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ABSTRACT  

To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure 

for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large 

construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing 

buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with 

the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt 

these to new travel center in Västerås. What is being investigated among other things is, 

”What is the problem with construction traffic and logistics in large infrastructure projects in 

urban areas?”. In order to find information and answers of questions a literature study, case 

study, study visits and interviews are used. Logistics is the strategy that involves planning, 

development, coordination, organization and control of material flows from supplier. 

Construction logistics differ considerably from traditional logistics in, for example, the 

manufacturing industry, since each project is unique. Among other things, consideration 

must be given to environmental impacts such as noise environmental impact and 

sustainability, but also transport distances and social aspects. Examples of logistic strategies 

include supply chain management, lean production, just in time, construction logistic 

centers, Vendor-controlled inventory. This study focuses primarily on the problems that arise 

in urban areas and how deliveries of building materials are handled. Work within the 

railroads track area also entails challenges and special rules. The planning of new 

construction of the travel center in Västerås is divided into seven different stages at the time 

of writing, where the railway acts as a barrier between these. The construction project 

manager for the project has experience from previous projects in the urban area and believes 

that solutions must be adapted to projects. It is seldom easy to use the same solution in 

another location without modifying it according to the project's conditions. Building logistics 

implicates great complexity as many players are involved. The problem around construction 

traffic and logistics in large infrastructure projects is that is has negativ impact on the 

enviroment and it disrupts the trafic. Project ”Slussen” in Stockholm used a logistics center 

and from there used the method Just In Time to the workplace with materials that would be 

used within three days. A material storage in another location is a better alternative than a 

material storage on site and a solution for logistics management for the travel center is to use 

logistics center in the harbour and Mälarhamnar can act as third party logistics partner in the 

project.  

 

 

Keywords: infrastructure, travel center, logistics, build traffic, logistics solutions, CLC, just 

in time, third part logistics 
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SAMMANFATTNING  

För att ta tillvara på all byggbar mark i staden och utnyttja redan befintlig infrastruktur för 

ett mer effektivt samhälle ställs höga krav på logistiken kring stora byggnadsprojekt. 

Resecentrum i Västerås ska uppföras på samma plats som befintlig verksamhet, samtidigt 

som funktionen ska vara i drift under nybyggnationen. Målet med arbetet är att identifiera 

och presentera logistiklösningar samt utvärdera, jämföra och projektanpassa dessa till nya 

resecentrum i Västerås. Frågeställningar som undersöks är bland annat: ”Vad är 

problematiken kring byggtrafik och logistik i stora infrastrukturprojekt inom tätbebyggt 

område?”. 

Författarna jämförde även strategier ifrån liknande projekt inom tätbebyggt område. För att 

ta reda på information och besvara frågeställningarna användes litteraturstudie, fallstudie, 

studiebesök och intervju som metod för arbetet. Litteraturstudien innehåller generella 

problemaspekter kring logistik samt problematiken med bygglogistik inom tätbebyggt 

område men även lösningar från andra projekt. Dessa utvärderades och analyserades samt 

implementerades i resultatet. Fallstudien beskriver Västerås resecentrum när arbetet skrevs 

samt visionerna och problemaspekterna med det som skulle byggas.  

Logistik är den strategi som innefattar planering utveckling samordning organisation och 

kontroll av materialflöden från leverantör. Bygglogistik skiljer sig en del från den 

traditionella logistik i till exempel tillverkningsindustrin då varje projekt är unikt. Bland 

annat måste hänsyn visas till omgivningspåverkan såsom buller miljöpåverkan och 

hållbarhet men även transportsträckor och sociala aspekter. Exempel på logistiska strategier 

kan vara supply chain management, Lean production, Just in time, Construction logistics 

centres, Leverantörsstyrda lager. Denna studie fokuserar främst på problematiken som 

uppstår inom tätbebyggt område och hur leveranser av byggmaterial hanteras. Arbete inom 

spårområdet medför även utmaningar och särskilda regler. Planeringen av nybyggnation av 

resecentrum i Västerås indelas i skrivande stund i sju olika etapper där järnvägen agerar som 

en barriär emellan dessa. Byggprojektchefen för projektet har erfarenhet från tidigare projekt 

inom stadsbebyggt område och menar att lösningar måste projekt anpassas. Det är sällan 

enkelt att använda samma lösning på en annan plats utan att modifiera denna efter 

projektets förutsättningar. 

Bygglogistik innebär stor komplexitet då många aktörer är involverade. Problematiken kring 

byggtrafik och logistik i stora infrastrukturprojekt är att det medför negativ påverkan på 

miljön och det stör trafiken. Slussen i Stockholm använde sig av ett logistikcenter och sedan 

Just In Time från detta till arbetsplatsen med material som skulle användas inom tre dagar. 

Ett materialupplag på annan plats är ett bättre alternativ än upplag på platsen och ett 

lösningsförslag för logistikhantering för resecentrum är att använda sig av logistikcenter i 

hamnen och Mälarhamnar kan agera tredjepartslogistikpartner i projektet.  

Nyckelord: infrastruktur, resecentrum, logistik, byggtrafik, logistiklösningar, CLC, just in 

time, tredjepartslogistik
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1 INLEDNING 

En tydlig trend bland städer i dagsläget är att dessa förtätas och byggs inåt. Man vill ta vara 

på all byggbar mark i staden och utnyttja redan befintlig infrastruktur för att få ett mer 

effektivt samhälle. Det gör att höga krav ställs på logistik kring stora byggnadsprojekt för att 

inte medföra onödig omgivningspåverkan för stadens invånare. Syftet med arbetet är att hitta 

metoder för att hantera logistikproblematiken under byggtiden av nya resecentrum i 

Västerås.  

1.1 Bakgrund 

Västerås stad projekterar för ett nytt resecentrum i Västerås. Arkitektförslaget är framtaget 

av Bjarke Ingels Group från Danmark (Västerås stad, u,å). Byggnaden ska uppföras på 

samma plats som befintlig verksamhet. Funktionen ska vara i drift under nybyggnationen 

och det ställer höga krav på logistik och materialhanteringen under byggtiden då resenärer 

och övriga invånare fortfarande måste kunna nyttja området. Materialhanteringen kommer 

behöva anpassas för de olika etapper som resecentrum byggs i. Förslag på lösningar av 

logistiken finns inte i dagsläget, det gör att en studie av logistikhanteringen är nödvändig.  

Detta ämne framträdde först i samband med ett möte författarna hade med Västerås stad där 

logistikhanteringen för resecentrum diskuterades. Västerås stad hade vid tillfället inte börjat 

behandla frågor om hur bygglogistiken skulle gå till utan var i en annan projekteringsfas. 

Hedborg Bengtsson (2019) har undersökt möjligheterna att forska på samordnad 

bygglogistik. Hon ville hitta andra vägar för forskare att studera ämnet och kom fram till att 

det går att dela in bygglogistiken i flera kategorier för att kunna studera dessa djupare med 

hänsyn till de olika förutsättningar som gäller för varje kategori. Vidare skriver Janné & 

Fredriksson, (2019) att det finns brist på forskning av hur myndigheter bör hantera 

bygglogistik, konflikter finns mellan olika aktörers intressen vilket försvårar myndigheternas 

arbete att implementera nya bygglogistiklogistiklösningar inom stora utvecklingsprojekt i 

stadsbebyggt område. 

1.2 Syfte 

Syftet är att identifiera och presentera logistiklösningar samt utvärdera, jämföra och 

projektanpassa dessa till nya resecentrum i Västerås. Frågeställningens fokus ligger på 

logistik och materialhantering och vilka problem som kan uppstå. Samt vilka lösningar som 

finns på dessa problem.
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1.3 Frågeställningar 

Detta kapitel redovisar frågeställningarna som ställdes för att komma fram till syftet med 

arbetet. 

Vad är problematiken kring byggtrafik och logistik i stora infrastrukturprojekt inom 

tätbebyggt område? 

 

Vilka lösningar på byggtrafik och logistik har andra anläggningsprojekt i tätbebyggda städer 

använt sig av? 

 

Vilka förutsättningar finns för att hantera material på arbetsplatsen? 

 

Hur ska bygglogistiken hanteras på ett bra sätt med hänsyn till de etapper som Västerås stad 

planerat för? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att omfatta byggtrafik och logistik för större infrastrukturprojekt och 

endast leverans och lagring. Tiden för utförandet av studien är begränsad och arbetet 

avgränsas till resecentrum inom projekt Mälarporten. Platsbegränsning av fallstudien görs 

till Västerås. 
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras strukturen för hur arbetet har utförts. Material har samlats in via 

litteraturstudie där information om logistik samt möjligheter och begränsningar har bidragit 

till att uppfylla arbetets syfte. Vidare har en fallstudie utförts där insamling av information 

avseende studieobjektet har skett genom dokumentanalyser och samtal med Västerås stad. 

Referensobjekt har sökts dels via Västerås stads hemsida där en lista fanns på städer som vid 

tidpunkten för arbetet också bygger om resecentrum under det att samhällsfunktionen 

fortfarande var vid drift, referensobjekt har även sökts via litteraturstudien. 

2.1 Litteraturstudie 

Information som ligger till grund för arbetet har samlats in från böcker, tidigare studier samt 

elektroniska källor. Elektroniska källor har ursprung från Mälardalens Högskolas 

Biblioteksdatabas Primo samt portalen för examensarbeten, DIVA.  Sökord som 

Bygglogistik, Materialhantering, Logistics, Construction logistics, Managing construction 

logistics,  Just in time, LEAN production, ineffektiv materialhantering har använts. Även 

Elektroniska källor som inte är direkt kopplade till Mälardalens högskola har använts. Till 

exempel Nationalencyklopedin för definitioner av begrepp. 

2.2 Fallstudie 

Material och data som behövs för att beskriva den aktuella platsen hämtas från Västerås 

stads publikationer som till exempel detaljplanen över området. Viss information om det 

aktuella bygget av resecentrum har på begäran lämnats ut via mailkontakt med personer som 

arbetade i projektet under tiden detta arbete skrevs. En del material har tagits fram genom 

studiebesök på platsen där resecentrum är beläget. 

