbete för att minska deponimängderna samt att källsortera, finns 
mycket pengar att tjäna [7]. Egna observationer har även gjorts av en av 
skribenterna under arbete i branschen [8]. Under förra sommaren hade en av 
skribenterna tillfälle att arbeta på och följa ett av Peab Jönköpings byggen. En av 
de saker som noterades var att mycket av det som slängs som avfall i realiteten är 
fullt användbart byggmaterial. Detta verkar särskilt aktuellt då en byggarbetsplats 
avvecklas. Dessutom säljs överblivet byggmaterial i obrutna förpackningar tillbaka 
till leverantören med varierande förlust (procentbaserad sådan). 
 
Med hänsyn till ovan skrivet kan vi se att det finns både pengar och anseende att 
tjäna med ökad materialeffektivitet. Säljer man tillbaka oanvänt material för t.ex. 
80 % av kostnaden betyder det ju att man förlorar 20 % på någonting man aldrig 
använt, eller inte behövt. Detsamma gäller för avfallet, det genereras onödiga 
inköpskostnader om man slänger materialet istället för att bygga in det, samt 
onödiga hanteringskostnader och kostnader för avfallshanteringen. 

1.1 Syfte och mål 
Eftersom byggbranschen är den sektor som påverkar vår miljö allra mest [9;10] är 
det naturligt att man hela tiden ser över och försöker utveckla sina rutiner. Slöseri 
och spill är något som alla byggföretag måste hantera på ett eller annat sätt. Slöseri 
kan definieras på många olika sätt men den typ av slöseri som här menas är slöseri 
på material och då speciellt på material som aldrig används. Vid t.ex. avveckling av 
en byggarbetsplats säljs vissa varor tillbaks till leverantören och vissa slängs trots att 
de är fullt användbara. Främsta syftet med detta arbete är att undersöka i vilken 
grad detta sker och hur man skall hantera det på bästa sätt i framtiden. Specifika 
frågor som skall besvaras är följande: 
 

• Hur mycket material går till spillo som är användbart? 
• Hur ofta sker återköp? Till vilka priser sker dessa? 
• Vilket är det mest ekonomiska sättet att hantera oanvänt byggmaterial? 
• Vilket hanteringssätt är mest fördelaktigt för miljön? 

 
För att kunna komma åt och svara på dessa frågor kommer det krävas att en del 
frågor runt omkring också besvaras. Dessa frågor behandlar andrahandsmarknaden 
för byggmaterial, inköpsrutiner, transporter och logistik. Dessa bitar är således 
viktiga för att uppnå syftet men är inget mål i sig. 
 
Arbetet skrivs åt Peab och det är deras organisation och rutiner som avses granskas. 
Ytterligare ett syfte med arbetet är att upprätta en handlingsplan för hanterande av 
oanvänt byggmaterial för Peab i Jönköping. Detta innefattar att hitta en lämplig 
tomt, beräkna kostnader för att driva en större upplagsplats för oanvänt 
byggmaterial och göra en bedömning av vilka material som kan vara 
kostnadseffektiva att ta tillvara på. Samt att göra beräkningar på besparingar som 
görs tack vare det nya handlingsförfarandet. 
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1.2 Avgränsningar 
För att göra rapporten hanterbar kommer vissa avgränsningar vara nödvändiga. 
Eftersom rapporten skrivs å Peabs Jönköpings vägnar så kommer en grundlig 
undersökning genomföras av deras rutiner. Peab i övrigt och andra byggföretag 
kommer endast undersökas ytligt. 
 
Tillvaratagande och vidareförsäljning av byggmaterial för återanvändning ligger 
ganska långt ifrån Peabs nuvarande verksamhet varför denna rapport endast 
kommer fokusera på oanvända byggmaterial som kan användas i eget bruk. En 
kortare beskrivning av andrahandsmarknaden kommer dock presenteras. 
 
Rapporten kommer endast granska ständigt återkommande byggmaterial. 
Projektspecifika byggvaror kan visserligen utgöra en betydande del av inköpt 
material men med tanke på svårigheten att använda de i nästa byggprojekt 
inkluderas de inte i denna undersökning. 

1.3 Disposition 
Rapporten är uppbyggd med två huvudavsnitt. Det första (kap1-4) innehåller en 
beskrivning av frågeställningen samt en undersökningsdel som även inkluderar den 
teoretiska bakgrunden. Det andra avsnittet (kap 5) redovisar ett framtida 
handlingsförslag. 
 
I ett försök att göra rapporten lättöverskådlig och enkel att orientera sig i, har den 
byggts upp av kapitel och underrubriker. 
 
Många intervjuer har genomförts, dessa redovisas inte som frågor och svar utan 
kommer att redovisas i löpande text med enstaka direktcitat. 
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2 Genomförande 
Viktigt i första stadiet var att samla så mycket relevant information som möjligt att 
för att kunna kartlägga ”problemet” och för att sedan kunna gå vidare och lösa det. 
Man måste försöka förstå svårigheter både praktiska som abstrakta. 
 
För att få en generell bild av marknaden, hur andra företag och aktörer sköter sin 
hantering av oanvänt byggmaterial och teorier som finns för förbättring 
genomfördes en litteraturstudie. Internet är ju en guldgruva i dessa lägen och det 
genomsöktes på information. Vidare letades biblioteket igenom efter tryckta 
volymer i ämnet. 
 
Med enklare mailkontakt    tillfrågades övriga byggaktörer (Skanska, NCC) hur de 
hanterar frågeställningen och om de har några tips. 
 
Den huvudsakliga undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer. De flesta 
var anställda hos Peab men flertalet utomstående har även intervjuats. De Peab-
anställda var platschefer, inköpare, ekonomiansvariga och avfallsansvarig. 
Utomstående som intervjuats är; Magnus Ruberg på Ekosofia AB i Göteborg. 
Ekosofia är ett företag som miljöcertifierar företag, kommuner och landsting och 
Ruberg är en av grundarna och är mycket kompetent inom miljöområdet, Gerth 
Andersen grundare till Brohaga försäljning i Helsingborgs kommun, Björn 
Larsson NRV Helsingborg, Tommy Glans på Återbruket i Jönköping och 
kommunalanställda i Jönköping. 
 
De flesta intervjuer har gjorts formellt i dialogform på respektive arbetsplats men 
även vissa telefonintervjuer har förekommit. Uppföljningar har utförts genom 
telefonsamtal eller genom mail. Avsikten med intervjuerna har varit att få svar på 
de frågor vi förberett, men lika viktigt har varit att få personliga åsikter med tanke 
på den expertis och kompetens som dessa yrkesverksamma besitter. 
 
Eftersom frågeställningen i detta examensarbete är ganska snävt avgränsat så finns 
det inga siffror eller utredningar i branschen att tillgå, som behandlar just detta 
specifika område. Möjligtvis har liknande utredningar genomförts internt på andra 
byggföretag men dessa har i så fall inte varit möjliga att granska. 
 
Samtliga intervjuer med Peabs anställda har bland annat innefattat två 
”enkätfrågor”. 

• Hur mycket hade kunnat användas av det som slängs? 
• Kan idén om en större upplagsplats genomföras? 

 
Frågorna får anses ganska generella och har avsikten mer att få en uppfattning av 
verkligheten snarare än ”hårda fakta”. 
 
Med all insamlad information har ett alternativt förslag förberetts. Skillnaden 
mellan dagens rutiner och det föreslagna alternativet är ganska stora (och i dagens 
läge inte nödvändigtvis berättigade) varvid ett mjukare förslag utarbetades. 
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Förslagen kan betraktas som en tvåstegs process där man tar det andra steget när 
man känner att det finns ett behov. 
 
Något som har varit svårt under arbetet med detta examensarbete är att hela tiden 
försöka behålla fokus på den lilla del av byggbranschen detta examensarbete berör. 
En ritning gjordes därför för att visa exakt var fokus ligger (se bild 2a). Toppen av 
isberget är svartmålad och visar den lilla del av allt avfall som istället för att slängas 
kunnat användas. Av hela byggbranschen är detta alltså en väldigt liten del och det 
kan vara svårt att hitta vägen eller förstå exakt vad det är detta examensarbete 
fokuserar på. Det är alltså inte allt avfall vi fokuserar på utan enbart sådant som är 
av den kvaliteten att Peab har nytta av det. Alltså – Nyttjande av oförbrukat 
byggmaterial. 
 

 
Bild 2a - Bilden visar vad examensarbetet fokuserar på. 
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3 Undersökning 
Informationskällor som finns tillgänglig vad det gäller oanvänt byggmaterial är 
väldigt knapphändiga. Utförda sökningar på olika sökmotorer och bibliotek ger 
många träffar på avfallshantering, spill och logistik men inga på ”oanvänt 
byggmaterial”. Samtliga texter behandlar ämnen som; hur man minskar sina avfall, 
byggarbetare sorterar för dåligt, man skulle kunna återvinna mycket mer. Spill och 
slarv är ord som ofta återkommer. Ingenstans går att läsa om spillmaterial som går 
att använda eller om återköp av oförbrukat byggmaterial. 
 
En tänkbar anledning till detta är att tidigare undersökningar som gjorts har gjorts 
internt på företaget och inte finns tillgängliga offentligt. En annan anledning kan 
vara att det inte har gjorts några undersökningar liknande denna eftersom ämnet 
är så nischat. (Möjligtvis kan man valt att kalla oanvänt byggmaterial vid något 
annat namn men många olika synonymer har prövats utan att hitta något). Den 
teoretiska bakgrunden har således fått utföras ute på fältet genom besök på platser 
och genom intervjuer. 
 

3.1 Andrahandsmarknaden 
1997 hade man en bomässa i Staffanstorp under namnet BO97. Som en del av 
mässan byggdes vad man kallade ”Det återvunna huset”. Detta var ett 
nyproducerat hus som bestod till 90 % av återvunnet material [11]. Syftet var 
naturligtvis att påvisa att det finns goda möjligheter att använda sig av återvunna 
byggmaterial och ändå uppnå ett gott resultat. Många liknande projekt har 
genomförts och många volymer har skrivits om ämnet [12;13]. 
 
Om Peab väljer att genomföra projektet att driva en egen upplagsplats på en större 
skala, vad skall då denna upplagsplats ha för funktioner? Att den skall vara ett 
utrymme för oanvänt byggmaterial är ju en självklarhet. Den skulle även kunna 
användas som en typ av logistikcentral vid omlastningar eller som materiallager för 
trånga byggarbetsplatser. Men skulle man även kunna ta hand om material som 
kan återanvändas? Skulle man kunna utnyttja detta material i sin egen produktion? 

3.1.1 Återbruket 

I Norrahammar några mil söder om Jönköping driver Jönköpings kommun en 
återvinningscentral med flera olika funktioner. Största delen av verksamheten är 
ägnad åt klädhantering. Donerade kläderna sorteras antingen till försäljning eller 
till att skickas ner som bistånd till olika U-länder. Detta drivs som ett gemensamt 
projekt med Sankt Erikshjälpen. 
 
En annan del av verksamheten fokuserar på tillvaratagande av byggmaterial. 
Eftersom kommunen har åtskilliga byggnader och anläggningar i kommunen som 
man själva förvaltar så är det inte ovanligt att det pågår renoveringar och 
ombyggnader. Byggmaterial som kan tas tillvara på fraktas till Återbruket. Här 
”putsar” man upp varan lite och ställer sedan ut den för försäljning.  
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Byggföretagen i området är även de medvetna om Återbrukets verksamhet och 
ringer om man till exempel gör ett rivningsjobb och har begagnat byggmaterial 
som man inte kan eller vill ta tillvara på själva. Återbruket kommer då och hämtar 
byggvarorna utan avgift men man betalar heller aldrig för varorna man tar emot. 
Nyligen fick man ta hand om handfat och badkar från ett par hundra 
badrumsrenoveringar som gjordes på Österängen i Jönköping. Andra byggmaterial 
och produkter som kan tänkas säljas vidare är: tegel, dörrar och dörrposter, 
fönster, belysningsarmaturer inredning och dylikt. 
 
