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ABSTRACT  

For many years, an intense debate has been going on in Sweden about the fact that 

construction costs are too high. A contributing reason for increased construction costs is 

believed to be due to inefficient production from most parties who add no value to the final 

production. Several studies indicate that there are opportunities for a more efficient 

construction process through carefully designed and improved construction logistics. Well-

planned construction logistics contribute to a well-functioning construction site, which 

contributes to reduced time wastage. The purpose of this thesis is to bring forth suggestions 

for an APD-plan with associated stage division and building logic solution for the future 

reconstruction of the plazas Stora torget and Bondtorget. Good planning that must take time 

is required for a well-thought-out rebuild. This contributes to reduced costs for unforeseen 

events and reduces construction time. To facilitate the reconstruction of Stora torget and 

Bondtorget, the reconstruction can be done in three stages. Stage division contributes to the 

redevelopment of the plaza with least disruption for the workers and for people who will be 

around the plaza. Just-in-time method is a good working method at orders as it helps to 

deliver the correct material at the right time and in the right place. It contributes to a low 

resource and efficient production. 

Keywords: APD-plan, construction logistics, segment, just-in-time, communication, 

reconstruction, plaza 
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SAMMANFATTNING  

I Sverige pågår sedan många år tillbaka en intensiv debatt gällande att byggkostnaderna är 

för höga. En bidragande orsak till ökade byggkostnader tros beror på ineffektiv produktion 

från de flesta aktörer som inte bidrar med något värde till slutproduktionen. Flera studier 

pekar på att det finns möjligheter för en effektivare byggprocess genom en noggrant 

utarbetad och förbättrad bygglogistik. En välplanerad bygglogistik bidrar till en bra 

fungerande byggarbetsplats vilket medverkar till minskat tidssvinn. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på en APD-plan med tillhörande 

etappindelning samt bygglogisklösning för den framtida ombyggnationen av Stora torget och 

Bondtorget. För att ta reda på fakta, uppfylla syftet samt besvara frågeställningarna nyttjades 

litteraturstudie, referensobjekt, intervjuer och fallstudie som metod för examensarbetet. 

God planering som måste få ta tid krävs för en bra genomarbetad ombyggnation. Det bidrar 

till minskade kostnader för oförutsedda händelser och minskar byggtiden. Vid upphandling 

av entreprenör är det betydelsefullt att avgörande faktorer är färdiga som exempelvis 

placering och utformning av detaljer gällande ombyggnationen för att minska risken att 

färdiga moment måste rivas upp och göras om. 

Utmaningen vid skapande av APD-plan är att ta hänsyn till yrkesarbetarna på 

byggarbetsplatsen samt skapa en säker arbetsplats där risken för olyckor minimeras. APD-

planen ska även ta hänsyn till allmänheten, näringsidkare, boende samt fastighetsägare 

genom att skapa ytor där människor kan röra sig runt torget och minst påverkan görs på 

deras vardagliga liv. För att underlätta ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget kan 

arbetet ske i tre etapper. Etappindelning bidrar till att ombyggnationen av torgen kan ske 

med minst störning för arbetet samt för människor som kommer vistas runt omkring torgen. 

Visuell styrning bör implementeras under ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget. 

Det bidrar till att personalens delaktighet inkluderas i projektet, bygget styrs i samma 

riktning samt löser frågor och funderingar som kan uppkomma. En ombyggnation är ett 

levande projekt som ändras under resans gång därför är det viktigt att APD-planen 

uppdateras kontinuerligt även kallad dynamisk APD-plan. 

Ett urval av bygglogiska lösningar finns att tillgå, dock passar logistikansvarig bättre vid 

ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget. Beställning av material bör endast ske av 

den logistikansvarige för att minimera risken för utebliven beställning, felbeställning eller 

dubbelbeställning.  Just-in-time metoden är en bra arbetsmetod vid beställningar eftersom 

det bidrar till att rätt material levereras i rätt tidpunkt och på rätt plats. Det medverkar till en 

resurssnål och effektiv produktion. 