2.3 Intervju 

Intervjun utfördes med byggprojektchef Jonas Living från Västerås stad. Frågorna var öppet 

ställda men riktat för att besvara frågeställningar och samtidigt få en djupare inblick i projekt 

Mälarporten och dess gång. Materialet ska ge inblick i vilka lösningar andra projekt har 

använt sig av men även vilka problem som möjligtvis fanns. Materialet ska även ge en 

förankring på de logistiklösningar som författarna har åstadkommit och avgöra om dessa är 

realistiska. Intervjun ska bilda djupare uppfattning om förutsättningarna för 

materialhantering på platsen.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Kapitlet behandlar tidigare forskning inom ämnet bygglogistik men även 

omgivningspåverkan och strategier för logistikhantering. Vidare finns även exempel på hur 

entreprenörer från liknande projekt har arbetat med logistik.  

3.1 Logistik 

Logistik är en strategi eller taktik. Med koppling till verkligheten är de ett begrepp som 

innefattar inköp och materialförsörjning, produktionsplanering samt fysisk spridning. 

Materialadministration (MA) som är ett annat ord för logistik inbegriper planering, 

utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av materialflödet från 

råvaruleverantör (Nationalencyklopedin, u.å). 

3.1.1 Bygglogistik 

Problematiken kring materialhantering på en byggarbetsplats är omfattande och det finns 

många aspekter att ta hänsyn till beroende på hur material lagras och levereras samt vilken 

leverantör eller leverantörskedja som används i projektet. Materielleveranser ska planeras 

noggrant och sammanställas i en leveranstidplan som i sin tur är kopplad till en 

produktionstidplan. Förhållandet emellan leveranstidplan och produktionstidplanen avgör 

hur länge materialet behöver lagras på arbetsplatsen (Hansson et al.,2017). Strategier för hur 

materielleveranser ska hanteras i projekt har utvecklats och de vanligaste förklaras i kapitel 

3.3. Enligt Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013) skiljer sig bygglogistiken från till 

exempel tillverkningsindustrin då produkten är en byggnad eller anläggning och produceras i 

projektform till skillnad från industri där det finns kända flöden av både produkter och 

resurser. De flesta byggprojekt är till viss del unika då en eller flera faktorer kan skilja sig 

mellan dessa. Planering och samordning emellan olika yrkeskategorier och leverantörer sker 

i varje byggprojekt vilket gör bygglogistiken mer komplex än tillverkningsindustrin ur en 

logistik-aspekt.  

3.1.2 Ineffektiv materialhantering 

Ett sätt att minska den ineffektiva materialhanteringen på arbetsplatsen är genom att ha en 

god logistisk planering i tidigt skede. Ett exempel enligt byggindustri, (2010) är: ”Otympliga 

fönster bör packas lägenhetsvis på riktiga pallar så att det går att transportera dem via 

bygghissen. Detta sänker materialhanteringskostnaderna avsevärt…”. Materialhanteringen 

bör skötas av personal speciellt utbildad för just materialhantering. Logistikplanering bör 

användas för att skapa effektivare processer samt minska slöseri och bidra till effektiv 

produktion. 
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3.2 Logistik och dess omgivningspåverkan 

Med omgivningspåverkan menas påverkan som byggtrafik och logistikhantering har på 

närliggande verksamheter, trafik och människor. Det kan vara via buller, störningar i trafiken 

eller att resenärer blir påverkade av diverse byggtrafik eller lastbilar som lastar av eller på, 

men även miljöpåverkan. 

3.2.1 Miljöpåverkan 

”Utsläppen från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp” 

(Naturvårdsverket, 2018). Statistik från Naturvårdsverket visar också att mellan 2007 och 

2017 minskade utsläppen av koldioxid från ca 21 miljoner ton till ca 16,5 miljoner ton. De 

skriver att minskningen till stor del beror på att det kommer nya förbättrade renings-tekniker 

och biobränslen.  

Logistikens orsaker till miljöpåverkan kan enligt Oskarsson et al., (2013) delas upp i fyra 

faktorer: strukturella, kommersiella, funktionella och produktrelaterade. 

Strukturella faktorn innebär att en tillverkad produkt redan har fler olika transportmoment 

bakom sig, transporter för att tillverka produkten kan bestå av andra produkter som i sin tur 

har transporter av andra produkter. Utöver dessa tillkommer transport av produkten till 

slutkunden. En slutprodukt kan alltså innebära en mängd transporter av andra produkter 

vilket inte är effektivt ur en miljöaspekt. Kommersiella faktorer påverkar miljön eftersom den 

globala handeln har ökat leder det till att längre transporter också ökar. En konkurrenskraftig 

faktor att logistikhantering sköts snabbt och frekvent. Det leder dock till att transporterna är 

mindre välfyllda eftersom det inte finns tid att vänta på fler produkter för samlastning. 

Funktionella faktorer påverkas av att de inte mest miljövänliga alternativen används för 

transport. Till exempel tågtransport som innebär betydligt lägre utsläpp per ton km än 

lastbil.  

Oskarsson skriver också att samlastning gör att transporterna kan hålla en hög fyllnadsgrad 

samtidigt som det gör att krav på snabba och flexibla leveranser är lättare att uppfylla. 

Utnyttjar man även transporten i båda riktningarna vilket det knappt görs idag, då kan 

miljöbelastningen minska. Detta eftersom en lastbil kan ta med sig gods tillbaka som annars 

skulle krävt egen resurs. För att kunna tillämpa samlastning och utnyttja transporter i båda 

riktningar krävs informationssystem. Det kräver att företag har bra planeringsverktyg för att 

kunna väga behovet mot resurserna effektivt. Ett annat sätt för att påverka miljön mindre är 

att byta transportslag, till exempel att används järnvägen för lastbilstransport ur 

miljösynpunkt medan flygfrakt är ännu sämre ur miljösynpunkt och kräver oftast lastbilar 

som fraktar vidare från flygplatsen. 
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3.2.2 Buller 

Buller från trafiken delas in i två underrubriker, byggbuller och trafikbuller. Byggbuller är 

när trafiken är inom byggarbetsplatsen och trafikbuller är till och från byggarbetsplatsen. 

Planeringen av transportvägar för att ta in byggnadsmaterial spelar stor roll för 

bullerpåverkan från arbetsplatsen. En dåligt projekterad väg skapar högre bullernivåer än 

vad en väl projekterad väg gör, det innebär att en bättre projekterad väg inom 

byggarbetsplatsen kan minska bullerpåverkan på omgivningen (Naturvårdsverket, 2018). 

3.2.3 Påverkan på resenärer 

Resenärer kan bli påverkade negativt av byggnationen av resecentrum genom ökad 

korttidsexponering av luftföroreningar, eller byggbuller samt andra faktorer.  

Luftföroreningarnas exponering på människor kan delas upp i lång- och korttidsexponering. 

Korttidsexponering på barn med astma har enligt Naturvårdverket, (2010) påvisats påverka 

nedre luftvägarna, detta har då uppkommit antingen samma dag eller dagen efter 

exponering. Korttidsexponering av luftföroreningar har även negativpåverkan för risken av 

hjärt- och kärlsjukdomar på vuxna människor. Figur 1. nedan visar att det i dagsläget rör sig 

en del människor på området. 

 

Figur 1 Resecentrum idag 
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3.2.4 Hållbarhet 

Hållbarhet innefattar tre viktiga aspekter och dessa är: Ekonomiska, sociala och ekologiska 

aspekter. 

Oskarsson et al., (2013) skriver att ”Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med 

ekonomiska resurser.” (s.337). Detta genom att ha effektiva flöden som bidrar till företagets 

lönsamhet som i sin tur leder till mer sysselsättning och vidare leder till bättre 

samhällsekonomi.  

Social hållbarhet innebär att människors olika villkor uppfylls, bland annat deras hälsa och 

säkerhet. Ett ämne som är direkt kopplat till sociala hållbarheten för logistiken är 

materialhantering i transporter och lagerverksamheter eftersom detta arbete kan uppfattas 

som ett tungt arbete vilken kan innebära fara. Genom att tänka ergonomiskt och använda sig 

av bättre utrustning kan arbetsskador i samband med transporter och lagerverksamheter 

minskas. (Oskarsson et al., 2013). 

Ekologisk hållbarhet handlar enligt Oskarsson et al., (2013) om att inte påverka naturen 

negativt samt använda naturresurser på ett bra sätt. Logistik har många direkta kopplingar 

till ekologisk hållbarhet, några kopplingar är: klimatpåverkan, naturresurser och buller och 

trängsel. Klimatpåverkan handlar om utsläppet från transporterna, dessa utsläpp står globalt 

för ca 14 % av växthusutsläppen.  

Naturresurser är en begränsad resurs och för att kunna transportera idag används främst de 

oljebaserade drivmedlen. En åtgärd är effektivare motorer och en annan mer praktisk lösning 

är att öka fyllnadsgraden i transporterna eller att använda sig av till exempel tågfrakt eller 

dylikt som förbrukar mindre naturresurser (Oskarsson et al., 2013).  

Buller stör omgivande grannar som bor längs med vägar, flygplatser eller liknande. Det är 

mer trafik och även begränsat med utrymme i tätbebyggt området och det leder till att det tar 

längre tid att ta sig fram, det i sin tur bidrar till ökade bullernivåer samt ökat utsläpp 

(Oskarsson et al., 2013).  

Logistiken och dess försörjningskedja är ur ett socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv en 

nödvändig förutsättning och agerar drivkraft för produkters fortsatta tillväxt på 

internationellmarknad. (Lu & Bock, 2015) 

3.3 Strategier för logistikhantering 

Det finns flera fokusområden när det pratas om logistikhantering på en byggarbetsplats. Ett 

område kan vara fokus på supply chain management där det arbetas med effektivisering av 

leverantörskedjan för att tillfredsställa behovet på en arbetsplats medans ett annat 

fokusområde riktar in sig mer på produktionsrelaterade strategier.  

Den byggrelaterade leverantörskedjan är komplex då många aktörer är inblandade och bidrar 

därför till en högre kostnad jämfört med industriernas kostnader (Andreas Ekeskär & Martin 

Rudberg. 2016). I stora byggprojekt används därför allt oftare en tredjepartsaktör som 

ansvarar för logistikhanteringen.  
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3.3.1 Just in time 

Just in time (JIT) är aktuellt i dagens samhälle eftersom de byggs i städer och vid begränsade 

utrymmen, där materialupplagor oftast inte är möjligt (Wikner, 2016). JIT är en strategi för 

att i första hand minska skador och materialhantering där materialet levereras lagom till det 

ska monteras. JIT vill enligt Oskarsson et al., (2013). minska onödiga moment och dessa kan 

delas upp i sju kategorier: Överproduktion, Kassationer, Väntan, Transporter, 

Bearbetningsprocessen, Lagring och onödiga rörelser.  