Varorna som säljs på Återbruket varierar en hel del i kvalitet och ålder, detta lockar 
många olika sorters kunder. En del letar efter inredning till sommarstugan medan 
andra är på jakt efter ett fönster i någon speciell tidsanda. Försäljningen är väldigt 
säsongsbetonad och har sin topp under våren och sommaren [14]. 
 
Liknande projekt har drivits och drivs fortfarande på olika orter i Sverige. I 
Helsingborgs kommun blev man tyvärr tvungna att lägga ner verksamheten då det 
inte fanns ekonomiska resurser men i Göteborg fungerar återbruket i stort sett på 
samma sätt som i Jönköping [15]. 

3.1.2 Brohaga försäljning 

Ett levande exempel på att det går att driva en verksamhet som fokuserar på 
återanvändande av byggmaterial hittar vi i Brohaga utanför Helsingborg. Brohaga 
försäljning har funnits i nästan 40 år (i 20år under sitt nuvarande namn). 
Affärsidén går ut på att utföra rivningsentreprenader samtidigt som man tar hand 
om så mycket material som möjligt under rivningen. Man tjänar alltså pengar på 
att utföra entreprenaden samtidigt som man säljer vidare en del av byggmaterialet. 
Givetvis finns det alltid byggmaterial som inte går att använda efter en rivning, till 
exempel gips, reglar och isolering. Sten och betong har Brohaga också valt att inte 
specialisera sig på. Återstår gör två kategorier av material som man har möjlighet 
att ta tillvara på. Dels det som går att använda direkt, till exempel trappor, 
järnbalkar, rör, värmepannor och inredning och dels finns det material som får ett 
visst värde då man återvinner det. Exempel på detta är skrot (koppar, järn, stål), 
kakel och trä. 
 
Försäljningen sker till många olika kunder, vissa är privatpersoner och andra köper 
till företaget. Runt omkring Helsingborg finns flertalet bondgårdar som 
regelbundet köper från Brohaga försäljning [16]. 

3.1.3 Slutsatser andrahandsmarknaden 

Efter att ha besökt Återbruket inser man att detta skulle vara mycket svårt om inte 
till och med omöjligt för Peab att driva en andrahandsverksamhet i vinstsyfte. Den 
viktigaste orsaken till det är att det inte går att sälja tillräckligt mycket av begagnat 
byggmaterial för att få in pengar att täcka upp för transporter och hantering. 
Pengarna som Återbruket ”tjänar” på sin försäljning är inte i närheten av att täcka 
upp för de omkostnader man har.  
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Visserligen skulle man kunna kopiera Brohagas försäljningsmodell men detta 
skulle innebära en ganska annorlunda inriktning för företaget. Det skulle innebära 
att man fick upprätta en avdelning som arbetade som rivningsentreprenör och 
med andrahandsförsäljning. Detta är väl i och för sig inget problem som man inte 
kan överkomma men det är tveksamt om man vill utvidga sin verksamhet i den 
riktningen. Peabs fokus är ju trots allt produktion och att driva en sidoverksamhet 
av försäljning av återvinningsmaterial måste ju i så fall vara väldigt ekonomiskt 
gynnsamt eller möjligtvis en stor besparing på miljön. Inget av dessa skäl föreligger 
och därför finns det inget intresse i att starta en sådan verksamhet. Möjligtvis finns 
det här utrymme för en extern aktör att starta en sådan verksamhet. 
 

3.2 Peabs rutiner 

3.2.1 Dagens upplagsplats 

I anslutning till Peabs kontorslokaler i Jönköping driver man en mindre 
upplagsplats (se bilaga 1). Den består dels av ett ouppvärmt tält (se bild 3.2a) med 
en area på ca 150 m² och med god takhöjd och dels av en yta nyttjad för 
containrar och bodar. Upplagsplatsen är medvetet förhållandevis liten eftersom 
man inte har för avsikt att driva ett lager utan bara använda det som ett 
komplement i enstaka fall. Här hamnar material som av någon anledning inte 
använts på byggarbetsplatsen och som man tror man kan få användning för i 
framtiden, t ex isolering, stålreglar, dörrar och dyl. Det kan ha hamnat här på 
grund av sena ändringar i ritningarna, en felbeställning, något tillvarataget vid ett 
rivningsjobb eller helt enkelt överblivet material. Här hamnar även material som 
kan återanvändas t ex plywoodskivor som används för att forma inför en gjutning. 
Ett av kriterierna som måste uppfyllas för att man skall lagra materialet är att det 
är något som man tror att man kan använda i framtiden. Varor i udda material 
och dimensioner kommer, oavsett hur värdefulla de är, att bli liggandes i flera 
månader (ibland år) innan de har skadats så mycket vid omflyttningar och 
liknande att man till slut kastar det. Trots att man vet om detta så hamnar det 
ibland lite udda varor här som aldrig kommer till användning. Som exempel kan 
nämnas en entrédörr som nu finns på upplagsplatsen. På grund av en sen ändring i 
handlingarna blev dörren överflödig men eftersom den redan var beställd och 
betald, kunde man inte stoppa leveransen. Dörren är värderad till ca 5000kr men 
för tillfället är det ingen som vet vad man skall göra med den. Andra saker som går 
att finna på upplagsplatsen är isolering, stålreglar, plywoodskivor, dörrar, stålnät 
en brandlucka och en branddörr. Dessa varor kommer det troligen finnas 
användningsområden för inom en snar framtid. 
 
Alf Ydreborg är ansvarig för skötseln av upplagsplatsen och ägnar i genomsnitt en 
arbetsdag i veckan åt dess ruljans. På Peabs intranät finns ett dokument som alla 
har tillgång till, med uppgifter om vad som finns för tillfället på upplagsplatsen. 
Ydreborg uppdaterar detta regelbundet allteftersom in och utleveranser sker. Trots 
att man har tillgång till varorna på intranätet så är det vanligaste att man ringer till 
Ydreborg om man vill ha något eller om man önskar lämna [17]. 
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Leveranser till och från upplagsplatsen sker oftast med hjälp av 
byggserviceavdelningens lastbil. 
 

 
Bild 3.2a – Tältet på byggavdelningens upplagsplats. 

3.2.1.1  Upplagsplatsens för- och nackdelar 

Det som i dagsläget kan anses som svagheter är att (tältet i första hand) är för litet 
och det blir lätt för trångt. Detta medför oordning. Det är alltså svårt att ha ett 
fungerande system för var man ska lägga vissa typer av material hur de ska märkas 
och hur de ska hittas. Det är heller inget varmlager som skulle vara bra både vad 
det gäller hantering men även för själva materialen. Ydreborg förvarnas sällan eller 
sent om inkommande material, detta medför att han inte hinner förbereda plats 
utan materialet läggs i en hög ofta utanför tältet. 
 
En styrka med systemet är att man har en förteckning på Peabs intranät av allt 
som finns samlat på upplagsplatsen. Där kan man enkelt gå in och kolla vad som 
finns. De som använder sig av upplagsplatsen är platscheferna och 
byggserviceavdelningen. Byggservice ingår i Peab Jönköping och utför mindre 
servicejobb, exempelvis garantijobb. De behöver ofta inte så mycket material så de 
kan ofta hitta tillräckliga mängder på upplagsplatsen. Inköparna använder sig över 
huvudtaget inte av materialen som finns på upplagsplatsen. Byggservice brukar gå 
och titta i tältet själva medan platscheferna hellre ringer Ydreborg och frågar. 
Excelarket på intranätet används i väldigt liten utsträckning av alla utom Ydreborg 
själv. Det som i första hand kommer till upplagsplatsen är material som blivit över 
på grund av ändringar. Det är sällan man får över material på grund av att man 
köpt för mycket. Ofta rör det sig om inredningsdetaljer eller dörrar och fönster 
som kostar för mycket för att man ska kunna med att slänga dem. 
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I och med att transporten mellan bygget och upplagsplatsen är viktig och i många 
fall dyr, var det viktigt att få veta vilka rutiner man hade för detta. För närvarande 
jobbar det en transportör inom Peab. Han är anställd av byggserviceavdelning och 
sköter deras transporter men tar även körningar för byggavdelningen. Han 
använder en mindre lastbil som lastar cirka ett ton och klarar längder på upp till 
fyra meter. Lastbilen har dragkrok så att större och längre mängder skulle kunna 
transporteras samtidigt med hjälp av en släpkärra. Lastbilen har även ”lyft” baktill, 
så tunga material är inga problem även om man är ensam. Lastbilen är dieseldriven 
men den körs inte på miljödiesel. Transporten för byggavdelningens räkning 
kostar 375 kronor i timmen. 
 
Det positiva med en större upplagsplats är såklart att man skulle kunna ha plats för 
mer material. Dessutom skulle man kunna ha fler typer av material. Man skulle 
även kunna ha längre lagringstider. Mer plats innebär också att det blir lättare att 
hantera materialen som kommer in och som transporteras iväg. Man skulle kunna 
ha hyllsystem som underlättar. 
 
I en intervju med Alf Ydreborg och Lennart Davidsson (byggservice) konstaterades 
att det egentliga problemet med en utökad upplagsplats är det ekonomiska. På vår 
enkätfråga angående om vår idé är genomförbar trodde både Ydreborg och 
Davidsson att det förmodligen skulle gå att genomföra men det skulle bli svårt 
ekonomiskt. Man trodde att transporter, administration, ny upplagsplats med 
mera skulle bli allt för kostsamt. Om man skulle starta en ny upplagsplats i den 
skala vi diskuterar tyckte Ydreborg och Davidsson att ett uppvärmt förråd skulle 
vara det bästa med tanke på de som skall arbeta där, men detta skulle också bli 
väldigt dyrt, dessutom skulle man eventuellt behöva någon typ av hjullastare och 
det skulle medföra ännu högre kostnader [17;18]. 

3.2.2 Inköp 

Rolf Ambré och Henrik Korpås [19;20] sköter inköp och inköpsavtal. De har god 
insikt i vad Peab får för rabatter från sina leverantörer samt vad det kostar Peab att 
köpa från detaljhandeln istället för direkt från leverantörer man har avtal med. 
Detta är väldigt viktigt eftersom man med en utökad upplagsplats skulle kunna 
visa att om man inte köper någonting eller nästintill ingenting ifrån detaljhandeln 
skulle Peab kunna spara en hel del pengar. Samtalet med Ambré och Korpås 
syftade till att få veta hur de olika avtalen såg ut, vilka leverantörer man normalt 
jobbar med, hur återköpen går till och så vidare. 
 
Olika leverantörer har olika procentsatser för hur mycket man köper tillbaks 
oanvänt material för. Procentsatserna ligger dock ungefär lika, samtliga ligger 
mellan 70 och 90 %. De flesta köper tillbaks sina varor för 80 % av priset. 
Farhågorna att inköparna aldrig använder sig av upplagsplatsen bekräftades. Man 
visste dock om listan över byggmaterial på intranätet men var osäker på hur pass 
uppdaterad den var. Man anser vidare att de i egenskap av inköpare inte har 
särskilt stor nytta för upplagsplatsen, utan det är byggservice som kan dra nytta av 
den. 
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Inköpsavdelningen sköter inköp av projektspecifika varor exempelvis dörrar och 
fönster som alltid beställs exakt till antal. Platscheferna däremot köper alla 
”stapelvaror”, alltså allt trä, isolering betong osv. Platscheferna underbeställer oftast 
och kompletterar sedan från detaljhandeln. Detta blir dyrare än att köpa allt direkt 
från leverantören men ställt mot risken att få material över är det det alternativet 
man använder sig av. 
 
Ambré och Korpås poängterade ett problem som tidigare inte diskuterats. Det var 
att det kan bli lite fel i de projektspecifika kontona när en platschef lämnar 
material och en annan hämtar. I och med att den förste lämnar innebär det också 
ökade kostnader för denne eftersom han får ombesörja transportkostnader av 
materialet men får inget betalt för att han lämnar in det. Den som sedan kommer 
och hämtar minskar sina kostnader genom att han slipper köpa det materialet. 
Alltså hamnar kostnaderna lite fel. Detta kan innebära att platscheferna drar sig för 
att lämna byggmaterial eftersom det kan innebära ökade kostnader. 
Förhoppningsvis ser platscheferna helheten och inser att om alla arbetar likadant så 
jämnar detta ut sig i längden, alla blir vinnare med lägre byggkostnader. 
 