Nyckelord: APD-plan, bygglogistik, byggplanering, etapper, just-in-time, kommunikation, 

ombyggnation, torg 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

APD-plan Arbetsplatsdispositions plan 

APO Arbetsplatsomkostnader 

JIT Just In Time 

TM Tjänstemän 

UE Underentreprenör 

YA Yrkesarbetare 

ÄTA Ändring och tilläggsarbete 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

APD–plan Arbetsplatsdispositionsplan är en ritning som ger en 
överblick av hur arbetsplatsen kommer disponeras och 
användas.  



 

Definition Beskrivning 

APO Kostnader som uppstår på arbetsplatsen men som inte 
ingår i byggnadsverket: etablering, drift, tjänstemän 
och avetablering. 

Arbetsplatsinrättningar Bodar, container, förråd, materiallager. 

ID06 Är en personlig legitimering som används av personer 
som vistas på byggarbetsplatsen. 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras bland annat bakgrund och syfte med detta 

examensarbete. Genom en problemformulering och frågeställning förklaras hur arbetet ska 

uppnå sitt syfte. Inledningen avslutas med avgränsning för att förtydliga examensarbetets 

ämnesområde samt klargöra examensarbetets struktur. 

1.1 Bakgrund 

Sedan några år tillbaka pågår det en intensiv debatt i Sverige om att byggkostnaderna är för 

höga. Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) visar statistiken på att produktionskostnaden 

har ökat markant de senaste åren. Orsaken till att byggkostnaderna anses för höga har delade 

meningar av olika aktörer. Medan andra anser att det är för hög skatt på byggandet, att 

beställaren ställer krav på för kort byggtid eller entreprenörernas improduktiva byggande. En 

bidragande faktor till ineffektiv produktion är att flera av aktiviteter under produktionen av 

de flesta medverkande aktörer som inte bidrar med något värde till slutproduktionen 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

I detta arbete ska vi fokusera på den sistnämnda orsaken till för höga byggkostnader, det vill 

säga improduktivitet i byggandet och hur detta kan slopas genom en noggrann planerad 

arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) då den minskar onödiga kostnader som kan uppstå 

till följd av dålig planering av arbetsplatsen. 

APD-plan är en ritning som ger en överblick av hur arbetsplatsen kommer disponeras och 

användas. APD-planen visar logistiska aspekter av arbetsområdet såsom bodar, containrar, 

Figur 1 Byggnadsprisindex mellan år 1989 - 2003 med avdrag för 
bidrag och KPI. Från SCB (2005) 



2 

transportvägar, materialintag, lyftanordningar, osv ska placeras (APD-plan, 2019). En 

förbättrad bygglogistik under ombyggnationen bidrar också till minskat tidssvinn och olika 

lösningar på logistik kommer kan undersökas i arbetet. 

1.2 Problemformulering 

På grund av den begränsade framkomlighet som uppstår vid ombyggnation av torg då 

samspel måste ske i mindre yta kan en hel del utmaningar uppstå. Exempel på utmaningar 

som kan uppkomma under ombyggnationer av torg när APD-planen skapas är att underlätta 

tillgängligheten samt samverkan mellan människor, torghandel, cyklister och delaktiga 

byggaktörer. Andra utmaningar är att effektivisera den komprimerade ytan för 

ombyggnationen med placering av arbetsplatsinrättningar så som bodar, kran och förråd. 

APD-planen ska noga utformas så att ingen risk för skador eller olyckor kan uppstå. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram förslag på en APD-plan för den framtida 

ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget i Västerås. För att underlätta för 

allmänhetens tillgänglighet och framkomlighet har ombyggnationen delats upp i tre etapper. 

Det har identifierats problem som kunnat uppstå vid en sämre utförd APD-plan. Arbetet har 

visat vikten av planering och en väl fungerande bygglogistik samt framfört kostnadsbesparing 

vid en bra planerad ombyggnation. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka är de viktigaste aspekterna kring APD-plan? 

2. Vilka arbetsplatsinrättningar behövs för ombyggnation av torg? 

3. Vilka bygglogistiska lösningar finns det för ombyggnation av Stora torget och 

Bondtorget i Västerås? 

4. Hur kan en APD-plan se ut för Stora torget och Bondtorget i Västerås? 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer fokusera på att skapa ett förslag på APD-plan gällande ombyggnationen av 

Stora torget och Bondtorget i Västerås. APD-planens komponenter som kommer klarläggas i 

rapporten är placering av bodar, avspärrningar av arbetsområdet som stängsel och grindar, 

materialplacering, transportvägar, in/ut farter, återsamlingsplats, placering för 

avfallshantering samt placering av första hjälpen. APD-planen skapas i ritprogrammet Revit. 