3.3.2 LEAN Production 

Lean eller som det också är kallat, Toyota Production System är en utveckling av ”just in 

time” metodiken. Grundtanken är att eliminera processer som inte skapar slutvärde för 

kunden samt att undvika lager och väntetider. Genom att leverera den efterfrågade 

kvaliteten, till minsta kostnad och i rätt tidpunkt. Det görs i praktiken genom att inte 

producera mer än vad kunden bestämt för att undvika lagring av kapital. 

(Kvalitetsmagasinet, 2005)   

3.3.3 Kubiklager/CLC 

Construction logistics centers (CLC) eller Skanskas Kubiklager fungerar genom att kunden 

hyr en yta i ett lager och det unika med den här metoden är att kunden hyr endast den yta 

som behövs. Det går även att bygga till kontorsutrymmen eller flytta in om kunden vill. Ett 

kubiklager har redan byggts i Sverige och det är Orrekulla Kubiklager i Göteborg. 

(Fastighetssverige, 2014). Enligt kubiklager, (2019) finns kubiklager även i Malmö, 

Helsingborg och Stockholm.  

Enligt Janné, et.al, (2019) har analyserat kubiklager ur olika aktörers perspektiv och försökt 

arbeta fram riktlinjer för hur myndigheter skulle kunna hantera dessa. I deras studie sköttes 

kubiklagret av en utomstående part och enligt studien hade CLC en positiv effekt för staden 

och tredjepartslogistikpartnern då transporter och störningar minskade i området. De skriver 

att olika aktörer fokuserar på olika aspekter när det kommer till CLC. Entreprenören 

fokuserar mer på funktionens prestanda, där flexibilitet och kvalitet värderas högt. 

Entreprenören vill minska antalet leveranser och då samtidigt minska hantering och lagring 

på arbetsplatsen medan staden tittar mer ur ett hållbarhets och störningsperspektiv. Janné, 

et al. (2019) skriver att CLC ska betraktas som flöden av material till byggarbetsplatsen 

snarar än endast en transportlösning. Figur 2 nedan visar flödet från leverantör via ett 

kubiklager till byggarbetsplatsen. Flödet kan anpassas till att vissa saker levereras direkt till 

arbetsplatsen istället för till lagret.  
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Figur 2 Exempel över flödet av material till en byggarbetsplats med CLC 

 

3.3.4 VMI (Vendor managed inventory) 

Vendor managed inventory är leverantörsstyrda lager och ett logistiksamarbete mellan 

företag. Byggföretaget sluter ett avtal med en leverantör som sköter försörjningen av avtalade 

artiklar och fyller på med jämna intervall på byggföretagets lager, vanligt för 

förbrukningsartiklar och detta faktureras sedan månadsvis. Avtalen med tillverkare eller 

leverantörer kan ske på olika nivåer där tillverkaren kan få i uppdrag att helt och hållet 

ansvara för att artiklarna finns och inte tar slut i lager. Tillverkaren kan även sköta 

transporten till och hanteringen på lagret. (Oskarsson et al., 2013). 

3.3.5 Samordnad bygglogistik. 

Hedborg Bengtsson (2019) har identifierat att innovativa samordnings former angående 

bygglogistik kan delas in i tre olika modeller av innovativ samordnad bygglogistik där fokus 

inte ligger på leverantörskedjan. Hon benämner de innovativa modellerna som 

företagsbaserad, projektbaserad och systembaserade modeller. Modellerna beskriver olika 

sätt för hur bygglogistik hanteras. Bygglogistiken utvecklas olika beroende på ändamål. 

Hedborg Bengtsson beskriver den företagsbaserade modellen som en modell där företag 

jobbar för att öka sin egen effektivitet och själva tjäna på detta. Projektbaserade modellen 

återfinns i större mer komplexa projekt där aktörerna är många och krav på samordning är 

hög. Den systembaserade modellen bygger på att aktörerna själva samordnar bygglogistiken 

över ett större spann av parallella projekt. Den sistnämnda är ett mer öppet system där ingen 

aktör bär huvudansvaret utan alla samarbetar med samordningen. Vidare behövs det enligt 

Hedborg Bengtsson mer jämförelsestudier mot tillverkningsindustrin för att identifiera 

likheter och dra nytta av dessa i bygglogistik sammanhang. 
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3.4 Logistik & byggtrafik i stora infrastrukturprojekt inom 

tätbebyggt område 

Detta avsnitt tar upp liknande infrastrukturprojekt som kräver god planering av 

logistikhantering.  

3.4.1 Slussen i Stockholm 

På en av Sveriges hårdast trafikerade väg i Stockholm byggs slussen samtidigt som trafiken 

inte får stängas av i någon riktning. Slussen beräknas kosta Stockholms stad cirka 12,1 

miljarder kronor och beräknas vara färdig år 2022. För detta projekt råder platsbrist och 

materialhantering på platsen är omöjlig, samtidigt som den hårt trafikerade vägen och 

begränsningarna för tung trafik gör att det krävs god planering för logistikhanteringen. Pålar 

och spontar som är långgodsleveranser tas in tidig morgon och sen kväll för att inte störa 

trafiken mer än onödigt. Skanska har använt sig av externa logistikytor dit materielleveranser 

kommer och från Skanskas externa logistikytor används en liknande Just In Time-metod till 

arbetsplatsen med material som ska användas inom tre dagar. För att matcha behovet med 

resurser används Skanskas leveranskalender som hjälper både att styra leveranser till rätt 

lossningszoner samt hjälpa företaget att fördela lossningsresurser. (Intelligent Logistik, 

2018). Genom att bygga etappvis menar Stockholm stad, (2017) att trafikflödena underlättas. 

De kommer vara uppdelat i två etapper där den första innefattar byggnation av huvudbron 

och den andra innefattar rivning av befintlig. Dock är det ett komplext projekt och därför 

kommer begränsningar av trafiken att ske. 

3.4.2 Västlänken i Göteborg 

Västlänken är en deletapp för centralen i Göteborg och innefattar en järnvägstunnel som går 

under centrala Göteborg och som ska göra det möjligt att förtäta Göteborg ännu mer i 

framtiden. Samarbetsformen för detta projekt är Early Contractor Involvement som innebär 

att entreprenörer har samarbete med kunden och gör projektering samt optimerar 

kostnaderna för projektet. Problemet med Västlänken är att logistiken ovan mark måste 

fungera normalt under hela byggtiden, det gäller även spårtrafik och biltrafik. ”Det är ett 

stort pussel att lägga där många aktörer är iblandande.” (NCC, u.å.). För masshantering 

kommer en mellanlagring att behövas för att lagra den uppskattningsvis 300 000 kubikmeter 

med jordmassor som behöver schaktas och om det är möjligt återanvändas. För att 

möjliggöra detta upprättas en masshanteringsplan (Trafikverket, 2014). Grundläggningen av 

västlänken kommer kräva stålspont från bland annat Tyskland och detta levereras med DB 

schenker till Malmö för att vidare fraktas med tåg från Malmö till västlänken. (Transportnet, 

2019) 
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3.5 Arbete inom spårområde 

Arbete kring spårområde kräver att arbetsledning utser en skydds- och säkerhetsledare som 

kontrollerar att arbetet utförs säkert och tryggt. Spårområdet ska vara avstängt när maskiner 

helt eller delvis befinner sig i säkerhetszonen samt när maskiner ska korsa spåret utanför en 

plankorsning. Säkerhetsområdet ska vara fritt från hinder för spårbunden trafik och sträcker 

sig minst 2,2 m från rälsen. Området inom 1,4 m från en spänningsförande anläggningsdel 

kallas närområde och inom detta område kan överslag från den stora strömmen som 

passerar i dessa ledningar. Vid arbete med kran inom 4,0 m från spänningsförande 

anläggningsdel måste ansvarig medverka eller maskinen vara utrustad med höjdbegränsning 

besiktad och godkänd av elarbetsansvarig. Maskinen måste vara säkerhetsjordad samt får 

inte maskin eller dess last komma närmre ledning än 1,0 m. (Trafikverket, 2010). Enligt 

Binsell, (u.å) är en av deras längsta armlängd för en tornkran ungefär 80 m med en 

lyftkapacitet på cirka 10 ton.  

3.6 Sammanfattning litteraturstudie 

Litteraturstudien innehåller generella problemaspekter kring logistik samt problematiken 

med bygglogistik inom tätbebyggt område. Dessa ska utvärderas och analyseras samt 

implementeras i resultatet för att lösa den första frågeställningen. Vidare innehåller studien 

sammanställningar av logistiklösningar som kan vara tillämpbara på Västerås resecentrum. 

Litteraturstudien kommer ligga till grund för utvärdering av vilken metod av logistiklösning 

som bör användas ur ett vetenskapligt perspektiv. Författarna ville lyfta brister och svagheter 

med olika lösningar för att jämföra med den aktuella studien. Byggbranschen ligger efter 

tillverkningsindustrin i effektivisering av logistikfrågor då problemet i branschen är mer 

komplext ur vissa aspekter. Jämförelsediskussion med den aktuella studiens resultat bidrar 

till vilken lösning som är mest effektiv samt vilken lösning som passar just det aktuella 

projektet bäst. 

4 FALLSTUDIE AV RESECENTRUM I VÄSTERÅS 

Resecentrum i Västerås valdes eftersom det är ett projekt där undersökning kring logistik och 

byggtrafik är relevant, både för att projektet är beläget centralt och påverkar människor men 

även för att det inte har utretts ännu. Syftet med resecentrum och dess omkringliggande 

planförslag är att sammanföra Mälaren med staden samt att öka markutnyttjande graden i 

staden. Resecentrum ska även bidra med ökat intresse för kollektivt resande samt öka 

tillgängligheten för cyklister och fotgängare. Målbilden med resecentrum är att det ska vara 

effektivt och attraktivt samt fungera som ett landmärke för Västerås. ”Resenären ska stå i 

fokus, och människan i centrum.” (s.7) (Västerås stad, DP, 2018). Detta kapitel i arbetet 

beskriver resecentrum vid skrivande stund samt tänkt utveckling av detta och förutsättningar 

för området samt en sammanfattning av intervju med byggprojektchef Jonas Living från 

Västerås stad. 
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4.1 Stationsområdet 

Detta avsnitt tar upp resecentrumsområde i dagsläget samt hur det planeras att utformas i 

framtiden.  