På första enkätfrågan (hur mycket hade kunnat användas av det som slängs?) hade 
Ambré och Korpås ingen uppfattning men på den andra frågan angående idéns 
genomförbarhet, trodde man absolut att förslaget med en större upplagsplats skulle 
vara gångbart. Man tyckte det kändes ”helrätt” bara det ekonomiska löste sig. 

3.2.3 Avfallshantering 

Om man kan använda en större del av allt material som köps in, kommer det 
innebära att man kommer att slänga mindre och även minska sina avfallskostnader 
[7]. 
 
Med avsikt att få veta hur mycket pengar som kunde sparas undersöktes Peabs 
avfallskostnader. Med avfallskostnader avser kostnader för hyra av containrar 
avlämning/upphämtning och i vissa fall sortering. Peab har ett avtal med Selectiva 
där man erhåller vissa rabatter men avfallskostnader utgör ändå en betydande 
utgift. Ansvarig för avfallshanteringen på Peab är Egon Waldemarsson [21]. 
 
Rapporten behandlar ju egentligen inte avfallshantering utan bara minskade 
kostnader för avfallshantering för Peabs räkning genom ökat återanvändande och 
mindre avfall vid t.ex. avveckling av en byggarbetsplats. Därför behövs 
ovannämnda siffror för att kunna beräkna eventuella minskade avfallskostnader. 
 
Vissa material är svåra och nästintill omöjliga att återanvända ur denna rapports 
synvinkel, betong är ett sådant material. Överblivna betongmängder är svåra att 
återanvända då dessa snabbt härdar. Man kan dock gjuta balkar, pelare och 
liknande på plats. Detta sker i väldigt liten grad och det är vanligare att man 
pumpar ut betongen på plats, låter det härda och sedan skickar iväg det till deponi. 
Ofta krossas betongen senare och används som fyllnadsmassor. Medan gips är 
lättare att återanvända om gipsbitarna är tillräckligt stora och oskadade.  
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År 2005 gick 82 ton gips till deponi med en kostnad av 580 kronor per ton. Detta 
kostade alltså Peab 47 560 kronor (se bilaga 2). Waldemarsson: ”det går ju 
självklart att förfina”. Dessutom tillkommer kostnader för transport och hyra av 
containers samt materialkostnaden. 
 
Waldemarsson hade uppfattningen att det var lite av det som slängs som är värt att 
ta tillvara på. Han hade uppfattningen att det bara var småbitar som slängdes och 
inget man kan använda i sin egen produktion. Det är främst när arbetsplatsen 
avvecklas som användbart byggmaterial går till spillo. Dessutom ansåg 
Waldemarsson att mycket byggmaterial som köps till varje bygge är specialformat, 
som klippt och skuret för varje specifikt bygge. På vår enkätfråga (tror du att vår 
idé är genomförbar) svarade Waldemarsson att han trodde att det skulle bli svårt 
att driva det i vinstintresse. Han trodde att det skulle bli för dyrt och det skulle 
vara så lite som verkligen gick att använda. Dock kunde det kanske fungera att 
samarbeta med de andra stora byggföretagen på orten. Något sådant samarbete 
kände han inte till men det skulle nog få större genomslag än om Peab ensamt 
skulle driva en större upplagsplats. 
 
Från detaljhandeln köps enbart mindre mängder enligt Waldemarsson, produkter 
utan väntetider som kan direktlevereras och då till ett pris som ligger 20-30 % 
över priset man får från de leverantörer man har avtal med. 

3.2.4 Platschefernas synpunkter 

De som vet bäst hur det fungerar på byggarbetsplatserna är givetvis platscheferna. 
De har det övergripande ansvaret för att byggprojektet drivs effektivt 
kostnadsmässigt och miljömässigt och har således god insikt i de frågeställningar 
denna rapport avser besvara. Detta är en sammanställning av de intervjuer som 
gjorts med platschefer på olika byggen i Jönköpingsregionen. De platschefer som 
besöktes arbetar just nu i och runt Jönköping och Huskvarna men med tanke på 
att dessa har arbetat i alla hörn av Jönköpingregionens utbredningsområde får den 
bild de ger bedömas täcka densamma. Peab Jönköping verkar i ca en fyramilsradie 
med kransorter som Tranås, Värnamo och Nässjö. De byggen vi besökte var av 
varierande art; nybyggnation av enfamiljshus eller flerfamiljshus, renoveringsobjekt 
och nybyggnationer av försäljningslokaler [22]. 
 
En av de viktigaste frågorna som skulle besvaras var hur återköp fungerar. En 
allmän bild var att det skedde väldigt få återköp. Det mesta användes eller slängdes 
och det var oftast väldigt små mängder som blev över som ledde till återköp. Det 
lilla som ibland gick till återköp köptes och hämtades av leverantören till en 
kostnad av ca 80 % av inköpspriset (stämmer bra med inköparnas uppgifter). En 
av arbetsplatserna hade precis sålt tillbaka träullsplattor och bara fått en tredjedel 
av inköpspriset men detta får nog betraktas som en engångsföreteelse. 
 
För att få en bild av hur mycket som skulle kunna återanvändas och förvaras på en 
upplagsplats var det viktigt att få reda på hur mycket som är standardmaterial och 
standarddimensioner.  
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Det visade sig att mycket material som används i bostäder och som vi tolkar det 
lite dyrare byggen där kostnaden inte är lika styrande är specialmaterial och därför 
är svåra att återanvända på andra byggen. Vid varje tillfälle man har möjlighet att 
bygga med standardmaterial så gör man dock det. Vid uppförande av 
industrilokaler eller dyl. bygger man nästan uteslutande med standardmaterial. 
Som exempel kan nämnas Holmgrens bilhall [22a] som nyligen uppförts på 
Österängen där så gott som bara standarddimensioner har använts. Fasadmaterial 
och takmaterial såsom plåt, tegel och liknande kan vara svårt att återanvända då 
färger och struktur inte stämmer med nästa bygge. Vidare är inredningsmaterial, 
dörrar, fönster osv. nästintill omöjligt att återanvända. 
 
Det som däremot ofta återkommer och som ofta är standard är: gips, isolering, trä 
och stålreglar (”stålreglar är ”alltid” av samma dimensioner”) [22b]. Dessa material 
är oftast lätta att förvara och används i de flesta byggen. Alltså är dessa material 
värda att ta tillvara på om de blir över på byggarbetsplatsen och lagra på en 
upplagsplats. Dessutom är formmaterial eftertraktat och lätt att återanvända. 
Formplywood nämnde flertalet av platscheferna som någonting som ofta var värt 
att ta tillvara på. Problemet är dock att plywooden behöver rengöras efter 
användning och det är ofta sådant som inte byggarbetarna tycker sig ha tid med. 
Att man slänger plywood ”är förmodligen det största slöseriet som sker på 
byggarbetsplatsen” [22f]. Även armeringsjärn var något som nämndes som ett 
återkommande material med möjlighet att använda på nästa bygge. Med denna 
vetskap kan vi alltså dra slutsatsen att trä, isolering, gips, träreglar och 
armeringsjärn är material som är värda att ta tillvara på till nästkommande byggen. 
Resten finns inte samma värde i då de är för specialiserade. Det som då återstår är 
att materialen måste hanteras rätt. Materialen måste transporteras, lagerhållas och 
hanteras varsamt så de inte förfars. Trä till exempel är viktigt att man staplar på 
rätt sätt med läkt emellan så det inte blir krokigt och att det skyddas mot fukt och 
sol. Gips är viktigt att man täcker ordentligt så att ingen fukt tränger in och gips 
måste transporteras varsamt då det lätt blir kantstött och därmed obrukbart. 
 
Upplagsplatsen som Peab redan har (se 3.2.1) var viktigt att få platschefernas åsikt 
om. Frågorna som ställdes var hur de tyckte den fungerar och om de vet vad som 
finns där. Sammantaget visade det sig att det var få som hade nyttjat den och man 
hade dålig koll på vad som finns där. Sammanställningen på Peabs intranät var 
platscheferna medvetna om men det var få som använde sig av den. När man väl 
behöver någonting ringer man oftast till Alf Ydreborg och frågar vad som finns. 
Det verkar som man inte har något större förtroende för upplagsplatsen enligt de 
rutiner som man använder sig av idag. 
 
För att slippa köpa material från detaljhandeln som är dyrare än om man köper 
direkt från leverantören, i storleksordningen 5-10 % [22a; b] var det intressant att 
få reda på vad som köps därifrån. Svaret var inte helt lätt att definiera. Därifrån 
köptes allt möjligt och då oftast när det var väldigt akut. Oftast var det 
specialskruv och liknande men även gips, stålreglar osv. Vissa platschefer tyckte det 
köptes för mycket därifrån och andra hade uppfattningen att det köptes väldigt lite 
därifrån. 
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En aspekt som är avgörande för hur materialen hanteras är hur byggarbetarna 
behandlar materialen. Om det slarvas med täckning till exempel är det självklart 
att materialet förstörs. Egentligen är detta lite ur fokus men det är ändå intressant. 
Den allmänna uppfattningen hos platscheferna är att det är olika från arbetare till 
arbetare. Många är väldigt varsamma med materialen och de är också duktiga på 
att vara effektiva så det blir lite spill, genom att vara noggranna med mätning och 
dylikt. Andra byggarbetare har lite mer bråttom och det medför mer spill. De 
material som det slösas mest med är gips, trä, skruv och spik. Man skär ut den bit 
av gipsskivan man behöver och slänger resten och tar en ny istället för att vara 
effektiv med det som blev över från den första skivan. Spik- och skruvlådor som 
tappas på marken eller förläggs ersätts med en ny ur verkstadsboden. Det slarvas 
även en hel del med täckning av isolering. Så fort isoleringen blir fuktskadad är 
den förbrukad såvida den inte torkas. Det är såklart svårt att veta hur mycket av 
det byggmaterial som slängs som skulle kunna användas. Det är svårt att dra 
gränser för hur mycket som teoretiskt sett skulle kunna byggas in och hur mycket 
som är värt att spara på för att bygga in. Man skulle kunna ta tillvara på spillbitar 
av trä som skulle kunna användas som kortlingar men är det värt det? För att följa 
upp vad som innan skrevs och för att få en bild av ungefär hur mycket som skulle 
kunna användas av det som slängs användes de tidigare författade enkätfrågorna. 
 

• Hur mycket hade kunnat användas av det som slängs?  
• Kan idén om en större upplagsplats genomföras? 

 
Dessa fick alla platschefer svara på. Det är egentligen den mest rättvisande bild av 
hur mycket som skulle kunna användas. Platscheferna har så pass god kännedom 
om både ekonomin i bygget, hur mycket som slängs och vad som används. Samma 
fråga har även ställts till andra medarbetare inom Peab men platscheferna bör ha 
den mest korrekta bilden. Man bör dock komma ihåg att detta enbart är en väldigt 
rå uppskattning och det ligger ingen fakta bakom så denna uppskattning kan 
enbart användas för att få en generell bild av hur mycket som skulle kunna 
användas. 
 
Frågan var alltså hur många procent av det som slängdes som man kunnat 
använda. Platschefernas uppfattning var väldigt olika. Allt från ingenting, ”det 
bästa hade varit att ha en vedsåg på plats” [22c], till ca 30-40 %. [22b] För att få 
en procentsats att jobba med togs ett medelvärde av platschefernas uppskattningar. 
Medelvärdet blev att ca 18 % av allt som slängs som avfall skulle kunnat användas 
i ett bygge! 
 
Den andra enkätfrågan som berörde hur vida man inom Peab hade uppfattningen 
att man borde satsa på en utökad upplagsplats gav även den varierade svar. 
Övervägande del av platscheferna var positiva till iden men de trodde att det skulle 
gynna byggservice mer än själva byggavdelningen [22d]. En förutsättning för att 
man skulle kunna genomföra iden var att upplagsplatsen sköttes på ett ambitiöst 
sätt. Det är även viktigt att man får en klar bild över vad som finns där. Man 
tyckte det skulle vara bra med en mellanlagringsstation så att man kan beställa mer 
per gång och på så vis nå upp i rabattkvoter som man annars kanske missar.  
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Det kan vara trångt på byggplatsen och därför bra att lagra material någon 
annanstans. Man skulle kanske även kunna ha armeringsstation där utryckte en 
platschef. Dock stötte förslaget även på en del motstånd. Många trodde att det 
skulle bli alldeles för dyra transporter och allt för dyr administration och dessutom 
komplicerat. Andra såg inte heller något större behov för den. 
 