Hänsyn tas inte till energianvändning av maskiner och utrustning eller några miljöaspekter. 

Inga algoritmer för optimering av bygglogistik kommer användas. Västra Kyrkogatan och 

Biskopsgatan är två gator som ska repareras samt innefattas av Västerås cityprojekt, vilket vi 
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valt att ej belysa i examensarbetet. Ingen hänsyn kommer tas till arbetsplatsomkostnader 

(APO) och inte heller ombyggnationens totala kostnad. 

2 METOD 

Examensarbetet grundar sig på litteraturstudie, studie av två referensobjekt och en fallstudie. 

2.1 Litteraturstudie 

Arbetet genomfördes till viss del genom att studera litteratur i allmänhet om APD-plan, 

planering samt bygglogistik. Vetenskapliga artiklar/avhandlingar låg till grund för 

litteraturen. Även tidigare examensarbeten och tillförlitliga hemsidor har studerats. 

2.2 Referensobjekt 

Två referensobjekt har studerats och intervjuer har gjorts med ansvariga för projekten. 

Objekten valdes då ombyggnationen var likvärdiga det arbetet som kommer genomföras på 

Stora torget och Bondtorget. Genom att studera referensobjekten och genomfört intervjuer 

har liknande problem kunnat identifieras. 

2.2.1 Referensobjektintervju 

För de olika projekten har intervjuer hållits med både projektledarna samt tjänstemännen 

(TM). Projektledarna har fått mer generella frågor om projektet och tjänstemännen fick 

frågor med specifika om bygget för att få en bredare bild av kringarbetet för ombyggnation av 

torg. Alla intervjufrågor till att tillgå som bilagor i slutet av examensarbetet. 

2.3 Fallstudie 

Fallstudie på Stora torget och Bondtorget har gjorts för att identifiera eventuella hinder för 

ombyggnationen samt bestämma lämplig etappuppdelning av området. Informationen som 

erhållits från fallstudierna användes för att skapa en lämplig APD-plan för området. 

2.3.1 Dokumentanalys 

Från Västerås stad har ritningar, tidplan, etappuppdelning samt gestaltningsprogram 

erhållits.  
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2.3.2 Platsbesök 

Platsbesök på Stora torget och Bondtorget gjordes för att analysera torgen och identifiera 

tillfartsvägar, avstängningsmöjligheter samt folkströmning. Bilder togs och intervju gjordes 

med Tuna Entreprenad som genomförde markarbeten inför ombyggnationen. 

Intervjufrågorna finns att tillgå som bilaga i slutet av examensarbetet. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I nedanstående avsnitt presenteras information om APD-plan samt dess komponenter. 

Fakta om byggplanering, logistik samt bygglogistikens olika metoder och lösningar som 

kan tillämpas framförs. 

3.1 Byggplanering 

3.1.1 Organisation 

För att byggarbetet ska fortskrida i önskvärd takt är det av avgörande vikt hur 

byggarbetsplatsens organisation arbetar. Organisationen har en avgörande faktor vid 

upphandling av entreprenader där platschefens roll är att leda, organisera och följa upp 

arbetet med väletablerade rutiner. En bra organisation där medarbetarna involveras redan 

vid planeringen bidrar till ett högre engagemang och laganda där alla arbetar för samma mål 

och projektet blir mer lönsamt (Persson & Thunholm, 2013). 

Rutiner för en väletablerad organisation delas in i sju punkter: 

1. Planering och uppföljning av produktionen 

2. Upphandling av varor och tjänster 

3. Samordning av UE 

4. Handläggning av kvalitetsfrågor 

5. Handläggning av miljöfrågor 

6. Administrativa rutiner 

7. Bevakning av ÄTA 

 

Enligt Nordstrand och Révai (2002) omfattningen av organisationens utformning beror på 

faktorer som: 

Byggnationens storlek Typ av byggnation 

Byggets komplexitet Produktionstid 

Geografiskt läge Tillgängliga resurser 

Beställarens krav Företagets policy gällande organisationsfrågor 

Tabell 1 Omfattning av organisationens utformning. Från Nordstrand & Révai (2002). 

Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) krävs en anpassad planeringsprocess som 

innefattar underleverantörer och leverantörer tidigt i byggprojektet för att kunna skapa en 

bättre hantering i hela leveranskedjan. Det har kartlagts de mängd fel som uppstår på 

byggarbetsplats. Fel uppkommer i alla led av ett byggprojekt från projekteringsskedet till 

materialleveranser och maskiner. De dominerande sektionerna där flest fel uppkommer är 

projektering, produktionsledning och arbetsutförande. 
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3.1.2 Planeringens betydelse för effekten av produktionsresultatet 

Enligt Gustafsson & Schultz (2010) är det i högsta grad de viktigaste utgångspunkterna för en 

bra produktionsframgång en logiskt utförd och bra disponerad planering. Ett projekt medför 

en invecklad samverkan där många omständigheter ska beaktas. Avsikten med planering är 

att utse och använda bra utrustning, hjälpmedel, arbetsmetoder, använda passande 

resursinsats och åstadkomma bra arbetsmiljö. De ovanstående faktorerna bidrar till en 

förenklad materialhantering med minimalt antal störningar och minskat spill. Målet 

säkerställs att nås genom att samordna tillgångarna och processerna på det mest gynnsamma 

sättet med hänsyn till att uppnå bra ekonomi samt hålla tiderna. En bra planering avlägsnar 

risken för oplanerade nödlösning och konflikter, vilket medför ett bättre produktionsresultat 

genom en förbättrad byggprocess där onödiga moment förebyggs. I figur 4 visas att problem 

som upptäcks i ett tidigt skede blir billigare och lättare att rätta till, eftersom ett sent 

upptäckt fel bidrar till sämre resultat genom mer tidskrävande process och ökade kostnader. 

 

 Figur 2 Påverkanskurvan. Samband mellan hur möjligheten att påverka ett projekt förändras med 
tiden och hur kostnaderna förändras. Från Gould & Joyce (2013). 

Enligt Gustafsson & Schultz (2010) medför projektering flertalet planer som upplyser och 

delger hur projektet ska utföras samt består av betydelsefulla grunder för styrningen av 

genomförandet. Tidplaner, APD-plan och maskinplaner är exempel på dessa planer. 

Gällande hur projektet förändras under tiden krävs en dynamisk eller statisk utformning av 

arbetsplatsen samt de logiska lösningarna. Att upprätta arbetsplatsen före planeringen är 

färdig orsakar ett ineffektivt och dåligt nyttjande av arbetsplatsen med oplanerade 

produktionsmetoder och lösningar. Erfarenheter och kompetensen inom företaget hos de 

involverade är viktigt att ta tillvara på vid planeringen av ett projekt. 

3.1.3 Kommunikation 

Enligt Thunberg (2016) beskylls oftast byggbranschen för dålig effektivitet eftersom 

kommunikationen mellan aktörerna i projektet är undermålig. Enligt Hellqvist (2009) är 

dåligt kommunikation i byggprocessen vanligt förekommande och genom att förbättra 

kommunikationen parterna emellan skulle kostnader för ett byggprojekten minska med 13 % 

och hela byggsektorn skulle kunna spara 22 miljarder kronor. På lång sikt kan 

kommunikationssvårigheter dämpa produktiveten eftersom det förekommer en förhöjning av 
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antalet förändringar med anledning av bristande information. Förhöjda kostnader på grund 

av dålig kommunikation ger upphov till flertalet byggfel som måste korrigeras, så kallade 

ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA). Bättre kommunikation skulle inte bara spara mer pengar 

utan även ge högre kvalité och bättre arbetsmiljö. 

En öppen dialog som sker dagligen mellan olika entreprenörer är väldigt viktigt för en bra 

samordning. Det är viktigt att ha insikt i hur mycket bättre kommunikation påverkar 

kostnaderna. Företag skulle minska arbetsplatsolyckor, minska kvalitetsfel och öka sin 

lönsamhet med bättre kommunikation (Hultberg & Mettävainio, 2015). 