4.1.1 Gamla området 

Området är beläget centralt i Västerås och idag är det stora areor som inte är exploaterade. 

Norr om stationen är centrum och söder om den ligger diverse populära bostadsområdet 

samt gångstråk längst Mälaren som är allmänt omtyckt. Kungsängsgatan och Södra 

Ringvägen är två genomfartsleder som båda passerar resecentrum. Dessa är relativt hårt 

trafikerade men på Kungsängsgatan passerar även en stor del tung trafik, dessa gator 

redovisas i figur 6 nedan. Idag består området av stationen, plattformar och spår, 

bussterminal,angörings- och parkeringsytor samt verksamheter i Sigurd 3 och det visas i 

figur 3. Det passerar även farligt gods på spår 3 och 5. (Västerås stad, DP, 2018) 

 

Figur 3 Befintlig användning av resecentrum. återgiven med tillåtelse (Västerås stad, 2018) 
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4.1.2 Nya området 

Nya området innefattar resecentrum, bussterminal, nytt spårområde, Sigurd 3, Vasatornet, 

Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och del av Västerås 1:194, Trafik, gator och parkering samt 

grönstruktur och allmänna platser. De tänkta benämningarna över området redovisas i figur 

4. 

Nya resecentrum ska även innefattas som en koppling mellan stadsdelarna nära Mälaren och 

centrum för mer tillgänglighet. Som det är idag verkar tågbanan som ett hinder för att 

komma till de Mälarnära stadsdelarna och det ska resecentrum motverka. Nya resecentrum 

byggs i två delar, en till öster och en till väster. Sedan förbinds dessa med ett tak som ska 

täcka resecentrum och delar av spårområdet.  

Nya resecentrum ska kunna ta emot varuleveranser både på norra och södra sidan av 

Sigurdpassagen. Detta för att inte påverka människor som vistas i bropassagen onödigt. 

Resecentrum är även tänkt att innehava många verksamheter som är i behov av 

varuleveranser dagligen (Västerås stad, DP, 2018). 

 

Figur 4 Benämningar inom nya området. återgiven med tillåtelse (Västerås stad, 2018) 
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4.1.3 Studiebesök 

Författarna besökte Västerås resecentrum för att bilda sig en bättre uppfattning och komma 

på fler idéer kring logistiklösningar för området. Det som studerades och fotograferades var 

passagen som finns idag mellan stationsbyggnaden och parkeringen, perrongen där 

tågresenärer väntar på tåg, bussterminalen, hamnen intill lantmännens silo samt 

parkeringen mellan hamnen och järnvägen.  

4.1.3.1. Passagen  

Passagen mellan stationsområdet och parkeringen är den mest tillgängliga vägen för gående 

att ta sig till perrongerna, det går även att ta sig till perrongerna via en korsning över spåret, 

men det är inte lika tillgängligt då tågen stannar under passagen vid stationsbyggnaden och 

gör då korsningen över spåret till en omväg.  Kring stationsbyggnaden och i passagen samt 

vid bussterminalen vistas större folkmassor dagligen. Denna visas i figur 1. Resecentrum idag 

samt bilaga 4. 

4.1.3.2. Perrongerna och bussterminalen 

Vid tillfället som perrongerna studerades var några perronger relativt folktäta med både på- 

och avstigande tågresenärer. Även bussterminalen hade stor omsättning av både bussar och 

resenärer under studiebesöket. Området beläget norr om järnvägen förutom bussterminalen 

och två parkeringar och angöringsytor är hårt exploaterat och ingen direkt visuell yta för 

utnyttjande finns. Redovisas i bilaga 5 

4.1.3.3. Parkering mellan hamnen och järnvägen 

Parkeringen som är belägen mot Mälaren sett från järnvägen används idag som parkering åt 

närliggande verksamheter och ungefär halva parkeringen används en vanlig vardag. På 

denna yta finns möjligheter för logistikhantering under byggnationen av resecentrum om 

parkeringsplatserna går att anordnas på annan plats. Denna redovisas i bilaga 6. 
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4.2 Byggnationsetapper 

Resecentrum planeras i skrivande stund att byggas i dessa etapper. Benämningarnas och 

byggnadens placering på resecentrum redovisas i Figur 4. Etappindelningen kan komma att 

ändras då projektering fortfarande pågår. 

4.2.1 Etapp 1 

Innefattar byggnation av Sigurdsterassen. 

4.2.2 Etapp 2 

Ett tillfälligt resecentrum i Klöverns nuvarande lokaler i Sigurd 3, beläget inom området, 

Sigurdstorget enligt figur 5.  Tillfälliga passagen över järnvägen kommer även den att 

anordnas under denna etapp och blir belägen öster om befintlig passage.  

 

Figur 5 Passage till tillfälligt resecentrum som är inringat. Återgiven med tillåtelse.  (Västerås stad, 2019) 

4.2.3 Etapp 3 

Under denna etapp ska det befintliga resecentrum rivas för att göra plats åt nytt. 
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4.2.4 Etapp 4 

Denna etapp innefattar nybyggnation av Vasaterassen och Sigurdpassagen, dessa ska byggas 

sammanhängande. Denna etapp innehåller även färdigställande av västra passagen. 

4.2.5 Etapp 5 

Ombyggnation av bussterminal vilket kan illustreras med det guldfärgade taket som binder 

ihop Östermalmsterassen och Vasaterassen enligt figur 4. 

4.2.6 Etapp 6 

När trafikverket färdigställt bangården ska Kungsängspassagen byggas. 

4.2.7 Etapp 7 

Rivning av den tillfälliga passagen till det tillfälliga resecentrum. 

4.3 Tekniska aspekter 

Här presenteras tekniska aspekter som kan beröra logistiken samt förutsättningar för 

området.  

4.3.1 Geotekniska aspekter 

Mälarporten har agerat industriområdet historiskt och det gör att marken och dagvattnet kan 

förväntas vara förorenade. Med denna kunskap finns behovet att hantera riskerna med dessa 

föroreningar innan byggnation av nya resecentrum. Sweco Environment är ett konsultföretag 

med inriktning bostäder, infrastruktur och byggkonstruktion m.m (Sweco, u.å). Företaget har 

tagit fram ett måldokument som beskriver att vid förändrad verksamhet ska föroreningen 

utredas och åtgärdas, med förändrad verksamhet menas antingen att verksamhet i befintlig 

lokal ändras eller att ny lokal med verksamhet upprättas. (Västerås stad, DP, 2018) 

4.3.2 Gatunät 

De angränsade gatorna till området som kommer beröras och eventuellt begränsar inom 

projektet när det gäller logistiklösningar är: 

För förklaring av vägarnas placering se figur 6. 
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4.3.2.1. Hamngatan  

Denna väg går under järnvägen i områdets sydvästra del där höjden är begränsad av tunneln 

under järnvägsspåret. Det kan vara en limitation när transporter mellan etapperna belägna 

mot Mälaren och etapperna mot centrum krävs (Västerås stad, DP, 2018). 

4.3.2.2. Södra Ringvägen 

Del av Cityringen som leder trafik runt Västerås centrum och kan vara hårt trafikerad vissa 

tider, vilket medför att denna inte bör störas i större utsträckning. Trafiken kan variera 

mellan 8 000 – 10 000 fordon/dygn. Bussterminalens läge gör att en stor del tung trafik åker 

på denna väg (Västerås stad, DP, 2018). 

4.3.2.3. Kungsängsgatan  

Passerar områdets sydöstra del och har två rondeller, Tullhusmotet och Sigurdsmotet som 

skulle kunna bli en begränsning vid större bredtransporter. Refuger separerar gatans körfält 

vilket också skulle kunna vara en begränsning ur transportaspekt (Västerås stad, DP, 2018). 

 

Figur 6 Gatunätets benämningar (Google Maps, 2019) 
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4.3.3 Förutsättningar bygglogistik 

Västerås stad planerar i skrivande stund logistiken kring byggnationen av resecentrum. 

Möjligheterna för val av sätt att transportera gods till byggarbetsplatsen är stora då området 

angränsar till vägnätet, järnvägsnätet och Mälaren för vattenburna transporter. 

Mälarhamnar som driver Västerås hamn är beläget ca 5 – 6 km från resecentrum och 

hanterar dagligen stora kvantiteter gods. Deras tjänster är all typ av godshantering och de 

erbjuder även lagring av gods både lång- och kortsiktigt (Mälarhamnar, 2019). Hamnen har 

järnvägsspår som går i en rundbana över området samt är kopplat till Trafikverkets bangård 

vilket möjliggör leveranser från hela landet. Västerås stad är när arbetet skrivs delägare i 

Mälarhamnar tillsammans med Köpings kommun (Mälarhamnar, 2018).  

I angränsning till resecentrum bedriver Lantmännen siloverksamhet där spannmål lagras 

och transporteras. I anslutning till anläggningen finns en kaj där fartyg kan lägga till för att 

lasta spannmål. Figur 7 visar att området som gränsar till siloanläggningen och 

Kungsängsgatan inte får belastas med materialupplag. 

 

Figur 7 Bildmontage över kajområdet vid lantmännens siloanläggning. 

4.4 Intervju med byggprojektchef 

Jonas Living intervjuades på Västerås stadskontor den 17 maj 2019 och de frågor som 

ställdes är sammanställda i bilaga 1.  

Jonas tidigare erfarenheter återfanns både som entreprenör, men även från beställarsidan 

och hans största utmaning var Hammarbysjöstads skola i Hammarby. Denna skola ligger 

centralt och marken var 10 000 kvadratmeter samtidigt som det var en av de sista 

byggnaderna som gjordes i Hammarbysjöstad. Dock var logistiken förhållandevis enkel för 
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detta projekt. 

Ett annat projekt var ombyggnation av Skärholmens centrum som uppgick till cirka två 

miljarder kronor. Bygget delades in i etapper vilket Jonas påpekar är en logistikövning i sig. 