Tanken att driva en upplagsplats ihop med de andra stora byggföretagen i området 
och på så vis dela på kostnaderna var något som platscheferna också frågades om. 
Eftersom inget liknande projekt prövats förut och den komplexiteten som det 
skulle medföra så ställde sig samtliga väldigt skeptiska till att det skulle gå att 
genomföra. Enda möjligheten var i så fall att det skulle drivas av någon extern 
aktör och byggföretagen nyttjade den del av deras verksamhet man hade behov av. 
 
Det som platscheferna uttryckligen anmärkte som bov i dramat vad det gäller 
slöseri och ovarsam hantering av byggmaterial är ackordet. Ackordet styr mycket 
starkt och byggarna stressas till att jobba snabbt. Däremot tar ackordet ingen 
hänsyn till hur mycket material som går åt eller hur stora avfallskostnaderna är. De 
platschefer som berörde ackordet var av åsikten att det är förlegat men att 
byggbranschen är för konservativ för att någonting kommer ändras inom en snar 
framtid. Det finns såklart även fördelar och det skulle förmodligen inte fungera att 
slopa det helt och hållet men det bör kanske skrivas om och då bör hänsyn tas till 
bitar som material- och avfallskostnader inkluderas. Frågan om ackordets vara eller 
icke vara har diskuterats otaliga gånger och kommer förmodligen även diskuteras i 
framtiden [23;24]. 

3.2.5 Sammanfattning av enkätfrågor 

• Hur mycket hade kunnat användas av det som slängs? 
• Kan idén om en större upplagsplats genomföras? 

 
Totalt har 11 Peabanställda svarat på dessa frågor 

 
Åsikterna om hur mycket som slängs och om ett behov av en större upplagsplats 
föreligger går påfallande mycket isär (se tabell 3.2b). Egentligen kanske ett sådant 
resultat borde ha förväntats då de intervjuade har väldigt olika befattningar och 
arbetsuppgifter. En platschef och en inköpare berör olika bitar i sitt vardagliga 
arbete och har fördenskull olika uppfattningar om dessa frågeställningar. Orsaken 
till de spridda svaren måste dock vara en annan eftersom en närmre granskning 
medför att man inte kan utläsa några sådana mönster. Platschefernas svar varierar 
lika mycket från varandras som de varierar från tjänstemännens. Letar man efter 
svaret som en följd av ålder eller arbetserfarenhet så kan man urskilja en viss 
tendens. De yngre verkade ha lättare att ta ombord ett förslag om att utöka 
upplagsplatsen än de äldre hade. (En av de yngre platscheferna får betraktas som 
ett undantag). 
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Tabell 3.2b – Extremsvaren på enkätfrågorna för platschefer respektive tjänstemän. 
 

Platschefer Tjänstemän 

30-40 % ”mycket går att använda” 

 

Enkätfråga 1, maximum 

Enkätfråga 1, minimum ”för Peab, ingenting” ”några promille” 

” ja, med flera funktioner” ”Visst, helrätt” Enkätfråga 2, positivt 

Enkätfråga2, negativt ”för dyrt, går aldrig” ”nej” 

 
De material som kan vara aktuella att lagra på upplagsplatsen är enligt 
platscheferna och övriga intervjuade: stålreglar, formplywood, isolering, gips, 
trävirke och armeringsjärn. 
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4 En utökad upplagsplats? 
För att kunna fatta beslut om en större upplagsplats är värd att investera i, är 
beräkningar på framtida kostnader likväl som besparingar givetvis centrala. 

4.1 Kostnader 
Det var viktigt att hitta faktiska kostnader för upplagsplatsen så ett förslag kunde 
sammanställas baserat på verkliga siffror. Det bör dock belysas att en del i dessa 
beräkningar är antagningar. Eftersom det är svårt att veta vad som behövs i form 
av yta och hjälpmedel har vissa saker fått antas. En annan uppskattning som gjorts 
var för de anställda eftersom det är svårt att veta hur mycket tid som kommer 
krävas på upplagsplatsen. Här nedan presenteras de olika kostnaderna för en ny 
upplagsplats. 

4.1.1 Personal och transporter 

Förslaget bygger på att det finns två anställda som är involverade i upplagsplatsen. 
En som sköter transporter och en som sköter resten, alltså all lagerhantering. Det 
har antagits att det räcker med fyra timmar transport i veckan, alltså en halvdag. 
Denna halvdag använder transportören till att åka runt till de olika 
byggarbetsplatserna och samla in överblivet byggmaterial. Transporter sker enligt 
turbilskonceptet vilket medför mindre miljöpåverkningar samt mindre tunga 
fordon i stadstrafiken. (se bild 4.1a). Han hinner antagligen bara med en fjärdedel 
av Peab Jönköpings byggarbetsplatser per runda vilket skulle innebära att han 
besöker varje byggarbetsplats en gång i månaden.  
 
 

 
Bild 4.1a – Turbilskonceptet. 
 



 En utökad upplagsplats? 

18 

Siffran som har använts är vad det kostar Peab Jönköping att låta byggservice 
transportör köra åt dem. Han kostar 375 kronor per timme, alltså: 
 
375 kr/h * 4 h = 1 500 kr 
 
För att sedan få fram en månadskostnad: 
 
1 500 kr * 4 veckor = 6 000kr 
 
Det kostar alltså 6 000 kronor i månaden för en anställd transportör. 
 
Den andra anställda som är ansvarig för upplagsplatsen antas behöva lägga ner två 
dagar i veckan på upplagsplatsen. Det blir 16 timmar i veckan och 40 % av en 
anställds tjänst. Detta baseras på att upplagsplatsen Peab har idag kräver i snitt 8 
timmar jobb per vecka. Det kan antas att med viss effektivisering, mer hjälpmedel 
och bättre struktur krävs dubbelt så mycket tid till en tre gånger så stor 
upplagsplats. Den ansvarige för upplagsplatsen ska sköta kontakter med platschefer 
och i samråd med platscheferna planera när transportören ska komma och hämta 
eller lämna byggmaterial så att han kan lägga upp rutter för transportören. Han 
ska även lägga upp allt material han får in på Peabs intranät så att platscheferna 
lätt kan gå in och titta om de behöver något. En anställd kostar cirka 300 kronor i 
timmen [25], alltså: 
 
300 kr/h * 16 h = 4 800 kr 
 
Månadskostnaden blir då: 
 
4 800 kr * 4 veckor = 19 200 kr 
 
Månadskostnaden för den anställde på upplagsplatsen blir 19 200 kronor i 
månaden. 

4.1.2 Mark 

Storleken på upplagsplatsen baseras på vad den kan bli aktuell att hysa. Det har 
antagits att det behövs tre tält av samma storlek som man har idag. Dessutom 
behövs plats för bodar, containrar, fyllnadsmassor, övrig upplagsyta osv. Detta ger 
en antagen yta på 3 000 kvadratmeter. Dagens upplagsplats är ca 1 275 
kvadratmeter. Den nya blir alltså ungefär tre gånger så stor som den gamla och 
med många möjligheter som den gamla inte erbjuder (se bild 4.1b). 
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Bild 4.1b – Förslag på hur den nya upplagsplatsen kan disponeras. 
 
 
Förvärvandet av marken kan ske på lite olika sätt. Köper man marken blir det en 
dyr engångskostnad och det kan bli problem att sälja den. Däremot blir det 
billigare i längden och det blir dessutom inte bara en kostnad utan samtidigt en 
investering. Mer om detta samt värden som är svåra att mäta redovisas under 
rubrik 4.2.5 ”Omätbara värden”. Hyr man däremot marken blir kostnaden låg i 
början men ökar med tiden jämfört med att köpa den. Det är däremot lättare att 
göra sig av med marken när man inte vill ha den längre. Det mest fördelaktiga är 
att hyra marken för att få en mer rättvisande månadskostnad samt att hålla 
kostnaden nere i början. Även när man beslutat att hyra marken finns val kvar att 
göra. Det är såklart olika hyror på olika platser och i princip gäller dyrare hyror ju 
närmare centrum man kommer. Två industriområden som kan vara lämpliga har 
granskats. En tomt ligger Ljungarum industriområde och den kostar ca 40 kronor 
per kvadratmeter och år. Den andra ligger i Torsvik och kostar ca 15 kronor per 
kvadratmeter och år (se bild 4.1c). Dessa priser enligt Sune Lindblad på 
Jönköpings kommun [26]. 
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Bild 4.1c – Belägenhet för aktuella industriområden. 
 
 
För marken i Ljungarum industriområde blir kostnaden: 
 
3 000 m² * 40 kr = 120 000 kr 
 
Månadskostnaden blir: 
 
120 000 / 12 = 10 000 kr 
 
För marken i Torsvik industriområde blir kostnaden: 
 
3 000 m² * 15 kr = 45 000 kr 
 
Månadskostnaden blir: 
 
45 000 / 12 = 3 750 kr 
 
Det skiljer alltså avsevärt i kostnad mellan dessa två platser. Industrimarken i 
Ljungarum kostar 10 000 kronor i månaden medan marken i Torsvik är 6 250 
kronor billigare och kostar 3 750 kronor i månaden. Vi räknar med centrala 
Jönköping som mittpunkt för regionens område och därmed blir transporterna 
därifrån. Transportkostnaderna är alltså större till industrimarken i Torsvik än i 
Ljungarum. Detta bör också vägas in.  
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Från centrala Jönköping till Torsvik är det ca 9 kilometer längre än det är till 
Ljungarum. Detta skulle medföra en ökad bränslekostnad och ökad miljöpåverkan 
men inga andra ytterligare kostnader eftersom vi antar att transportören hinner 
med att köra den längre sträckan under de fyra timmar i veckan han kör. 
 
Att köpa dessa tomter skulle kosta mer i en engångskostnad. Kvadratmeterpriset i 
kvarteret Etterhögen vid Kraftvägen strax utanför Ljungarums industriområde 
kostar 220-300 kronor per kvadratmeter. 
 
3 000 m² * (220 + 300/2) kr = 780 000 kr 
 
780 000 kr / 120 000 kr = 6,5 år 
 
Räknar man med att Peab finansierar köpet utan lån (alltså utan några 
kapitalkostnader) kan man räkna med att den köpta tomten i kvarteret Etterhögen 
betalat sig gentemot den hyrda i Ljungarums industriområde på sex och ett halvt 
år. 
 
Tomtpriset i Torsvik är 90 kronor per kvadratmeter. 
 
3 000 m² * 90 kr = 270 000 kr 
 
270 000 kr / 45 000 kr = 6 år 
 
Köper man en tomt i Torsvik industriområde istället för att hyra en utan att 
behöva ta några lån och behöva betala några kapitalkostnader kan man räkna med 
att ha tjänat in ett köp på sex år. 
Man ser av denna beräkning att man relativt snabbt tjänar in ett köp. Men det går 
naturligtvis inte att räkna med att man klarar sig utan att ta lån. 
 
Nedan följer en beräkning med samma siffror men med lån på hela köpesumman 
och en amorteringstakt som motsvarar resterande del av hyreskostnaden. Alltså ska 
kapitalkostnaderna bli lika stora som hyreskostnaden och det ger en slutlig 
avbetalningstid. Varken inflation eller något nuvärde eller slutvärde tas med i 
beräkningen. Räntan baseras på Skandinaviska Enskilda Bankens Bolån (10 år) på 
4,89 % [27]. 
 
Tabell 4.1d visar att det kostar 961 398 kronor att köpa en tomt i Etterhögens 
industriområde. Om man räknar med att man gör en extra amortering sista året på 
1 398 kronor kommer avbetalningen ta åtta år jämfört med om man hade hyrt 
tomten. Kapitalkostnaderna under dessa åtta år uppgår till 181 398 kronor. 
 