Kommunikationen i ett byggprojekt är mycket komplex, den tar väldigt mycket tid av aktörer 

på bygget samtidigt som kommunikationen är betydelsefullt för att på ett effektivt sätt föra 

projektet framåt. Kommunikation i ett byggprojekt sker främst av ändrade förutsättningar 

samt fel och brister (Carlsson, 2006). 

3.1.4 Möten och planer 

Enligt Révai (2012) kan olika typer av möten på byggarbetsplatsen bidra till att alla 

involverade får ta del av fortlöpande information samt att idéer, problem och lösningar kan 

diskuteras. Några typer av möten är följande: 

 

 

 

 

Figur 3 Expempel på tavla för visuell styrning. Från projektbyggarna (2015). 
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Planeringsmöte 

På detta möte stäms produktionen av, utvärderingar görs av läget och veckoplan för följande 

period färdigställs. Andra frågor som behandlas är leveranser, arbetsberedning och 

skyddsfrågor. Bör hållas en gång i veckan där platschef, arbetsledare, lagbas, skyddsombud 

samt ansvarig för de olika underentreprenörer (UE) (Révai, 2012). 

Samordningsmöte: 

Möte med (UE) som bör hållas varje- eller varannan vecka. Varje arbetsområde ska ha en 

ansvarig (Persson, 2013). Mötena belyser frågor som berör samordning av arbete som 

installationer mellan olika aktörer, ändring och tilläggsarbete samt arbetsläget. Denna 

mötestyp är väldigt viktig för ett gott samarbete mellan de flertal entreprenörer (Révai, 2012). 

Byggmöte 

Här berörs frågor som gäller entreprenadavtalet mellan byggherren och byggentreprenören 

och sker en gång i månaden under byggtiden (Révai, 2012). Frågor gällande ekonomi, 

förseningar i tidplanen samt ÄTA behandlas (Inter, 2016-02-24). 

Arbetsplaner: 

Framför de olika produktionsskede som görs på byggarbetsplatsen enskilt, till exempel grund, 

stomme, tak och fasad. Aktiviteterna redovisas i detaljnivå med dess resurser. Arbetsplanen är 

en betydelsefull styrhandling i produktionsplaneringen så ett noga planeringsarbete för den är 

väldigt viktigt (Révai, 2012). 

Veckoplanering: 

Innefattar mellan två och fyra veckors planering som bör gås igenom varje vecka för att 

produktionstidplanen ska fullbordas i tid. Planeringen redovisar vem eller vilka som är 

ansvariga för de moment som ska utföras samt total arbetsstyrka per yrkeskategori. Med 

veckoplanering kan exempelvis förseningar som ligger på kritiska linjen identifieras och 

motarbetas genom att fördela om resurser. Veckoplanen är en mycket mer detaljerad 

planering än arbetsplanen. Här redovisas alla arbeten som ska genomföras och aktiviteternas 

olika delmoment samt tidpunkter för till exempel gjutning, viktiga leveranser och 

samordningar mellan aktiviteter (Révai, 2012). 

Tabell 2 Olika typer av möten. Från Révai (2012). 

3.1.5 Visuell styrning 

Även visuell styrning härstammar från Toyota Motors Corporation (TMC). Det är ett 

planeringsverktyg som förkortar ledtiden och där människan sätts i centrum. Det är ett 

hjälpmedel där det visualiseras mål och planer för projektet. Visuell styrning sätt upp i form 

av visualiseringstavlor och visuella APD-planer. Varje visuell planering har sin unika 

utseende som är specifik och anpassad för varje projekt efter behov och storlek. Den kan ge 

en övergripande helhet av projektet samt detaljer av olika moment. 

Syftet är att nå ut till alla medarbetarna och där det synliggörs projektets olika delar så som 

dagsplanering, veckoplanering och månadsplanering. Andra moment som kan ingå i 

planeringsverktyget är leveranser, materialbeställningar samt riskhanteringar (Almaleki & 

Chahrour, 2013). Kommande aktiviteter skrivs ner på post-it lappar och placeras på tavlan 

och är kopplade till en grupp eller individ. På detta sätt elimineras osäkerhet om vem som 

ansvarar för aktiviteterna under projektet (Pettersson, 2013). 
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Enligt Almaleki & Chahrour (2013) så underlättar den visuella styrningen även 

kommunikationen mellan tjänstemän, yrkesarbetare samt underentreprenör då det tydligare 

att identifiera avvikelser och störningar som kan uppstå. 