Tanken med att etappindela detta projekt var att minimera provisoriska flyttar av butiker och 

ytor i gallerigångar. För ett antal prioriterade butiker i gallerian planerades flyttarna för att 

dessa skulle kunna hålla sin verksamhet i drift tills dess att den nya lokalen var redo att tas i 

bruk. Materielleverans skedde delvis på natten men även genom håltagning i galleria golvet 

för att lyfta upp material från ett lastfar under gallerian. Ett lastfar är en väg för 

varutransporter under jord. 

 

Jonas var även med och projekterade för Tele 2 arena i Stockholm. Där arbetade han med 

detaljplanen för området och jobbade med planering av byggnadens placering. Vid 

byggnation av Tele 2 arena fanns det stora utmaningar ur ett logistikperspektiv eftersom 

denna var belägen centralt. Fördelen med att bygget är stationerat centralt var att tillfarter 

till området bestod av ett väl utbyggt vägnät vilket underlättade för transporter till bygget. 

Nackdelen med att det ligger centralt var dels trafiksituationen i Stockholm, men även att 

transporter av stora element skulle ske till platsen. Stora stålbalkar från Finland fraktades in 

via södra Länken och det ställde höga krav på planeringen. En begränsning för 

materialhantering i projektet var hissarnas kapacitet. Skulle entreprenörerna använt hissen 

för frakt av material under dagtid skulle inte hissen kunna användas till någonting annat. För 

att lösa problemet anlitandes ett företag som skötte materialhanteringen nattetid. 

Entreprenörerna beställde material via en hemsida där de kunde välja vilken zon godset 

skulle anlända till, materialet levererades sedan till platsen nattetid. Arbetarna som 

levererade materialet nattetid hämtade även avfall. Lösningen fungerade ganska bra 

påpekade Jonas, entreprenörerna behövde dock längre framförhållning på sitt arbete och 

planering måste ske för en längre period än vad dessa var vana vid.  

Resecentrum i Strängnäs var ett projekt i anslutning till järnväg och det medförde 

utmaningar då restriktioner finns mot rörelse inom spårområde. Projektet byggdes på båda 

sidor om järnvägen och material och personer fick inte förflytta sig över järnvägen när den 

var i drift. Det var dock möjligt att stänga av spåret i kortare perioder, till exempel 10 

minuters luckor mellan passerande tåg. Lyft över järnvägen medför en risk för att material 

tappas, vilket gör lösningen mindre effektiv då de säkerhetsmarginaler som krävs inte finns 

inom kortare avstängnings intervaller. Det krävs även rätt personal på platsen för att få 

stänga av spåret. En annan möjlighet för att få lyfta material över spårområdet är att det 

finns ett skydd mellan spåret och det som ska lyftas, detta för att säkerställa att tappat 

material med stor säkerhet inte landar på spåret. Vid byggnation av resecentrum i Strängnäs 

byggdes en stålkonstruktion täckt med trapetskorrugerad plåt och inklädd i träfiberskiva över 

spårområdet som möjliggjorde att arbetarna tog sig över samt att det agerade som ett skydd 

för lyft av lättare material. Jonas påpekar att lyften inte var tunga betongelement utan lättare 

material till exempel mindre formar. Denna konstruktion kallas skyddsportal. Lösningen 

kommer att krävas vid nya resecentrum i Västerås, dock är skillnaden att i Strängnäs var det 

bara ett spår medans Västerås resecentrum innefattar nio spår. 
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Etappernas förutsättningar för materialhantering varierar mycket enligt Jonas. Till exempel 

kan det vara trångt vid S7, fastigheten ligger angränsande till etapp 2 där det finns 

verksamheter och funktioner som bör vara tillgängliga för allmänheten under byggtiden. 

Lämpliga platser finns på området för materialupplag men det beror på hur framkomligheten 

för andra projektet som ska göras bredvid resecentrum påverkas. Området ligger inom 

detaljplanen men någon färdig tidplan finns inte i dagsläget. Jonas påpekar att det kan bli 

platsbrist och att det medför ett behov av samordning emellan olika fastighetsägare. 

Närheten till vatten öppnar upp möjligheten att frakta större byggelement eller kablar till 

takkonstruktionen via en pråm till kajen vid lantmännens siloanläggning och därifrån korsa 

Kungsängsgatan och vidare in på området. Transporten över gatan ser Jonas inte som ett 

problem då den kan ske nattetid. Vägen är även bred och stor vilket gör att den kan agera 

transportväg för tyngre transporter. De etapper som är beläget mot Mälaren uppfattas som 

mindre problematiskt att ta sig till än dessa mot centrum. Det är sannolikt att de ytor som är 

placerat mot södra ringvägen ska begränsas periodvis eftersom området har begränsat 

utrymme. (Byggprojektchef, J. Living., Personlig kommunikation, 2019-05-17) 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel består av resultatet från litteraturstudie, fallstudie och intervjuer. Först 

presenteras resultatet och sedan analyseras resultatet. 

5.1 Resultat 

Här presenteras resultatet av studien. 

5.1.1 Logistik 

Logistik innefattar planering, utveckling, samordning, organisation och kontroll av 

materialflöden från leverantör, det är alltså en strategi eller taktik. Bygglogistik är 

omfattande och det är många aspekter att ta hänsyn till beroende på vissa faktorer. 

Bygglogistiken skiljer sig åt exempelvis industrilogistiken där det är kända flöden av både 

produkter och resurser. Genom att ha god logistisk planering i planeringsskedet minskas 

ineffektiviteten i materialhantering, ett annat sätt är att ha speciellt utbildad personal som 

sköter materialhanteringen.   
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5.1.2 Logistik och dess omgivningspåverkan 

Miljöpåverkan som logistiken orsakar kan delas upp i fyra faktorer: strukturella, 

kommersiella, funktionella och produktrelaterade. Ett sätt att hantera logistiken på är genom 

samlastning och det gör att transporterna kan hålla en hög fyllnadsgrad samtidigt som 

flexibilitet och snabbhet är lättare att uppfylla.  

Buller från trafik är en annan påverkan och kan delas in i två underrubriker: byggbuller och 

trafikbuller och planeringen av dessa är av stor betydelse för att minska bullret.  

Det tre viktiga aspekterna för hållbarhet är: ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. 

Ekonomiska aspekter för hållbarhet uppfylls genom att ha effektiva flöden som bidrar till 

företagets lönsamhet men samtidigt till mer sysselsättning och bättre samhällsekonomi. 

Sociala aspekter innebär att människors villkor ska uppfyllas och genom att tänka 

ergonomiskt med utrustningen kan arbetsskador motverkas.  

För att transportera material krävs naturresurser i det flesta fallen och det är en begränsad 

resurs och har därför en direkt koppling till ekologisk hållbarhet. Logistiken har fler direkta 

kopplingar till ekologiska hållbarheten, bland annat klimatpåverkan och buller. 

5.1.3 Strategier för logistikhantering 

De finns olika fokusområdet när det pratas om logistikhantering. Ett område kan vara supply 

chain management och ett annat kan vara mer produktionsrelaterade strategier. Just in 

time-metodiken är en logistikhantering inom området supply chain management och 

används effektivt där utrymmen är begränsade och materialupplag inte är möjligt. JIT vill 

minska skador relaterade till lagring genom att leverera material tätt inpå 

monteringstillfället.  

Lean production är en utveckling av JIT-metodiken där grundtanken är att eliminera 

processer som inte skapar slutvärde för kunden samt att undvika lager och väntetider. Det 

genom att leverera produkten med den efterfrågade kvaliteten samt minsta kostnad och i rätt 

tidpunkt. 

Skanskas kubiklager eller bygglogistikcenter innebär att kunden hyr en yta i ett lager för att 

använda som lagring av exempelvis material. Metoden har en positiv effekt för både staden 

genom att störningar minskar samtidigt som hållbarheten ökar. Även för entreprenören som 

vill minska antalet leveranser.  

Vendor managed inventory eller leverantörsstyrda lager är ett logistiksamarbete mellan 

företag, där till exempel byggföretaget sluter ett avtal med en leverantör som med jämna 

mellanrum fyller på byggföretagets lager.  

Samordnad bygglogistik innebär att fokus inte ligger på leverantörskedjan utan fokus delas 

upp i innovativa modeller: Företagsbaseradmodell, vilket betyder att företag jobbar för att 

bli effektivare för att sedan tjäna på det. Projektbaseradmodell återfinns i komplexare 

projekt som omfattar flera aktörer och det ställs högre krav på samordning. 

Systembaseradmodell bygger på att aktörerna själva samordnad bygglogistiken och betyder 

att ingen aktör bär huvudansvaret.  
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5.1.4 Logistik & byggtrafik i stora infrastrukturprojekt inom tätbebyggt 

område 

Projekt där logistikproblematiken kan relateras till resecentrum är projekt Slussen i 

Stockholm vilket är en huvudbro som ska byggas ovanför befintlig väg. Huvudbron ska 

byggas samtidigt som den befintliga hårdtrafikerade vägen är i drift. Materialhanterings 

möjligheterna på området är minimala och externa logistikytor kommer behövas, dock är det 

möjligt att lagra material som ska användas inom tre dagar på området. För att möjliggöra att 

behovet matchas med resurser behövs en leveranskalender som styr leveranser samt hjälper 

företaget att fördela resurser. Ett annat projekt som kräver god planering av 

logistikhanteringen är Västlänken i Göteborg. Detta projekt är en järnvägstunnel som ska 

byggas under centrala Göteborg även här måste logistiken ovan mark samt spårtrafik och 

biltrafik med mera fungera under hela projektet. Det uppnås bland annat genom att pålar och 

liknande till grundläggning fraktas på järnvägen från Malmö till platsen. 

5.1.5 Arbete inom spårområde 

Arbete kring spårområde kräver en skydds- och säkerhetsledare samt om en maskin helt eller 

delvis befinner sig inom säkerhetszonen skall spårområdet vara avstängt, det gäller även om 

maskiner ska korsa spåret. Säkerhetsområde ska vara fritt från hinder och det gäller inom 2,2 

meter från rälsen. Maskinen får inte komma närmre än en meter från spänningsförande 

anläggningsdel samt om arbete men kran är inom fyra meter från spänningsförande delen 

skall elarbetsansvarig medverka.  

5.1.6 Stationsområdet 

Stationsområdet är när arbetet skrivs vältrafikerat dagligen av kollektivtrafik, bilister, gående 

och cyklister. Utöver dessa trafikeras även järnvägen av både godståg och persontransporter. 

Resecentrum består idag av: stationen, plattformar, spår, bussterminal samt angöring- och 

parkeringsytor. 