181 398 kr / 120 000 = 1,5 år 
 
Det alltså tar det ungefär nio och ett halvt år att tjäna på att köpa tomten 
gentemot att hyra den. 
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Tabell 4.1d - Kostnad vid köp med 100 % lån av en tomt i Etterhögen 
industriområde 
År Hyra Ränta Amortering Kvar  

1 120’ 780’ * 4,98 = 38,142’ 120’ – 38,142’ = 81,858’ 780’ – 81,858’ = 
698,142’ 

2 120’ 698,858’ * 4,98 = 
34,139’ 

120’ – 34,139’ = 85,861’ 698,142’ – 
85,861’ = 
612,281’ 

3 120’ 612,281’ * 4,98 = 
29,941’ 

120’ – 29,941’ = 90,059’ 612,281’ – 
90,059’ = 
522,222’ 

4 120’ 522,222’ * 4,98 = 
25,537’ 

120’ – 25,537’ = 94,463’ 522,222’ – 
94,463’ = 
427,759’ 

5 120’ 427,759’ * 4,98 = 
20,917’ 

120’ – 20,917’ = 99,083’ 427,759’ – 
99,083’ = 
328,676’ 

6 120’ 328,676’ * 4,98 = 
16,072’ 

120’ – 16,072’ = 103,928’ 328,676’ – 
103,928’ = 
224,748’ 

7 120’ 224,748’ * 4,98 = 
10,990’ 

120’ – 10,990’ = 109,010’ 224,748’ – 
109,010’ = 
115,738’ 

8 120’ 115,738’ * 4,98 = 5,660’ 120’ – 5,660’ = 114,340’ 
1,398’ – 1,398’ = 0 

115,738’ – 
114,340’ = 1,398’ 

  Total räntekostnad Total räntekostnad Total räntekostnad Total räntekostnad 
181181181181    398 kronor398 kronor398 kronor398 kronor    

Total amorteringTotal amorteringTotal amorteringTotal amortering    
780780780780    000 kronor000 kronor000 kronor000 kronor 

Total kostnadTotal kostnadTotal kostnadTotal kostnad    
961961961961    398 kronor398 kronor398 kronor398 kronor 
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Tabell 4.1e visar en förvärvning av mark i Torsvik. Det visar sig här att en 
avskrivning gentemot att hyra marken tar ungefär sju år och fyra månader. Här 
har man en total kapitalkostnad på 57 462 kronor. Alltså: 
 
57 462 kr / 45 000 kr = 1,28 år 
 
Om marken köps i Torsvik tar det istället ungefär åtta år och sju månader att spara 
in köpekostnaden jämfört med om man hyr tomten. 
 
Tabell 4.1e - Kostnad vid köp med 100 % lån av en tomt i Etterhögen industriområde 
År Hyra Ränta Amortering Kvar  

1 45’ 270’ * 4,98 = 13,446’ 45’ – 13,446’ = 31,554’ 270’ – 31,554’ = 
238,446’ 

2 45’ 238,446’ * 4,98 = 
11,660’ 

45’ – 11,660’ = 33,334’ 238,446’ – 
33,334’ = 
205,106’ 

3 45’ 205,106’ * 4,98 = 
10,030’ 

45’ – 10,030’ = 34,970’ 205,106’ – 
34,970’ = 
170,136’ 

4 45’ 170,136’ * 4,98 = 8,320’ 45’ – 8,320’ = 36,680’ 170,136’ – 
36,680’ = 
133,456’ 

5 45’ 133,456’ * 4,98 = 6 526’ 45’ – 6 526’ = 38,474’ 133,456’ – 
38,474’ = 94,982’ 

6 45’ 94,982’ * 4,98 = 4 645’ 45’ – 4 645’ = 40,355’ 94,982’ – 40,355’ 
= 54,627’ 

7 45’ 54,627’ * 4,98 = 2 671’ 45’ – 2 671’ = 42,329’ 54,627’ – 42,329’ 
= 12,298’ 

8 45’ 12,298’ * 4,98 * 0,27 = 
0,164’ 

45’ * 0,27 = 12,298’ 
12,298’ – 12,298’ = 0 

115,738’ – 
114,340’ = 1,398’ 

  Total räntekostnad Total räntekostnad Total räntekostnad Total räntekostnad 
57575757    462 kronor462 kronor462 kronor462 kronor    

Total amorteringTotal amorteringTotal amorteringTotal amortering    
270270270270    000 kronor000 kronor000 kronor000 kronor 

Total kostnadTotal kostnadTotal kostnadTotal kostnad    
327327327327    462 kronor462 kronor462 kronor462 kronor 

 
Enligt dessa beräkningar visar det sig att det är väldigt mycket billigare att köpa 
tomten än att hyra den. Hade skillnaden varit mindre kunde man hoppat över att 
göra amorteringar på köpet för att göra köpet mer fördelaktigt [28]. 

4.1.3 Tält 

Peab Jönköping har i dagsläget ett tält på ca 150 kvadratmeter på sin upplagsplats. 
Tältet är till för torrförvaring av byggmaterial. Det skulle uppskattningsvis behövas 
två likadana tält till för att tillfredställa behovet. Man skulle på så vis ha en 
sammanlagd torrlagringsyta på 450 kvadratmeter, alltså tre gånger så stort. Det 
kan dessutom bli ännu mer med bättre hyllsystem och mer plats för avlastning 
utanför. Detta tordes vara väl tilltaget för att täcka framtida behov.  
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Enligt Gunnar Westin på Lambertsson [29] är det inga problem att köpa 
begagnade tält och då till en kostnad av ca 50 000 kronor för ett liknande Peab har 
idag. Man kan räkna med att tälten har en livslängd på 10 år. Därför kan man 
räkna med att man kan slå ut kostnaden för tälten på en 10-årsperiod. Alltså: 
 
(50 000 kr * 2 st) / (10 år * 12 månader) = 834 kr  
 
Kostnaden för tälten blir alltså 834 kronor i månaden. Det tillkommer dock en 
marginell kostnad för flytt av det gamla tältet också. 

4.1.4 Maskin 

För att på ett effektivt sätt hantera byggmaterialet på upplagsplatsen behövs någon 
typ av lyftkraft. Det bästa vore en truck som går att köra över hela upplagsplatsen, 
detta medför någorlunda kraftiga hjul eftersom man inte kan räkna med att 
underlaget är jämnt. Detta ger att det skulle behövas någon typ av hjullastare. De 
är ofta kostsamma. Det bästa hade varit om den var eldriven då de är billiga i drift 
samt miljövänliga. Kostnaden i inköp skiljer sig inte avsevärt mot bränsledrivna 
maskiner. Det krävs därmed elektricitet på platsen. El behövs ändå så kostnaden 
för framdragning av el behöver inte läggas på maskinen. Dock behöver ett 
trefasuttag installeras. Maskinen behöver kunna lyfta upp material till en höjd av 
ungefär 2 till 2,5 meter. Några tyngre lyft kommer det antagligen inte att röra sig 
om men en last på ca 1 000 kg bör den klara av (samma vikt som transport bilen 
klarar av). Med dessa kriterier samt ekonomin i åtanke sonderades terrängen och 
de som verkar var mest fördelaktiga är ett företag som heter Jungheinrich. 
 

 
Bild 4.1f - Jungheinrich EFG-316 
 
 
Jungheinrich är ett tyskt företag som producerar allt från pallyftare till 
asfaltläggare. De har en hel uppsjö av hjullastare.  
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En av deras minsta hjullastare verkar uppfylla våra krav, den lyfter upp till 1 600 
kg till en höjd av 3 meter. Listpriset enligt Jungheinrich i Sverige på en sådan 
maskin är 366 351 kronor [30]. Livslängden kan beräknas till ungefär samma som 
för en bil. Livslängden på en normalbil uppskattas till 15 år. Med Skandinaviska 
Enskilda Bankens miljöbillån får man att räntan blir 4,73 %. Detta ger: 
 
(366 351 kr * 4,73 %) / 12 månader = 1 444 kr 
 
366 351 kr / (15 år * 12 månader) = 2 035,3 kr 
 
1 444 + 2 035 = 3 479 kr 
 
Det kostar alltså ca 3 479 kronor i månaden det första året att köpa en ny maskin. 
Allteftersom kommer kapitalkostnaden att minska. Man kommer dock ändå att ha 
en kostnad på i snitt 2 700 kronor i månaden. Kontentan av detta är att det blir 
alldeles för dyrt. 
 
Alternativet skulle vara att köpa begagnat. Det finns faktiskt en hel del för olika 
pris beroende på ålder, dock ej eldrivna. En likadan som ovan fast dieseldriven 
hittades som var från år 2 000 för 10 500 euro alltså 97 650 kronor. Livslängden 
antogs till 10 år istället, eftersom det är svårt att veta om servicar är gjorda och 
dolda fel och så vidare blir månadskostnaden följande: 
 
97 650 kr / (10 år * 12 månader) = 814 kr 
 
En begagnad hjullastare kostar alltså i inköp ca 814 kronor i månaden. Den här 
maskinen hittades i Tyskland så en eventuell transportkostnad tillkommer. 
Jungheinrich Sveriges begagnathemsida ligger tyvärr nere men enligt dem ska den 
snart vara uppe igen. Det finns enligt innannämnda samma typ av hjullastare 
begagnat här i Sverige och då slipper man transportkostnaden. 
 
Driften är viktig att ta med i kalkylen. Med rådande bränslepriser och förmodade 
prisökningar kommer driften av maskinen bli förhållandevis dyr. Det är rent 
omöjligt att veta hur mycket maskinen kommer brukas men antagligen kommer 
maskinen användas ungefär en fjärdedel av tiden den anställde spenderar på 
upplagsplatsen, alltså fyra timmar i veckan eller 16 timmar i månaden. Dagens 
dieselpris är ca 11,60 kronor per liter hos Statoil [31]och Shell [32]. Hjullastaren 
som har valts drar 2,3 liter diesel per timme. Alltså blir månadskostnaden följande: 
 
2,3 lit/h * 11,60 kr/lit * 16 h = 426,88 kr 
 
Driftkostnaden för maskinen blir ca 427 kronor i månaden med dagens 
bränslepriser. Detta är beräknat på ett pris inklusive moms för vanlig diesel.  
 
427 kr * 814 kr = 1 241 kr 
 
Sammanlagda maskinkostnaden blir 1 241 kronor i månaden. 



 En utökad upplagsplats? 

26 

4.1.5 Sammanställning 

De största enskilda kostnaderna är ovan beräknade och redovisade. De helt klart 
största kostnaderna är de för anställda och för mark. Dessa är dessutom tyvärr 
svåra att minska. Möjligheterna som finns är att minska marken eller att anta att 
färre timmar behöver läggas på att sköta upplagsplatsen. Dock är detta antagningar 
som gjordes innan beräkningen gjordes och därför bör antagningarna som gjordes 
från början gälla. Självklart går det att minska lite på något av de ovannämnda 
men detta medför så små ändringar av hela kostnaden så antagningarna får stå fast. 
Lägger man samman alla de stora kostnaderna får man: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanlagt för en upplagsplats i Ljungarum industriområde: 
 
6 000 kr + 19 200 kr + 10 000 kr + 834 kr + 1241 kr= 37 275 kr/mån 
 
Sammanlagt för en upplagsplats i Torsvik industriområde: 
 
6 000 kr + 19 200 kr + 3 750 kr + 834 kr + 1241 kr= 31 025 kr/mån 
 
Vad som inte är medtaget i kalkylen men som är viktigt att tänka på är att 
kostnaderna för den nuvarande upplagsplatsen försvinner. Framförallt försvinner 
kostnaderna för den anställde. Med detta medtaget i kalkylen blir kostnaderna 
följande: 
 
För upplagsplatsen i Ljungarum: 
 
37 275 kr – (19 200 kr / 2) = 27 675 kr/mån 
 
För upplagsplatsen i Torsvik: 
 
31 025 kr – (19 200 kr / 2) = 21 425 kr/mån 
 
Detta visar tydligt att en upplagsplats i Torsvik (alltså 9 kilometer längre bort) 
skulle bli betydligt billigare. Kostnaderna för transporter dit skulle sannolikt inte 
bli mycket högre än att det skulle löna sig att förlägga upplagsplatsen där. 
 