Genom visuell styrning av APD-planen blir medarbetarna mer engagerade och projektet styrs 

åt samma håll. Arbetet blir effektivare då det tydligt framgår vart materialupplaget står och 

onödigt flytt elimineras. Genom rutiner och tydliga ramar där alla som arbetar i projektet 

följer blir arbetet säkrare (Hultberg & Mettävainio, 2015). 

3.1.6 Arbetsberedning 

Grunden för hela byggprojektet struktureras upp i en så kallad arbetsberedning. 

Arbetsberedningen ska baseras på de krav som beställaren ställer samt andra aspekter som 

miljö och säkerhet med mera. Genomförande av arbetet beskrivs sedan i form av 

arbetsmetod, materialval, arbetskraft, maskiner och hjälpmedel (Persson, Gylldorff, & 

Schlyter, 2012). Arbetsberedning är med andra ord ett mycket detaljerat dokument för hur 

arbetet kommer ske och den bör anpassas efter varje enskilt projekt (Révai, 2012). 

Arbetsberedning bör göras för alla arbetsmoment som sker på ett bygge, hur de ska göras, 

vilket material som kommer nyttjas samt vilken utrustning och hjälpmedel som kommer 

användas. Det kan liknas med ett dokument som innehåller arbetsinstruktioner, på så viss 

lämnas inget åt slumpen (Révai, 2012). 

3.1.6.1. Aktiviteter för arbetsberedning 

Alla arbetsmoment som ska göras kan ingå i arbetsberedningen, men de viktigaste är 

aktiviteter som: 

Pågår många timmar Många personer som ska samarbeta 

Strikta kvalitetskrav Viktiga och kritiska för projektet 

Nya och oprövade arbetsmoment samt 

teknisk komplicerande 

 

Tabell 3 Aktiviteter för arbetsberedning. Från Persson et al. (2012). 

Därefter följer några steg för arbetsinstruktionerna: 

1. Samla gruppen som ska utföra uppgifterna: lagbas, yrkesarbetare, arbetsledare, UE. 

2. Diskutera arbetsmomentet, kolla igenom arbetsinstruktioner och gå igenom dess 

olika delar. Berätta om förutsättningarna för arbetsmomentet och kraven som ställs 

på genomförandet samt resultat. 

3. Diskutera utförandet samt erfarenheter av likande moment. Välj ut det 

arbetsutförandet som lämpar sig bäst för momentet. 

4. Planera mottagningen av materialet, lossningsmoment, materialupplagning och 

transport. 

5. Bestäm verktygen och maskiner som kommer behövas. 

6. Planera hanteringen av spill och restprodukter. 
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7. Diskutera kring eventuella problem som kan uppstå och hur dessa kan hanteras 

(ByggAi, u.d.). 

Arbetsberedning tre delar: 

1. Förberedelse: dokumentet tas fram av arbetsledningen, de innehåller ritningar, 

tid- och leveransplaner, kalkyler, APD-plan, riskanalyser och arbetsinstruktioner. 

Underlag för arbetsmomenten samt generell projektinformation ska insamlas. 

2. Genomförande: med bilder och dokumentation från tidigare projekt ska det 

visas hur monteringen av material och utförandet av arbetet ska genomföras för 

alla delmoment. Se över förarbetet, egenkontroll samt utförandet av arbetsmoment. 

Den samlade materialet gås igenom med yrkesarbetarna, arbetsledarna samt övriga 

yrkesgrupper som arbetsmomenten. Även APD-planen gås igenom för de arbeten 

som ska göras. 

3. Uppföljning: utred vad som har gått bra samt mindre bra, gör kontroller och ge 

förslag på förbättring. 

Tabell 4 Arbetsberedningens tre delar. Från Arbetsberedning (2018). 