Nya området består av: resecentrum, bussterminal, spårområde, Sigurd 3, vasatornet, 

Västerås 5:9, del av Västerås 5:1 och del av Västerås 1:194, trafik, gator, parkering samt 

grönstruktur och allmänna platser. Området idag verkar som ett hinder mellan stadskärnan 

och de Mälarnära delarna av Västerås och detta ska det nya området motverka genom en 

passage. Passagen från stationsbyggnaden över till parkeringen mot hamnen är den väg som 

resenärer mestadels använder i dagsläget för att ta sig till perrongerna, ett fåtal använde den 

bortre som går över spåret i marknivå. Bussterminalen innefattar även denna stora 

folkmassor och ingen direkt yta för utnyttjande inför byggnation av nya resecentrum kan 

lokaliseras visuellt. Dock på andra sidan järnvägen kan en parkering med stora 

utnyttjandemöjligheter fastställas. 
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5.1.7 Byggnationsetapper 

Resecentrum innefattas av sju etapper som innehåller både nybyggnationer, rivningar och 

ombyggnationer samt tillfälligt resecentrum och tillfälliga passager och hissar men även 

färdigställande av bangården. Etapperna kan komma att justeras och det är osäkert om det 

blir den etappindelning som lyfts fram i examensarbetet. 

5.1.8 Tekniska aspekter 

Historiskt har området innefattat industri vilket gör att de förväntas föroreningar i både 

marken och dagvattnet.  De angränsar ett par gator till området som är vältrafikerade och 

kommer påverka byggtrafiken, dessa är Hamngatan, södra Ringväg och Kungsängsgatan. 

Transporter av gods till arbetsplatsen kan ske på många sätt. Området angränsar till hamnen 

samt är beläget vid tågrälsen och har vägar som tillåter lastbilstransport, vilket gör att 

valmöjligheterna är stor. Västerås hamn är beläget cirka 5–6 km från resecentrum och 

erbjuder godshantering och lagring både kort- och långsiktigt. Anläggningen har tillgång till 

både båt-, lastbil- och tågtransport.  

5.1.9 Intervju 

Respondenten av intervjun var byggprojektchef Jonas Living från Västerås stadskontor. 

Jonas tidigare erfarenheter återfanns både som entreprenör men även från beställarsidan. 

Några projekt som Jonas har varit delaktig inom är skola i Hammarbysjöstad, ombyggnation 

av Skärholmens centrum, tele 2 arena i Stockholm och resecentrum i Strängnäs. 

Det unika med ombyggnationen av Skärholmens centrum var att etappindela för att flytta 

butiker och ytor provisoriskt till dess att lokalen var färdigställd. En del verksamheter 

behövde vara i drift enda till dess att nya lokalen var redo att tas i bruk och då krävdes de 

planering för att lyckas med detta. Material leveranser skedde för detta projekt delvis på 

natten men även genom håltagning av golvet i gallerian för att lyfta upp material via detta. 

Även under projekt tele 2 arena hanterades materialet under natten för att inte begränsa 

bygghissens kapacitet under dagtid. Materialhanteringen sköttes av ett företag och detta 

företag tog in beställningar av vilket material samt till vilken zon och våning i projektet som 

de skulle levereras till. Beställningarna utfördes av respektive entreprenör och leveranser av 

de inhyrda företaget. Samtidigt som leveranser skedde hämtades avfall för att underlätta för 

arbetarna dagen efter. För vissa entreprenörer var detta en stor omställning och 

konsekvensen av det var att dessa tog till med metoder som inte var bra ur ett ergonomiskt 

perspektiv, till exempel lyfte de material själva för att lösa situationen istället för att överlåta 

det till de inhyrda företaget. 

Resecentrum i Strängnäs byggdes på både sidor om järnvägen och för att möjliggöra att lyfta 

material över spårområdet byggdes en skyddsportal som gjorde att lättare material kunde 

lyftas över spårområdet. Den utgjorde även bro för arbetarna att sig till sina arbetsplatser. 
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Förutsättningarna för materialhantering på området kring resecentrum i Västerås varierar 

mycket. Till exempel vid Klöverns lokaler (S7) är det området begränsat och byggnationen får 

inte påverka närliggande verksamheter och det kommer påverka etapp 2. Lämpliga platser 

för materialupplag finns på platsen men framkomligheten för närliggande projekt får inte 

äventyras. Närheten till vattnet öppnar upp möjligheter för leveranser av större byggelement 

eller kablarna till takkonstruktionen och det kan eventuellt ske via en pråm, detta visas i 

Figur 8. De etapper som är beläget mot Mälaren uppfattas mindre problematiska att frakta 

material till än dem belägna mot centrum och södra ringvägen kan komma att begränsas 

periodvis i och med begränsat utrymme. 

 

Figur 8 Pråm och materialets ungefärliga rutt till arbetsplatsen (Google Maps, 2019) 

5.2 Analys av resultat 

Nedan analyseras resultatet och jämförs med intervju för att sedan presentera modelleringar 

av lösningsförslag för logistiklösning. 
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5.2.1 Logistik 

Bygglogistik innebär stor komplexitet i stora projekt då många aktörer är involverade. Detta 

ställer krav på samordning emellan de olika aktörer som verkar i projektet. Aktörerna kan 

vara entreprenörer, underentreprenörer och myndigheter men även materialleverantörer och 

materialtillverkare. Material måste finnas på plats vid monteringstillfället men får inte utgöra 

ett hinder eller risk för någon annan aktör.  Trafiken in på arbetsplatsen samt hantering och 

upplag av material ska därför planeras noga för att tillgodose alla berörda. Att bygga ett nytt 

resecentrum kommer därför att ställa höga krav på projekteringen av anläggningen. Det finns 

ingen gemensam standard i byggbranschen som säger hur det ska ske utan det planeras från 

projekt till projekt vilket gör att alla aktörer får anpassa sig efter den metod som gäller vid det 

aktuella projektet. Projekteringen kan skötas helt eller delvis av en kommun och en 

blandning av olika samordningsmodeller kan ske om entreprenören som vinner anbudet 

använder en annan metod för behandling av logistikfrågor.  

5.2.2 Logistik och dess omgivningspåverkan 

Genom att använda sig av samlastning från logistikcentret hålls en högfyllnads grad genom 

staden och tas sedan avfallet tillbaks bidrar det ännu mer mot omgivningspåverkan då det 

blir effektivare flöden och detta kan i slutändan bidra till företagets lönsamhet. Det som är 

unikt med projekt nära ståndpunkter för resenärer är att det påverkan resenärer både genom 

korttidsexponering av luftföroreningar men även buller från byggarbetsplatsen 

5.2.3 Strategier för logistikhantering 

Ett lösningsförslag CLC eller Kubiklagring skulle kunna utnyttjas genom ett logistikcenter 

inom Västerås hamn. Mälarhamnar som delvis ägs av Västerås stad kan om möjligt agera 

som tredjepartslogistikpartner i projektet. Det skulle öppna upp möjligheter för att använda 

transporter med järnväg, fartyg samt vägnätet effektivare. Transport från hamnen till 

resecentrum kan sedan lösas med hjälp av lastbilstrafik som levererar till byggarbetsplatsen 

när behovet av varan finns. Transporterna inuti staden blir således färre och effektivare då 

lastbilarna kan frakta det som är aktuellt och ska monteras vid samma tidpunkt som 

anländer till platsen just in time. Av Oskarsson et al., (2013) kategorier av onödiga moment 

skulle lösningen beröra fem av dessa; Kassationer, Väntan, Transporter, 

Bearbetningsprocessen, Lagring. Lösningen med Mälarhamnar som 

tredjepartslogistikpartner skulle då hamna under kategorin projektanpassad enligt Hedborg 

Bengtsson (2019) kategorisering av logistikmodeller. Lastbilstrafiken i centrum kan antas 

minska då lastbilar som transporterar gods kan fyllas upp bättre med det material som 

förbrukas under dagen eller veckan istället för att varje enskilt material ska komma med en 

egen transport. Transportering i staden kan ske med lokala transportbolag som är vana att 

köra och hitta i Västerås. Genom att använda ett logistikcenter i utkanten av staden i ett 

industriområde minskar trafiken genom stadskärnan och den dagliga trafiken i centrum 

påverkas mindre. Risken för att personer ska störas av verksamheten minskar. Figur 9 visar 

tänkt lösning där transporter via fartygstransport, järnvägstransport och lastbilstrafik 
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hanteras främst i ett logistikcenter i hamnanläggningen. Den gröna linjen visar möjligheten 

med fartygstransport som kan kopplas till området via Mälaren. Den blå linjen visar 

Järnvägstransport som kan utnyttjas via Mälarhamnars stickspår som ansluter till 

trafikverkets bangård. Röd linje markerar tänkt väg för lastbilstrafiken till logistikcenter och 

den svarta förslag på körväg för lastbilstransport till resecentrum. Lastbilstransporten till 

logistikcentret kan med fördel dirigeras på vägar som är dimensionerade efter tung trafik. 

Skyltning från E18 till hamnen finns redan vilket gör det lättare för lastbilschaufförer att hitta 

till platsen. Tung trafik kan ledas från E18 via Västerleden och vidare på Köpingsvägen för att 

sedan ledas ned emot hamnen via Johannisbergsvägen och Sjöhagsvägen som gränsar till 

hamnområdet. Detta logistikförslag redovisas i figur 9 samt i bilaga 2 

 

Figur 9 Karta över flöden med hamnen som logistiklösning 

 

Genom att använda sig av tredjepartslogistik kan transporter effektiviseras mer, däremot 

finns förmodligen inte behovet av att använda ett nattskift som vid byggnationen av Tele2 

arena. Västerås gatunät är överdimensionerat och behovet av materielleveranser kan därför 

fortfarande tillfredsställas genom att enbart styra transporterna till tider dagtid då trafiken 

inte har den högsta belastningen. Det företag som sköter transporter skulle även kunna ta 

med sig avfall tillbaks för att öka effektiviteten ytterligare. 
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Om logistikcentret istället är beläget på området eller i annan ort mot, eller att leveranser 

sker direkt från leverantören kommer förmodligen rutten att vara som redovisat i bilaga 3. 