Kostnad Pris 

Transportör 6 000 kr/mån 
Upplagsplatsarbetande 19 200 kr/mån 
Industrimark (Ljungarum) 10 000 kr/mån 
Industrimark (Torsvik) 3 750 kr/mån 
Tält 834 kr/mån 
Maskin 1241 kr/mån 
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4.2 Besparingar 
Upprättandet av en alternativ upplagsplats kommer som tidigare påvisats generera 
en del kostnader. För att projektet inte bara ska bli en miljömässig framgång utan 
också kunna drivas ekonomiskt måste det finansieras på något sätt. Tanken är att 
upplagsplatsen skall finansiera sig själv genom de besparingar som görs genom att 
en större del av materialet utnyttjas, besparingar på återköp som inte längre är 
nödvändiga samt avfallskostnader som sparas. Nedan följer beräkningar av väntade 
besparingar. 

4.2.1 Minskade avfallskostnader 

Den första enkätfrågan som användes i intervjuerna var, hur mycket som slängdes 
som egentligen skulle kunna användas. Platschefernas svar varierade kraftigt (0-40 
%) med ett medelvärde på 18 %. De bör beaktas att vi inte bad platscheferna 
definiera ”kan användas”. Vissa kanske bara tänkte på sin nuvarande 
byggarbetsplats medan andra inkluderad alla typer av byggen som förekommer i 
Peabs verksamhet. Kan man skarva ihop två trästumpar för att ersätta en hel regel? 
Synsätten på liknande frågor varierar givetvis. Vidare definierades inte om 
procentsatsen avsedde vikt eller volym. Frågan var ställd väldigt generellt och 
svaren som gavs måste ses i detta ljus. 
 
FoU Väst har genomfört en rapport där 15 vanligt förekommande 
byggnadsmaterial granskades [33]. Man fann att utnyttjandegraden varierade 
mellan 79 % och 96 % (se bild 4.2a). Medelvärdet för de fem olika 
inbyggnadsmaterialen (se 3.2.6. formplywood räknas inte här som 
inbyggnadsmaterial) som avses uppläggas på upplagsplatsen blir 88 %. Detta 
skulle alltså innebära att man förlorar 12 % av det inhandlade byggmaterialet i 
spill. 
 
Om vi antar att platschefernas 18 % speglar verkligheten skulle man alltså enbart 
82 % av dagens avfall vara spill. 
 
Material som skulle kunna tas tillvara: 12 % * 0.18 = 2,16 % 
 
Dessa 2,16 % skulle alltså inte hamna blanda avfallet utan utnyttjas. Vilket ger 
följande beräkningar: 
 
(Värden för kommande beräkningar är hämtade ur Peabs avfallskostnader 2005, se 
bilaga 2). 
 
Totalt avfall: 2 622.47 ton 
Total avfallskostnad: 2 500 228.98 kr 
 
Avfall för aktuella material: (107,25 + 237 + 252,08 + 82.1 + 1 471,9) = 2 150,33 
ton 
 
Beräknat besparat avfall: 2 150.33 * 0,0216 = 46,45 ton 
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Andel besparat avfall av totalt avfall: 46,45 / 2 622,47 = 1,77 %  
 
Besparade pengar (med hänsyn till värde): 2 500 228,98 * 0,0177 = 44 283 kr 
Besparade pengar (med hänsyn till vikt): 46,45 * 953 = 43 323 kr 
 
Resultat: ca 43 000 kr. 
 

 
Bild 4.2a - Utnyttjandegrad av olika byggmaterial. 

4.2.2 Sparade materialkostnader 

Materialet som inte slängs kan ju användas i senare byggprojekt. Om vi använder 
samma procentsats som i föregående beräkningar (2,16 %) och multiplicerar med 
totalt hur mycket man köpt in under 2005 får vi förväntade besparingar. Av de sex 
byggnadsmaterial som är aktuella (se 3.2.6) kan man av svårigheter i den 
ekonomiska redovisningen bara hitta totalvärdet för armeringen. Tyvärr kan alltså 
inte några beräkningar göras för de andra fem materialen. 
 
Armering under 2005 har köpts för 2,9 Mkr [19]. 
 
2 900 000 * 0,216 = 62 640 kr 
 
Resultat: ca 62 640 kr 

4.2.3 Komplettering från detaljhandeln 

Om man istället för att slänga eller sälja tillbaka materialet kan använda det i 
framtiden behöver inte platscheferna vara så rädda för att få lite material över. 
Istället för att alltid beställa i underkant och komplettera från detaljhandeln till ett 
högre pris (5-10 %) kan man beställa exakt det man tror sig behöva. 
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Hur mycket som faktiskt köps från detaljhandeln som hade kunnat köpas genom 
de centrala avtalen är inga siffror som man har på Peabs kontor i Jönköping. 
Rickard Wingren [34] som är inköpschef i Jönköping kontaktade därför Peabs 
huvudkontor i Förslöv för att om möjligt få dessa uppgifter. Bedömningen man 
gjorde på huvudkontoret var att detta var siffror som man inte ville lämna ut. 
Anledningen till detta var ganska diffust men det hänvisades till konkurrenter och 
leverantörer som man inte ville blotta vissa uppgifter för. Tyvärr gör det 
beräkningar av kompletteringarna till en omöjlighet. 

4.2.4 Färre återköp 

De återköp som sker har en väldigt oregelbunden frekvens. Under arbetets gång 
har det även visat sig omöjligt att ”komma åt” siffror på hur mycket dessa kan 
värderas till då de inte redovisas som enskilda poster i konton och kalkyler. När ett 
återköp sker är det mycket möjligt att den första fakturan till Peab från 
leverantören ännu inte har betalats. Efter återköpet skickar leverantören en ny 
faktura som är reducerad efter de varor de återköpt. Peab bortser från den första 
och betalar den andra fakturan varvid skillnaden mellan de båda inte redovisas. 
Således kan man inte vid ett senare tillfälle hitta värden som bara omfattar återköp. 
 
Samtliga platschefer var av uppfattningen att återköp sker ganska sällan. De 
inköpsrutiner man använder sig av idag syftar till att inte få något material över 
och följaktligen blir återköpen få, vilket är bra eftersom det alltid är en mindre 
förlustaffär. Det bör påpekas dock att varje gång dessa sker så förlorar man 15-20 
% av produktens värde. Vid speciella fall kan summan man får för ett återköp vara 
värt så lite som en tredjedel av värdet. 

4.2.5 Omätbara värden 

I ovanstående beräkningar har bara värden beaktats som man kan visa med direkta 
siffror. Till detta bör vägas in en hel del andra värden som är svåra eller omöjliga 
att sätta siffror på. 
 
Upplagsplatsen erbjuder möjligheten att serva de byggarbetsplatser som har trångt 
om utrymme. Dels skulle man kunna ha sin armeringsstation här och den skulle 
även kunna fungera som mellanstation och omlastningsplats för material som man 
beställt men inte har möjlighet att lagra på byggarbetsplatsen. Detta förutsätter att 
byggarbetsplatsen är beläget inom rimligt avstånd från upplagsplatsen. 
 
Upplagsplatsen skulle även kunna ta hand om överblivna utfyllnadsmassor vilket 
man inte har möjlighet att göra idag. Dessa massor ligger sällan någon längre tid 
utan nyttjas tämligen omgående men att ha en möjlighet att lagra vid behov kan 
vara bra. 
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Material som blivit blött om det till exempel legat ute otäckt kastas idag eftersom 
man inte har någon möjlighet att torka ut det. Torktiderna är långa och det krävs 
mycket utrymme eftersom materialet måste spridas ut för att kunna torka inom 
rimlig tid. Beroende på material i tältet vid detta specifika tillfälle skulle man 
kunna genomföra sådana uttorkningar. 
 
Den totala mängden material som levereras till en byggarbetsplats står i regel för ca 
50 % av byggproduktionskostnaden [35]. Vissa material (t.ex. stål) för en 
betydande del av produktionskostnaden. Inför större kostnadsuppgångar kan det 
vara klokt att köpa på sig material till det billigare priset och lagra själva. 
 
Vid vissa enstaka tillfälle kan man vilja uppnå en bonus som leverantörerna 
erbjuder vid köp av en viss kvantitet. Inför ett årsslut till exempel om man ligger 
strax under ett gränsvärde som skulle medföra att en bonus erhölls, kan man köpa 
på sig lite extra för att erhålla denna. 
 
Vad som bör vägas mot varandra är om man ska antingen hyra eller köpa mark. 
Fördelarna med att köpa mark är att man kan ha nytta av den i framtiden när 
Jönköping har kommit så långt i sin expansion att marken kan vara attraktiv att 
bygga på. Antingen om det är Peab själva som har för avsikt att bygga på den eller 
om det är någon annan så att man kan sälja marken. Säljer man marken kan man i 
princip räkna med en värdeökning av marken och alltså kan man på längre sikt 
tjäna på ett markköp. Friheten finns dessutom att använda marken som man vill 
och inte behöva oroa sig för att hyreskontraktet ska gå ut eller att bestämmelser 
finns för vad som får och inte får göras med marken. Nackdelen är såklart den 
stora engångskostnad ett köp medför. En annan nackdel kan vara att det är svårt 
att sälja marken om konjunkturen är svag och man kanske inte får ut vad man 
betalat för marken. Detta får dock ses ur ett mycket kortsiktigt perspektiv. Det kan 
vara en kostsam och tidsödande process att hitta rätt köpare och det får ses som en 
nackdel när man köper marken. Hyr man istället marken har man friheten att säga 
upp kontraktet när man vill och snabbt avveckla upplagsplatsen för att minska sina 
kostnader. Kostnaderna blir avsevärt mindre i början om man hyr marken 
eftersom man inte behöver den stora engångskostnad ett köp innebär. Det är alltså 
bättre att hyra en mark om man är osäker på om investeringen man gör kommer 
att löna sig. Är man däremot säker på att investeringen kommer att löna sig är det 
mest fördelaktigt att köpa marken. Kanske är en medelväg bäst, alltså att man hyr 
marken de första åren och ser hur det utvecklar sig. Går det bra finns möjligheten 
att förvärva marken vid ett senare tillfälle. 
 
Hjullastaren som är tänkt att köpa kommer ju att användas väldigt lite egentligen. 
Den kommer i princip stå oanvänd tre dagar i veckan. Detta ger möjlighet att 
andra inom företaget kan få användning för den. Man kan använda den inom 
Peab eller hyra ut den via Lambertsson eller dylikt. Sådana maskiner är ganska 
dyra att hyra vilket gör att man kan tjäna en del om man hyr ut den. Vidare kan 
man då spara en hel del om den skulle underlätta vid exempelvis större byggen vid 
Peabs egen produktion. Bestämmer man sig för att maskinen inte är till någon 
nytta alls för Peab går det naturligtvis att sälja av den. 
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Som nämnts innan har det antagits en livslängd för de begagnade tälten på 10 år. 
Detta är antaget med rejäl marginal. Tälten kan förmodligen användas mycket 
längre. Om det visar sig att vårt förslag inte håller måttet kan ju tälten användas 
någon annanstans i Peabs organisation. Man kan hyra ut plats i dem till andra 
företag eller privatpersoner för lagring eller liknande. Finns det inget 
användningsområde för tälten kan man ju alltid sälja dem vidare. 
 
Den tilltänkta upplagsplatsen kan på sikt eventuellt kräva mer arbetskraft än vad 
Peab redan har till förfogande. Även detta kan resultera i något bra. Kan man visa 
för kunder och blivande kunder att man är ett expansivt företag som nyanställer 
visar man att det går bra för företaget. Det kan visa tecken på att man vinner mark 
gentemot andra byggföretag och detta i sin tur kan visa att andra kunder väljer 
Peab istället för andra entreprenörer. 
 