3.1.7 Partnering 

Enligt Gustafsson & Schultz (2010) är partnering en organiserad samverkansform där 

projektörer, entreprenörer och beställare tillsammans utför ett byggprojekt. Arbetet grundas 

på öppenhet och förtroende bland parterna där kompentensen hos de skilda yrkesgrupperna 

kompletterar varandra. När projektet inom partnering påbörjas samlar beställaren in den 

behörighet som krävs för att genomföra projektet. Genom att engagera aktörerna att 

samverka i ett tidigt skede uppnås den mest gynnsamma lösningen. Syftet med partnering är 

att ta till vara på all kompetens hos de inblandade samt att utföra arbetet gemensamt som ett 

team mot ett förenat mål. Partnering bygger på gemensam ekonomi, gemensamma 

aktiviteter samt gemensamma mål, vilket genererar kreativitet, välbefinnande och 

förtroende. De förenade målsättningarna beslutas i ett tidigt utvecklat skede, därpå skrivs ett 

partneringavtal. Samarbete genom partnering genererar medvetande, tydlighet och ett 

gemensamt fokus på arbetsform och interaktion mellan berörda genom hela byggprocessen. 

Detta medför en effektivare problemlösnings hantering och ökad kreativitet. Erfarenheter 

åskådliggör att partnering är produktivt angående kvalité, teknisk utformning, 

kostnadskontroll samt att bemöta köparensbehov. Köparen ges större möjligheter och ökad 

flexibilitet att bedöma helheten. Samverkan genom partnering genererar effektivare 

arbetssätt, bättre tekniska lösningar samt ett meningsfullt och roligt arbete. 

3.2 APD-plan 

APD-plan är en planering över arbetsområdet som visar hur platsen brukas och disponeras. 

Logistiska aspekter redovisas i planen så som transportvägar, materialintag, lyftanordningar, 

förbindelseleder, personalutrymmen, bodar osv ska placeras (Trafik & TA, u.å.). De personer 

som bör vara delaktiga vid skapandet av APD-planen är platschef, arbetsledare och 

projektledare. Därefter kan en lagbas kontrollera den då de besitter på produktionsspecifika 
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kunskaper som övriga kan sakna. APD-planen är ett verktyg som används för att logistiken av 

etableringen vid projektstarten ska fungera och vara störningsfri (Hultberg & Mettävainio, 

2015). APD-planen behöver vara klar innan byggstart (Persson & Thunborg, 2013). 

En väl planerad APD-plan har en stor påverkan gällande byggprojektets säkerhet samt 

effektivitet. En genomtänkt APD-plan kan minska kostnader för material och arbete. APD-

planen behöver uppdateras under hela ombyggnationens gång. Varje APD-plan behöver vara 

unik och utvecklad för varje enskild byggnation då alla projekt kan skilja sig med olika krav 

och konstruktioner (Elbeltagi, Hegazy, Hosny & Eldosouky, 2001). 

Fördelarna med en välstrukturerad APD-plan kan vara minskad tid och kostnad för 

transportavstånd, materialavstånd, samt gångavstånd för personalen. I synnerhet är 

konstruktionsmaterialens placering och logistikhantering viktiga aspekter för 

dispositionsplanen. En byggarbetsplats har begränsad yta för konstruktionen, dock sker det 

ständigt material leveranser till platsen och dessa måste kunna förvaras inom bygget på den 

redan ansträngda ytan. När konstruktionen fortskrider förändras platsen och utrymmet för 

materiallagring samt placeringen av materialen och detta påverkar effektiviteten för 

byggnationen om APD-planen inte uppdateras (Cheng & Chang, 2018). 

3.2.1 Optimering av APD-planen 

Enligt Elbeltagi et al. (2001) går det att identifiera de olika byggetapperna redan vid 

planeringen av byggprojekt. Planeringen visar vilken typ av utrustning som kommer behövas, 

när den kommer behövas samt hur länge det kommer användas. 

För optimering av planen behövs det identifiera följande: 

1. Identifiera behovet av anläggningsutrustning så som bodar, container osv. Bestämma 

intervallet för de olika projektetapperna. 

2. Bestämma närheten för olika anläggningsutrustning. Denna punkt är av avgörande 

vikt för optimeringen av planen. 

Tabell 5 Faktorer för optimering av APD-plan. Från Elbeltagi et al. (2001). 

Med hjälp av punkterna ovanför samt granskning av planen från lagbaser, platschef och 

arbetsledare kan ett utkast av APD-planen göras. Från projektplaneringen och tidsplanen 

identifieras vilka aktiviteter som kommer ske och under vilka tidsintervall. Aktiviteterna kan 

knutas till användning av anläggningsmaterial och på så sätt optimera placering av 

anläggningen. Maskiner och utrustning hyrs för den tid de kommer användas enligt Elbeltagi 

et al. (2001). 