Det är den väg som har kortast sträcka från motorvägen samt tar minst tid för lastbilar att ta 

sig till platsen. Dock innebär denna rutt mer trafik runt och kring centrum. Det bidrar till 

påverkan på omgivningen i större skala än logistikcenter både direkt i och med ökad trafik 

och trängsel genom centrum men även indirekt då lastbilar kommer anlända och åka igenom 

staden med låg lagringsgrad. Det är ett bättre alternativ att dessa lastbilar med låg 

lagringsgrad anländer utanför de mest folktäta områdena av staden för att sedan om möjligt 

samlasta allt material i samma lastbil och skicka det Just in time till arbetsplatsen, alternativ 

om möjligt utnyttja projekt Slussens taktik att lagra material ett par dagar vilket ställer 

mindre krav på utrymme för materialupplag.  En lösning på logistikhantering på området i 

och med det begränsade utrymmet som befinner sig är att materialet tas emot på hamnsidan 

av resecentrum oberoende på etapp. Detta för att sedan lasta direkt från vald transportmetod 

till platsen där det ska byggas in och det med hjälp av en kran av någon sort. Till exempel en 

tornkran som enligt kapitel 3.5 kan lyfta material som väger 10 ton med en radie på 80 m 

skulle då kunna vara placerad på hamnsidan och sedan lyfta stommar och andra större 

byggnadselement till sin plats utan att utgöra något hinder för busstrafik samt utan att ta 

plats från den redan hård exploaterade yta norr om spåret.  

5.2.4 Logistik & byggtrafik i stora infrastrukturprojekt inom tätbebyggt 

område 

Slussen använde sig av ett logistikcenter samt Just In Time från logistikcentret till 

arbetsplatsen med material som skulle användas inom tre dagar. Detta blev lösningen 

eftersom materialupplag på platsen i större utsträckning inte var möjlig samt att den 

befintliga vägen ska vara i drift under hela byggnationen samtidigt som trafikanter och andra 

i omgivningen inte får störas. Det är relativt likt fallet för resecentrum där resenärer och 

andra runt omkring inte får störas onödigt, samt att verksamheten ska vara i drift under hela 

byggnationen och fungera som normalt.  

 För delprojektet Västlänken i Göteborg användes för stålsponterna tågtrafiken för att 

transportera dessa från Malmö till Göteborg. Detta för att inte påverka omgivningen ovan 

mark. Det kan tillämpas på projekt Mälarporten genom att transportera material och diverse 

på järnvägen till arbetsplatsen för att inte medföra onödig påverkan på omgivningen och 

trafiken. Större element kan fraktas på järnvägsvagnar för att sedan lyftas av vid ett av de 

uppställningsspåren som finns vid resecentrum. 

En metod för logistikhantering som användes för byggnation av Tele2 arena i Stockholm är 

enligt byggprojektchef, J. Living (Personlig kommunikation, 2019-05-17), att logistiken 

outsourcades till ett företag och detta företag hanterade leveranser till arbetsplatsen nattetid 

för att inte påverka byggarbetsplatsen dagtid. Samtidigt hade de inte varit möjligt att frakta 

byggmaterial i hissen under dagtid till den våning som de skulle användas på då detta skulle 

kräva stor del av en arbetsdag och skulle då medföra onödig påverkan på arbetarna. 
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5.2.5 Arbete inom spårområde 

Byggprojektchef, J. Living (Personlig kommunikation, 2019-05-17) menar att det finns 

möjlighet att få lyfta material över ett spår i drift om skydd finns mellan spåret och det som 

lyfts. Detta kräver att material som tappas vid lyftet med stor säkerhet inte landar på spåret. 

Han menar även att en skyddsportal över järnvägen kommer att krävas för projekt 

Mälarporten. 

5.2.6 Stationsområdet 

Stationsområdet som det skrivs är vältrafikerat och det pendlar mycket resenärer dagligen 

från och till området. Dessa trafikanter, cyklister och resenärer med mera får inte störas 

onödigt av material leveranser och liknande. Vissa logistiklösningar medför mer störningar 

på omgivningen än andra. Stationsområdet är även relativt likt slussen när det kommer till 

platsbrist, det finns inte mycket plats och möjligheter om ens någon för materialhantering på 

området.  

5.2.7 Byggnationsetapper 

Etapperna är belägna på olika sidor av järnvägen. Detta medför att material ändå måste 

fraktas emellan de olika sidorna eller beställas direkt till aktuell etapp. Etappernas 

förutsättningar för materialhantering varierar mycket och vid Klöverns hus S7 kan det vara 

trångt eftersom det finns verksamheter som bör vara tillgängliga för allmänheten under hela 

byggtiden. De etapperna mot Mälaren är mindre problematiska än de mot centrum och det är 

sannolikt att de närliggande vägar mot centrum måste begränsas periodvis. 

5.2.8 Tekniska aspekter 

Kajområdet som gränsar till lantmännens siloanläggning får inte belastas enligt skyltar som 

finns belägna nere på platsen. Förmodligen beror detta på att kajen inte används i skrivande 

stund och Mälarhamnar har prioriterat bort reparationsarbeten av denna. Det medför att den 

delen av hamnen inte kan nyttjas utan att störa eller bruka lantmännens verksamhet. 

6 DISKUSSION  

Detta kapitel tar upp diskussion kring resultatet och metoden  
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6.1 Resultatdiskussion 

Vid skrivandet av detta arbete fanns ingen färdig lösning för hur 

logistikhanteringsproblematiken skulle lösas vid byggnationen av ett nytt resecentrum. 

Effektiva metoder söktes för att byggandet inte skulle störa livet i staden allt för mycket men 

även för att inte sinka och försena byggnationen. Svårigheterna med bygglogistik är stora då 

det är ett komplext problem med många olika aspekter att ta hänsyn till. Detta gjorde att 

arbetet var tvungen att avgränsas för att hålla sig inom ramarna för examensarbete.  

6.1.1 Vad är problematiken kring byggtrafik och logistik i stora 

infrastrukturprojekt inom tätbebyggt område? 

Logistik och dess påverkan på omgivningen under byggnation av resecentrum i Västerås 

kommer att vara påtaglig då resecentrum är beläget både centralt och är en ståndpunkt för 

resenärer och kommer därför vara omgivet av stora mängder människor varje dag. 

Upphandlingsformen som väljs i projektet kommer att påverka sättet entreprenören väljer 

att behandla aktuell lösning. I en totalentreprenad kan entreprenören se lösningen som en 

risk då denne till exempel tvingas in i ett samarbete med hamnen och kan ta höjd i kalkylen 

för detta i form av risk. Lösningen är således mest effektiv om upphandlingsformen mellan 

beställare och entreprenör är någon form av partnering. Entreprenören kan få bättre priser 

på materialhanteringen i hamnen samtidigt som denne delar risken med kommunen. Det ger 

även entreprenören större möjligheter att påverka hanteringen och skapar även engagemang 

hos denne. Projektet är fortfarande i planeringsskedet och många faktorer är inte klargjorda 

samtidigt som lösningar på logistiken beror av dessa faktorer. 

Resecentrum byggs för att underlätta för Västerås invånare att nyttja funktionen som 

samhället erbjuder men det kommer givetvis med en kostnad och då inte bara ekonomiskt 

utan även en kostnad på människors tålamod, klimatet och stadens tillgänglighet under 

byggtiden. Hänsyn till stadens invånare är kommunen noga med att visa, förmodligen för att 

alla beslut i en kommuns beslutsorgan sker i den demokratiska processen vilket ställer krav 

på att politiker måste ha majoritet för att få igenom sina beslut. Vidare kan logistiklösningar 

göra större eller mindre avtryck ur ett hållbarhetsperspektiv då transporter och 

transportsträckor ökar proportionellt mot utsläppen bidrar en effektivare transportlösning 

även till att minska dessa och medvetna val med leverantörer och transportsätt måste få 

utrymme att existera i planeringsprocessen. Entreprenörens uppgift blir således att besluta 

om till exempel material ska levereras från utlandet för att det är det billigaste alternativet 

eller om det finns möjligheter att köpa samma material från en lokal materialleverantör även 

fast det är lite dyrare. En konsekvens med att välja en logistiklösning som är medvetet dålig 

ur ett etiskt perspektiv är att lösningen kan medföra onödig påverkan på omgivningen och är 

det verkligen moraliskt rätt att välja denna lösnings trots medvetandet om att en annan 

möjligt dyrare lösning hade påverkat omgivningen mindre? 
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6.1.2 Vilka lösningar på byggtrafik och logistik har andra 

anläggningsprojekt i tätbebyggda städer använt sig av? 

Slussen i Stockholm använder sig av logistikcenter samt ett materialupplag på arbetsplatsen 

som rymmer material som skulle användas inom tre dagar, för att detta ska fungera används 

en leveranskalender som styr resurserna mot behovet samt styr leveranser till rätt 

lossningszon. För laster som stör trafiken mer än vanlig last till exempel långgodslaster, där 

dessa fraktas tidig morgon eller sen kväll för att inte påverka trafiken under de mest 

trafikerade timmarna. 

 

Västlänken i Göteborg brukar lastbilstransport från bland annat Tyskland för att leverera stål 

spontar till Malmö för att sedan använda järnvägen för vidare frakt mot arbetsplatsen i 

Göteborg där de byggs in. För de jordmassor som schaktas kan mellanlagring behöva ordnas, 

dessa jordmassor kan möjligtvis komma att återbrukas.  

För projekt Tele 2 arena i Stockholm hyrdes ett företag som skötte logistiken och material 

leveranser hanterades nattetid. Entreprenörerna beställde material via en hemsida och valde 

genom hemsidan vilken zon och våning i projektet som det skulle levereras till. Samtidigt 

som företaget levererade material till arbetsplatsen under natten hämtade de även avfall för 

att underlätta för arbetarna dagtid.  

För projekt resecentrum i Strängnäs byggdes en skyddsportal av stålkonstruktion, täckt med 

trapetskorrugerad plåt inklädd i plywood över spårområdet för att möjliggöra lättare lyft av 

material med kran över järnvägen samtidigt som det agerade bro för arbetarna att sig över 

järnvägen.  