Andra svårmätbara värden är sådant man tjänar på bra anseende. Som tidigare 
nämnts är konkurrensen hård bland de stora byggföretagen och alla fördelar man 
kan få gentemot exempelvis NCC och Skanska är bra. Om kostnaderna för 
kunden är ungefär de samma hos de olika byggföretagen är det andra egenskaper 
som styr val av entreprenör. Miljöaspekter är en av de faktorerna. Om kunden ser 
att entreprenören anstränger sig och hela tiden försöker minska sin miljöpåverkan 
ger detta ofta ett gott intryck. En av anledningarna med den utökade 
upplagsplatsen är ju att minska miljöpåverkan med hjälp av mindre avfall och då 
högre materialutnyttjningsgrad. För Peabs räkning skulle detta betyda ökat 
anseende och bra reklam. Dock gäller det för Peab att försöka synas lite i sina 
ansträngningar man ändå gör. 
 
Bra reklam för företaget är även att välkomna nya kontroversiella förslag, särskilt 
från unga högskolestudenter. Man visar att man är dynamiska, att man inte är 
rädd för förändringar och att man anstränger för att förbättra både sin 
organisation och miljön. Vidare visar man att det är värt för utomstående att ta del 
av Peabs verksamhet i syfte att hjälpa till och förändra. Det är alltså bra reklam för 
Peab att göra ett gott intryck på nästa generation entreprenörer, det visar att man 
är ett öppet och aktivt byggföretag. 

4.2.6 Sammanfattning besparingar 

Kostnaderna som en upplagsplats skulle generera var möjligt att beräkna relativt 
exakt men besparingarna visade sig mycket svårare. Dels uppstod det problem med 
att finna just de siffror som söktes eftersom de ofta var ”inbakade” i andra siffror 
och dels så fanns det vissa siffror som Peab ansåg för känsliga att lämna ut. En 
anledning till svårigheterna måste vara att man inte tidigare har behövt just dessa 
siffror. Ingen liknande undersökning har gjorts och därför har man inte haft någon 
anledning att ta fram just dessa siffror. De egna summeringar och årsavslut som 
upprättats har syfte att påvisa andra fakta. 
 
De få beräkningar som har kunnat göras visar en besparing på ca 105 000 kr/år 
(43 000 + 62 640).  
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Detta motsvarar hyran för fyra månader i Ljungarums industriområde eller fem 
månader i Torsvik. Då ska man komma ihåg att detta bara är en liten del av alla de 
besparingar som förväntas göras. Detta ger oss en fingervisning om vilka summor 
det finns att spara om man kan ta tillvara på bara några få procent! 
 
Utöver detta har man ju alla de omätbara värdena som upplagsplatsen ger samt 
miljöfördelarna som inte bara Peab gynnas av utan alla i vår omgivning. 
 
Nedan visas en tabell (se tabell 4.2b) över vad som skulle ses som positivt och 
negativt med vårt förslag om en utökad upplagsplats. I tabellen står kortfattade 
punkter vad som är fördelar och nackdelar med förslaget och under tabellen finns 
förklaringar till punkterna. 
 
Tabell 4.2b: Fördelar och nackdelar med en utökad upplagsplats. 
Fördelar Nackdelar 

 
- Mindre miljöpåverkan 
 
- Effektivare materialanvändning 
 
- Lägre materialkostnad 
 
- Lägre avfallskostnad 
 
- Ökat anseende(1) 
 
- Fyllda rabattkvoter(2) 
 
- Tillgänglighet av byggmaterial(3)  
 
- Buffert vid materialprisökningar(4) 
 
- Förvaring, uttorkning(5) 
 
- Armeringsstation(6) 
 
- Riskminskning(7) 

 
- Kostnad(8) 
 
- Tidskrävande(9) 

 
(1) Man ökar sitt anseende hos kunder och blivande kunder genom ökat 

miljötänkande och eventuella nyanställningar (se 5.2.4). 
 
(2) Ofta har leverantören fasta mängder byggföretagen måste nå upp till för att 

få rabatt. Om man ligger på gränsen kan man köpa lite extra och lägga på 
upplagsplatsen för att utnyttja rabatten och på så vis minska sina kostnader. 
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(3) Det kan ta lång tid att få fram vissa typer av byggmaterial, de kan vara slut 
hos leverantören eller liknande. Om man då har ett mindre antal av dessa 
på upplagsplatsen går det snabbare att få fram. 

 
(4) Har man indikationer på att något material kommer öka i pris kan man 

köpa på sig lite extra för att minska kostnaderna för nästa bygge. 
 

(5) Om upplagsplatsen inte är full kan den användas till lagring av till exempel 
hjälpmedel och maskiner. Man kan även använda den till uttorkning av 
byggmaterial som blivit blöta och förfars om de inte torkar. 

 
(6) Möjligtvis skulle man kunna ha en armeringsstation på upplagsplatsen om 

det är trångt på byggarbetsplatsen. 
 

(7) Risken för felaktiga köp minskar eftersom överblivet material inte innebär 
något problem då man lagrar det på upplagsplatsen tills nästa bygge. 
Underbeställer man å andra sidan har man tryggheten att det finns material 
att tillgå från upplagsplatsen. 

 
(8) Kostnaden för upplagsplatsen kommer att bli ganska hög. Transporter, 

administration och hjälpmedel är dyra poster. Det kommer såklart även att 
vara en risk man tar att göra de inköp som behövs och antingen köpa tomt 
eller binda upp sig några år på ett hyreskontrakt. 

 
(9) Det kommer att ta tid och vara krävande att bygga upp systemet för 

upplagsplatsen. Det krävs även att byggarbetarna tar sig tid att hantera, 
stapla och förpacka material för transport. 
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5 Slutsats och diskussion 
Trots en övervikt till de positiva aspekterna och de pengar som synes kunna sparas, 
finner vi inte det klokt att vid detta tillfälle rekommendera Peab att börja driva en 
sådan här upplagsplats omedelbart. Anledningen till detta är flera. Under de 
intervjuer som genomförts har det visats mycket misstro till ett sådant förslag. Det 
kommer krävas att de anställda är villiga att genomföra förslaget om det ska bli 
lyckat. En annan anledning är att det fattas en hel del siffror i kalkylen på 
besparade pengar. Skall ett sådant här förslag genomföras behövs det mer 
noggranna kalkyler och möjligtvis går det att genomföra internt inom Peab där 
man vet att ingen information når konkurrenter. 
 
Utöver nämnda anledningar ser vi att det finns utvecklingsmöjligheter i dagens 
upplagsplats som borde vara tillräckliga i ett första steg. Dagens rutiner fungerar 
visserligen men skulle med en ”uppstramning” kunna bli mycket effektivare. 
Förteckningen som finns över produkter på upplagsplatsen är visserligen 
uppdaterad men den har ingen större trovärdighet. Samtliga platschefer uppger att 
de ringer ner till Alf Ydreborg istället för att titta på intranätet. De flesta har aldrig 
hämtat något på upplagsplatsen och bara fåtalet har någonsin lämnat någonting 
där. Att gå från ett system där man absolut inte vill få något byggmaterial över och 
med en upplagsplats som fungerar lite halvdant, till att driva en stor välfungerande 
upplagsplats med jämn ruljans, är ett ganska stort steg. Detta kan givetvis inte 
åstadkommas över natt. 
 
Vår uppfattning är fortfarande att förslaget skulle vara ett lyckat projekt men att 
det borde genomföras lite längre fram i tiden då man har lyckats få de anställda 
positiva till att arbeta med dessa bitar och då man internt gjort något fler 
beräkningar. Under tiden har utformats ett förslag som skulle kunna leda fram till 
denna punkt. Det rekommenderade förslaget bygger på upplagsplatsen som man 
driver idag men med något annorlunda rutiner. Om detta förslag efterföljs 
kommer steget till den större upplagsplatsen inte att kännas så främmande och när 
man känner ett behov för detta finns ett färdigt förslag att följa. 
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5.1 Rekommenderad handlingsplan 

Det första och kanske viktigaste som måste ske är att man bygger upp en 
trovärdighet kring dagens upplagsplats. Det är nödvändigt att platschefer och 
inköpare ser den som en resurs och inte endast något man använder sig av i 
nödfall. Detta görs lämpligast genom att man ger den en tydlig funktion. Följande 
punkter föreslås för att uppnå detta: 

1.1.1.1. Definiera vilka produkter som skall lagras på upplagsplatsen. 

Enligt de undersökningar som utförts har slutsatsen dragits att följande material är 
lämpliga: 

• Stålreglar 

• Formplywood 

• Isolering 

• Trävirke 

• Gips 

• Armeringsjärn 

Platschefer och övriga berörda borde få instruktioner att inte slänga dessa material 
utan transportera de till upplagsplatsen. Andra produkter eller material som kan 
bli gällande får beslutas från fall till fall. Det är då viktigt att det finns en person 
som fattar dessa besluten, vilket leder till nästa punkt. 

2.2.2.2. Gör klart vem som är ansvarig för upplagsplatsen och besluten kring den. 

Alf Ydreborg som är ansvarig för upplagsplatsen idag arbetar endast halvtid vilket 
gör att han inte alltid är tillgänglig. Den ansvarige bör fatta beslut om något skall 
transporteras till upplagsplatsen och även vara på plats när intransporten sker. 
Någon som sköter detta när Ydreborg inte kan vara på plats personligen bör utses. 
Dessa rutiner borde följas för att säkerställa att allt som lagras är av värde och att 
det placeras på rätt plats så att ordning råder. 

3.3.3.3. Fastställ rutiner för in- och uttransporter. 

Sannolikt kommer det bara att vara aktuellt med oregelbundna transporter, denna 
tjänst borde fortsättningsvis köpas från byggserviceavdelningen. Detta är både 
ekonomiskt fördelaktigt och administrativt gångbart. Turbilskonceptet som 
föreslås till den större upplagsplatsen är ett bra alternativ om man skulle ha 
tillfälliga ”toppar” där man kan korrelera flertalet transporter. 

 



 Slutsats och diskussion 

36 

4.4.4.4. Organisera tältet. 

Tältet idag har begränsat med hyllor. Med någon hylla ytterligare och skyltar för 
vilket material som skall förvaras var, kan en ordning upprättas. En ordning som 
är lätt att underhålla. 

5.5.5.5. Informera om förteckningen på intranätet. 

De flesta berörda är medvetna om förteckningen men tvivlar på hur väl den 
uppdateras. Informera om att den uppdateras varje gång in- eller uttransport sker. 
Var noga med att uppdateringarna verkligen sker så att platscheferna snabbt och 
smidigt kan se om upplagsplatsen har något att erbjuda deras bygge. 

 

Bästa sättet att uppnå alla dessa punkter på en och samma gång är att samla alla 
berörda för ett möte där man går igenom rutinerna och ger alla varsin 
”instruktionsbok” om hur upplagsplatsen skall drivas i framtiden. (Alternativt 
skickar man ut ett utskick med de nya rutinerna men risken är då överhängande 
att man inte lyckas få någon egentlig effekt). 