6.1.3 Vilka förutsättningar finns för att hantera material på arbetsplatsen? 

Studiebesöket som utfördes gav uppfattningen att området är begränsat vad det gäller 

materialupplag, det ska placeras bodar, maskiner, parkeringsplatser med mera och efter 

detta tilltagande är området relativt fullt. Det skulle möjligtvis vara genomförbart men då 

skulle arbetsmiljön försämras påtagligt i och med att området blir trångt. Förutsättningarna 

för materialhanteringen varierar mycket och mot Mälaren och Klöverns lokaler är området 

trångt, det finns lämpliga platser inom detaljplanen för materialupplag men det beror på hur 

framkomligheten för det andra projektet bredvid resecentrum påverkas. 
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6.1.4 Hur ska bygglogistiken hanteras på ett bra sätt med hänsyn till de 

etapper som Västerås stad planerat för? 

Logistikcenter har utvecklats just för utvecklingsprojekt i stadsbebyggt område där bland 

annat hållbarhet, platsbrist omgivningspåverkan och buller är begränsningar för 

arbetsplatsen. Står bygget stilla slipper man oroa sig för planerade leveranser av material 

eftersom detta ligger på upplag i lager. Det finns möjligheter att bestämma i vilken 

omfattning som lagringen ska ske, ska leveranserna till lagret ligga en vecka före det används 

på byggarbetsplatsen eller finns möjligheten att lagra material för en månads arbete. 

Omfattningen på lagret bör med fördel bestämmas i förväg och planeras noggrant. En negativ 

aspekt kan vara att en CLC lösning medför en kostnad för lagerlokalen, och möjligtvis de 

extra kostnaderna för hantering av materialet då det måste lastas på och av lastbilar fler 

gånger.  

En negativ aspekt med logistikcenter och förbeställning av material är att om det blir fel vid 

produktion och det krävs ändringar av till exempel ett prefabricerat element finns det mindre 

chans att hinna kontakta fabriken och justera dessa innan delen har tillverkats. Ändringar 

måste därför minimeras vid en sådan lösning och ett proaktivt arbete med att hitta eventuella 

ändringar eller fel tidigare i processen bör bedrivas för att minska merkostnader och 

materialsvinn. 

Arbetet tar inte upp kostnadseffektiva aspekter kring lösningsförslaget men en ineffektiv 

hantering av materialet på lagret i och med lagring och omlastningar av material blir en 

merkostnad för beställaren. En annan kostnadsaspekt är att då staden utnyttjar sin egen 

verksamhet som tredjepartslogistik kommer inte vinsten från hantering av material att 

nyttjas av ett annat vinstdrivande företag. Västerås stads förlust för den vinstmarginal ett 

företag har på sina tjänster kommer att gå tillbaka till kommunens egna verksamhet och inte 

till ett utomstående företag och kan vidare ses som en investering i företaget. I framtiden kan 

alla stora projekt som staden utför ske genom att utnyttja hamnen som logistikpartner. 

Riktlinjer skulle kunna arbetas fram som reglerar logistikhantering för projekt av en viss 

storlek eller omfattning och således styra den typen av problem ned till hamnverksamheten. 

Detta kan bidra till att verksamheten i hamnen växer och att dem utvecklar sin profession till 

att erbjuda staden den typ av service som krävs vid lite större projekt i tätbebyggt område. 

Genom att ha kranar på området som tar material från ena sidan av spårområdet till den 

andra sidan var tanken att undvika materialdeponi och onödig trafik genom de centrala 

delarna av staden. Dock kommer det krävas el-arbetsansvarig och för att inte behöva stänga 

av tågtrafiken en skyddsportal över spårområdet, vilket enligt Jonas från Västerås stad 

kommer att krävas i vilket fall. Men kranen kommer att jobba ineffektiv och blir den utsatt 

för kraftig vind en dag kommer den inte kunna brukas på ett säkert och tryggt sätt vilket 

medför ett extra riskabelt moment. Att använda denna ide för vissa lättare lyft över en 

skyddsportal skulle fungera men inte för allt material som krävs för byggnation av 

resecentrum. 
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6.2 Metoddiskussion 

Fördelen med litteraturstudien är att den förankrar problematiken kring logistik på 

byggarbetsplatsen med aktuell forskning inom området. Material som hämtas in från 

litteratur är baserad på lång erfarenhet från både byggbranschen och andra branscher vilket 

medför att fördelar och nackdelar med vissa transportmetoder redan har utvärderats genom 

åren. Det ger en bra grund för den aktuella studien eftersom den baseras på 

erfarenhetsmässiga resultat och slutsatser samt gör att arbetet kan utesluta lösningar som 

inte är historiskt bra av vissa anledningar. Nackdelen med en litteraturstudie är att 

informationen som finns inte är anpassad efter de förutsättningar som lyder i den aktuella 

studien. Litteraturen kan också hämma kreativiteten kring lösningar då det känns tryggt att 

använda beprövade metoder när det kanske finns andra innovativa alternativ som är bättre 

men ännu ej beprövade. De forskningsrelaterade källor vi har använt i litteraturstudien 

skriver alla om att mer forskning behövs inom bygglogistik. Forskarnas litteraturstudier 

bygger ofta på logistik från tillverkningsindustrin som har likheter med byggbranschen, 

paralleller från tillverkningsindustrin dras och de områden som är liknande verifieras sedan 

jämtemot deras studier. Intervjuer och analys av intervjuer är bra för att få en helhetsbild av 

svårigheterna inom vårt område samtidigt som det bidrar med bredd och tyngd i arbetet. 

Nackdelar med intervjuer kan vara att respondenten svarar olika beroende på hur frågan 

formuleras och hur personerna som utför en intervju beter sig.  

Den etik och moral som vi förhåller oss till vid skrivandet av detta examensarbete anknyter 

till det vi har lärt oss under utbildningen. Vi har kritiskt granskat de källor vi använt oss av 

både i litteraturstudien och fallstudien. Vissa av källorna väger tyngre än andra då dessa är 

vetenskapliga och expertgranskade samtidigt som den information som finns tillgänglig från 

myndigheter också bör betraktas som trovärdig. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med arbetet har varit att identifierat och presentera logistiklösningar samt utvärdera, 

jämföra och projektanpassa dessa till nya resecentrum i Västerås. Efter att ha studerat och 

diskuterat ämnet har följande slutsatser kunnat dras utifrån frågeställningarna återupprepas 

i punktform nedan. 

• Vad är problematiken kring byggtrafik och logistik i stora infrastrukturprojekt inom 

tätbebyggt område? 

•  

- Transporter medför negativ påverkan på miljön genom växthusgasutsläpp 

- Transporter medför köbildning och störningar i trafiken 

- Byggtrafiken påverkar omgivande personer och resenärer runt resecentrum via 

korttidsexponering av skadliga ämnen. 

- Ökad bullernivå vilket påverkar omgivningen och resenärer  
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- Marken är ofta väl exploaterad och materialupplag är då inte möjlig 

- Antalet aktörer som måste samarbeta ställer höga krav på samordning som byggherren 

ansvarar för. 

 

• Vilka lösningar på byggtrafik och logistik har andra anläggningsprojekt i tätbebyggda 

städer använt sig av? 

 

- Slussen i Stockholm: Logistikcenter samt materialupplag på arbetsplatsen. 

- Västlänken i Göteborg:  Lastbilstransport från utlandet till Malmö och sedan tågtransport 

vidare till Göteborg. 

- Tele 2 arena i Stockholm: Tredjepartslogistik partner som levererade material och 

hämtade avfall nattetid. 

- Resecentrum i Strängnäs – Skyddsportal över spårområdet som agerade bro för arbetarna 

och skydd för tapprisken av material. 

 

• Vilka förutsättningar finns för att hantera material på arbetsplatsen 

 

Materialupplag på annan plats ett bättre alternativ för att inte störa arbetsmiljö samt de 

närliggande verksamheterna på området.  

 

• Hur ska bygglogistiken hanteras på ett bra sätt med hänsyn till de etapper som 

Västerås stad planerat för? 

 

- En lösning är att använda tredjepartslogistik med Mälarhamnars anläggning nere i 

hamnen som ett logistikcenter där ankommande gods levereras med antingen båt- tåg 

och/eller lastbilstransporter. Hanteringen mellan logistikcentret och arbetsplatsen sker 

genom Just in Time metodiken med hjälp av lastbilstransport. Se föreslagen rutt enligt 

bilaga 2.  

 

- En tänkt lösning var att hantera material endast på Mälarsidan av resecentrum för att 

sedan använda tornkran för att flytta material från lastbil eller tillfälligt upplag till platsen 

där det ska användas. Dock kommer detta kräva att spårområdet stängs av samt kommer 

det utgöra en onödig risk för arbetare och andra i området. Därför är denna ide inte 

praktiskt användbar i detta fallet.  

 

- Möjligheter finns även för järnvägstransporter av stora byggelement direkt till 

byggarbetsplatsen där avlastning kan ske med tornkran från vagnarna på 

uppställningsspåren vid resecentrum.   

 



34 

 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta examensarbete ger förslag på logistiklösningar för större projekt inom tätbebyggt 

område. Det finns utvecklingspotential inom bygglogistik och möjligheter att fortsätta 

undersöka hur städer kan använda sig av samt effektivisera permanenta logistikcenter. 

Ekonomiska fördelar eller nackdelar med att använda CLC-lösning. Utnyttjande av 

hamnlogistik till byggprojekt i städer.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

 

• Vad jobbar du med och vilka erfarenheter har du inom byggsektorn? 

• Vilka tidigare stora projekt inom tätbebyggt område har du jobbat med och vilken var din 

dåvarande roll? 

• Hur hanterades logistik angående byggtrafik och materialhantering i projektet? 

• Vad fanns det för fördelar och nackdelar med aktuell lösning? 

• Skulle det med facit i handen varit möjligt att hantera problem på ett bättre sätt? 

• Vilka förutsättningar finns för att hantera material på arbetsplatsen vid byggnation av nya 

resecentrum? 

• Vilka problem och brister ser du med ett logistikcenter i hamnen? 

• Vill du vara anonym? 
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BILAGA 2: KARTA ÖVER FLÖDEN MED HAMNEN SOM  
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BILAGA 3: KARTA ÖVER FLÖDEN DIREKT FRÅN RESECENTRUM 
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BILAGA 4: FOTO FRÅN STUDIEBESÖK – PASSAGEN 
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BILAGA 5: FOTO FRÅN STUDIEBESÖK – PERRONGERNA OCH BUSSTERMINALEN  
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BILAGA 6: FOTO FRÅN STUDIEBESÖK – PARKERING MELLAN HAMNEN OCH JÄRNVÄGEN 
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