Dessa åtgärder kommer att leda till att den upplagsplats som drivs idag kan drivas 
med samma medel men på ett effektivare sätt. Flödet på material in och ut 
kommer att öka. Med en regelbundenhet och jämn ruljans kommer 
upplagsplatsen bli ett bra servicemedel för de olika byggarbetsplatserna och om än 
i mindre skala, medverka till ett effektivare materialanvändande och en besparing 
på miljön. 
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Dagens upplagsplats Peab Jönköping 
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Bild 1 – Peabs nuvarande upplagsplats med bodar containrar och tält, sett från norr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 2 – Peabs nuvarande upplagsplats med bodar containrar och tält, sett från söder. 
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2005                Total Total 
            Mängd Kr mängd kostnad i kr 
      Well/   Fylln.   Bränn-     Betong Övr. deponi per ton avfall i inkl. övr 
Objekt Lit. Nr. akt. papper Skrot massa Trä bart Gips Osort Tegel    i % avfall ton kostnader 
Gnejsvägen 4430020   7,51       12,72         0% 1759,91 20,23 35 602,95 kr 
A6 Tullen 4432168               0,62     100% 1586,61 0,62 983,70 kr 
Ikea 4432168               2,74     100% 1041,31 2,74 2 853,18 kr 
Preussen 4432173   3,04     19,2 5,48 22,18 79,38 3,04 0,48 60% 913,42 132,82 121 319,91 kr 
Kv Lejonet 4432174       6,97       22,18     76% 1049,42 29,15 30 590,51 kr 
Kålgården 4432175     1,86   3,18 32,42   54,22     59% 986,00 91,68 90 396,16 kr 
Lanna 4432176 1808             1,92     100% 1666,39 1,92 3 199,47 kr 
Finnvedsskolan 4432176 1926       1,22     2,88     70% 1418,31 4,1 5 815,08 kr 
Högstadiesk.Forsheda 4432176 1943       1,1           0% 1618,27 1,1 1 780,10 kr 
Stadshuset Värnamo 4432176 1947             1,98     100% 1431,72 1,98 2 834,80 kr 
Lagmansgatan 4432176 1956             0,4     100% 2327,50 0,4 931,00 kr 
Rörstorpsgatan 4432176 1960       0,58           0% 1173,62 0,58 680,70 kr 
Bors högst.skola 4432176 1966             0,7     100% 1457,86 0,7 1 020,50 kr 
Trälleborgssk 4432176 1969             2,18 6,22   26% 634,56 8,4 5 330,28 kr 
Karlsro 4432177 1518               5,16   0% 187,39 5,16 966,93 kr 
Drakaryd 4432177 1536   0,25   0,76           0% 1593,20 1,01 1 609,13 kr 
Västgötagatan 4432178     4,5   0,84 0,32   140,46 43,2 1,5 74% 769,92 190,82 146 915,30 kr 
Filmstaden 4432180   0,07       0,11   4,42     96% 1064,22 4,6 4 895,42 kr 
Magnusgatan 4432181         1,9 1,64   19,38     85% 1601,42 22,92 36 704,51 kr 
Gärahovsvägen 4432182     6,24   11,8 14,45 2,38 32,57 4,58   45% 1301,96 72,04 93 793,17 kr 
Nöbbele 4432183         7,14 0,76   9,7     55% 1255,67 17,6 22 099,76 kr 
Smultronvägen 4432184               2,46     100% 1341,09 2,46 3 299,07 kr 
V Storgatan  4432185           1,8   33,12     95% 1175,90 34,92 41 062,37 kr 
Doxa Kärda 4432186                 4,88   0% 260,78 4,88 1 272,60 kr 
Växjövägen 4432186 2010       0,54           0% 1240,93 0,54 670,10 kr 
Hånger skolan 4432186 2139             0,6     100% 1888,33 0,6 1 133,00 kr 
Nyhem 4432187 1601       1,16           0% 747,47 1,16 867,07 kr 
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Hälsohögskolan JKPG 4432189     4,02   3,77     22,98     75% 837,07 30,77 25 756,75 kr 
Bangårdsgatan 4432190                   0,92 0% 2248,04 0,92 2 068,20 kr 
Räddningstjänsten 4435305           3,9   7,72     66% 1036,43 11,62 12 043,30 kr 
Jönköpingsvägen 105 4436000   0,25     7,26 0,7   14,55     64% 1292,80 22,76 29 424,03 kr 
Gnejsvägen 4437050 0054     3,28 30,3     19,55 37,16 0,15 22% 682,70 90,46 61 757,20 kr 
Slottsgatan 26 4437386               15,22     100% 1010,25 15,22 15 376,07 kr 
Vägporten 4437387           1,92   9,06     83% 1131,53 10,98 12 424,20 kr 
Kaserngården A6 4437388               16,08     100% 1158,56 16,08 18 629,66 kr 
Bränningeskolan 4437389         4,06 2,58   23,64     78% 1162,01 30,28 35 185,64 kr 
Björnebergsvägen 4437405               0,52     100% 1982,31 0,52 1 030,80 kr 
Fältrittklubben 4437405 0240             0,82     100% 1522,96 0,82 1 248,83 kr 
Fageräng 4437405 0334             3,6     100% 1479,67 3,6 5 326,80 kr 
Spikhammargatan 4437405 0350             2,16     100% 979,23 2,16 2 115,13 kr 
Högabergsgatan 4437405 0422             1,86     100% 768,23 1,86 1 428,90 kr 
Johan printz väg 4437405 0500             1,42     100% 1003,06 1,42 1 424,34 kr 
A6 Soldattorpet 4437405 0611       1,12     2,34     68% 947,91 3,46 3 279,76 kr 
Halldins trä 4437415 0517       0,94 0,6   7,06     82% 907,22 8,6 7 802,05 kr 
Kaserngården A6 4437415 0519             0,44     100% 1930,93 0,44 849,61 kr 
Old sam A6 4437415 0542             5,74     100% 1048,09 5,74 6 016,03 kr 
A6 bodarna 4437415 0543             1,64     100% 979,36 1,64 1 606,15 kr 
Kaserngården A6 4437415 0549             1,92     100% 1027,81 1,92 1 973,40 kr 
Hultarp 4437415 0567         14,36   5,06     26% 3868,13 19,42 75 119,12 kr 
Fridhemsvägen 4437415 0577   1,32         2,2     63% 796,20 3,52 2 802,64 kr 
Ultra 4437415 0587             2,24     100% 1024,85 2,24 2 295,67 kr 
Storängsskolan 4437415 0599             1,82     100% 1322,87 1,82 2 407,63 kr 
Smedbyn 4437415 0603             1,26     100% 1258,81 1,26 1 586,10 kr 
Viktoriahuset HVA 4437415 0605             3,66     100% 1087,57 3,66 3 980,50 kr 
Tenhultsv 17b 4437425 0313             2,72     100% 920,37 2,72 2 503,40 kr 
Yås 4437425 0719       2,4           0% 923,50 2,4 2 216,40 kr 
Ulfstorps gård 4437425 0724             0,98     100% 1557,04 0,98 1 525,90 kr 
Jönköpingsv. Habo 4437425 0729             1,2     100% 2096,78 1,2 2 516,13 kr 
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S.Hasselgränd 4437425 0923               1,7   0% 485,65 1,7 825,60 kr 
Skaga 4437500               14,66     100% 1125,77 14,66 16 503,73 kr 
Premould 4437501               2,78     100% 1146,35 2,78 3 186,84 kr 
Gestra 4437502         1,32     3,48     73% 984,39 4,8 4 725,07 kr 
Försvarsmuseet A6 4437504               11,94 2,54   82% 1008,63 14,48 14 604,90 kr 
Valutan A6 4437505               2,88     100% 1258,50 2,88 3 624,47 kr 
The Look 4437507               6,2     100% 1089,65 6,2 6 755,83 kr 
Systemet Hva 4437508         3,48 0,24   25,96     87% 949,62 29,68 28 184,66 kr 
Oxhagsgatan 4437509           6,86   23,8 2,6   72% 1015,61 33,26 33 779,06 kr 
Valutan tullen 4437510               2,96 4,82   38% 499,86 7,78 3 888,93 kr 
A6 Tullen 4437511               12,98 14   48% 634,30 26,98 17 113,48 kr 
Sporthallen HVA 4437700 0007             2     100% 1001,17 2 2 002,33 kr 
Sparvgatan 4437800 3001             1,18     100% 1201,44 1,18 1 417,70 kr 
Såg & Betong 4438292               0,8     100% 1264,50 0,8 1 011,60 kr 
Huskvarna 
vårdcentrum 4438295   0,2 7,28   19,7 15,07 17,62 50,52 6   43% 960,91 116,35 111 801,53 kr 
Habo vårdcentral 4438298     5,12   1,22 18,5   42,88     63% 1067,75 67,72 72 308,17 kr 
Holmgrens bil 4438299     18 9,86 9,86 24,7   78,7 50,89   41% 670,34 192,01 128 711,97 kr 
Holmgrens bil 4438300     5,84   2,04 3,08   105,26 29,1   72% 899,28 145,32 130 683,21 kr 
Holmgrens bil 4438301     16,54   11 17,48   116,96 42,36   57% 817,27 204,36 167 016,34 kr 
Ryhov 4438302     5,56     6,46 11,22 11,92     34% 1049,05 35,16 36 884,72 kr 
Ica Eksjö 4438303         4,94 7,22   66,95     85% 1259,94 79,11 99 674,03 kr 
Centrumgången 
NKBO 4438304           4,26 2,98 7,36     50% 1105,62 14,6 16 142,00 kr 
Kv Eldsjälen 4438306               0,82     100% 2806,22 0,82 2 301,10 kr 
Sörgården 4438307     8,58   6,38 6,98   53,66 0,82   70% 793,68 76,42 60 653,07 kr 
Sjukhuset Tranås 4438311     0,21   1,04     1,46     54% 1791,07 2,71 4 853,79 kr 
Lager Nässjö 4439000     4,9 3,06 32,5 6,51 8,04 12,34     18% 1005,55 67,39 67 764,00 kr 
Förrådet Tranås 4439050 0074         1,58   3,48     69% 2494,60 5,06 12 622,70 kr 
Reningsverk Nässjö 4439420 0267       1,66           0% 2081,69 1,66 3 455,60 kr 
Stadshuset Nässjö 4439440 0312             0,7     100% 1433,24 0,7 1 003,27 kr 
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Frösunda 4439440 0336             8,62     100% 1115,92 8,62 9 619,20 kr 
Norget 4439440 0352       1,22     0,96     44% 1167,34 2,18 2 544,80 kr 
Brandstation Nässjö 4439440 0360     1,32             0% 1089,39 1,32 1 438,00 kr 
Kyrkbacksgård 4439440 0368       1,54           0% 802,21 1,54 1 235,40 kr 
Trollebogatan 4439440 0379       2,4     7,38 26,74   20% 490,61 36,52 17 917,16 kr 
Setra 4439440 0382       2,54     7 6,28   44% 779,65 15,82 12 334,12 kr 
Gågata Nässjö 4439440 0386             1,26     100% 1283,81 1,26 1 617,60 kr 
Dalgårdsgatan 10-12 4439450               0,63     100% 3593,87 0,63 2 264,14 kr 
Nygatan Tranås 4439450 1479             0,24     100% 3445,83 0,24 827,00 kr 
Gripenbergsgatan 4439450 1506             3,34     100% 1615,39 3,34 5 395,40 kr 
Ingers blommor 4439450 1507             1,7     100% 1671,45 1,7 2 841,46 kr 
Stationsgatan 19 4439450 1508         12,64   5,38     30% 986,09 18,02 17 769,31 kr 
Hagagatan Malmbäck 4439460               1,12     100% 1542,21 1,12 1 727,27 kr 
Skördegatan 4439460 0146     11,22       2,76 1   18% 646,60 14,98 9 686,05 kr 
Borgatan Bodafors 4439460 0151             2,04 3,38   38% 696,88 5,42 3 777,09 kr 
Riksbyggen 4439470 0410               1,44   0% 1078,46 1,44 1 552,98 kr 
Storgatan 60 4439470 0421               1   0% 1011,20 1 1 011,20 kr 
Storgatan 35 4439480       4,56         1   0% 338,27 5,56 1 880,80 kr 
Bredstorp 4439517               10,43     100% 1551,85 10,43 16 185,83 kr 
Skogshyddan 4439519               1,46     100% 658,27 1,46 961,08 kr 
Ö Bergsgatan 8 4439520     0,09     2,56   3,88 7,89   27% 987,07 14,42 14233,56 
Kv rubinen 4439520     4,22 35,21 1,07 12,24     32,31   0% 354,01 85,05 30 108,18 kr 
Annehall 4439523               1,42     100% 1243,75 1,42 1 766,13 kr 
Värmeverket 4439524         7,28 1,88   16,42     64% 1389,34 25,58 35 539,43 kr 
RH form 4439525     7,46   6,04 1,86 17,68 37,16 1,98   51% 957,29 72,18 69 097,47 kr 
Kv päronet Gränna 4439526     5,26   13,7 8,2   73,34 37,24 2,54 52% 1000,26 140,27 140 306,98 kr 
Grevhagsskolan Eksjö 4439528         6,82     25,78 0,58   78% 1110,59 33,18 36 849,33 kr 

Hemköp Nässjö 4443440 0386             3,58     100% 1088,04 3,58 3 895,20 kr 

Summa     11,07 107,25 75,48 237 252,08 82,1 1471,9 379,91 5,59 56,1% 953 kr 2622,47 2 500 228,98 kr 

 
 