3.2.2 Kritiska punkter vid skapande av APD-plan 

Konstruktioner byggs idag med högre komplexitet och i större skalor än förr. Detta ställer 

krav på projektet att uppfylla en högre efterfrågan på utrustning och material. Planeringen av 

APD-planen blir därmed mer tidskrävande. 

För att skapa en så effektiv APD-plan som möjligt krävs det att identifiera flera kritiska 

punkter under en konstruktion, dessa är: 
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Materiallagring, bodarnas placering, förbindelsevägar, kranars placering samt tidsåtgång för 

de olika byggetapper Elbeltagi et al. (2001). När dessa punkter är identifierade och 

säkerställda kan planen optimeras genom följande: ingen onödig förflyttning av bodar, 

minskning av transporter, ökad produktivitet samt ökad säkerhet (Xu & Song, 2015). 

3.2.3 Dynamisk styrd APD-plan 

APD-plan kan delas upp i statiska plan och dynamiska plan. En dynamisk APD-plan är när de 

olika komponenter som ingår i APD-planen byter placering, ytutrymmet varierar eller har 

olika tidsintervall under konstruktionens gång. En statisk APD-plan är om de olika 

arbetsplatsinrättningarna är desamma i alla konstruktionsfaser under hela byggprojektet 

(Ning, Lam & Lam, 2009). Hultberg & Mettävainio (2015) beskriver statisk APD-plan som att 

byggets förutsättningar planeras och gäller under hela byggtiden. Arbetssättet som används 

med en dynamisk APD-plan är uppdelning av den i olika skeden samt kontinuerliga 

uppdateringar när användningstiden för en anläggning har fullbordats. 

3.2.3.1. Fördelar med dynamisk APD-plan 

Fördelarna med att arbeta med en dynamisk APD plan är många, bland annat så ger det 

minskade kostnader av materialhantering och arbetsflöden, det bidrar till en ökad säkerhet 

och effektivare produktivitet. Även identifiering av problem i produktionen kan göras tidigt 

och lösas i tid. Eftersom en ombyggnation förändras under hela projektet så är uppdatering 

av arbetsplaner en förutsättning för ett givande projekt (Hultberg & Mettävainio, 2015). 

3.2.3.2. Nackdelar med att inte uppdatera APD-planen 

Det finns nackdelar med att inte uppdatera APD-planen. Studier visar även att APD-planen 

uppdateras alltför sällan. Mindre förändringar samlas på tills att större ändring sker på 

bygget. Nackdelen med detta är att problematik som uppstår får lösas då de uppkommer 

istället för att ha förhindrats genom noggrannare planering i tidigare skede. Det uppstår även 

fler risker för olyckor och påbud när APD-planen inte uppdateras i samband med att risker 

uppkommer Hultberg & Mettävainio (2015). 

3.2.4 APD-planens komponenter 

3.2.4.1. Säkerhet 

Stängsel behövs för att säkra byggarbetsplatsen för både utomstående och för de som arbetar 

på bygget. Stängsel minskar risker för personskador av utomstående som skulle kunna av 

misstag passera arbetsplatsen. Stängsel förhindra även stölder av byggnadsmaterial och 

utrustning samt vandalisering av byggarbetsplatsen. Genom att avgränsa byggarbetsplatsen 

bidrar det även till en bättre arbetsmiljö då byggarbetsplatsen säkerställs (BGFIX, 2019). 

I Sverige rådet det obligatorisk närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Alla som arbetar på 

byggarbetsplats ska kunna legitimera sig. ID06 är en personlig legitimering som används på 

byggarbetsplatsen av alla som arbetar på bygget. Syftet med ID06 är att skapa en tryggare 



13 

arbetsplats samt gynna sund konkurrens (Byggråd, 2019). ID06 försvårar även obehöriga att 

ta sig in i arbetsplatsen, minska svartarbete och skapa tryggare arbetsplats (ID06, u.d.). 

3.2.4.2. Byggbodar 

Bestämmelser gällande personalutrymmen för tillfälliga arbetsplatser återfinns i 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2). 

Byggbodarna är avsedda för högst sex personer och måste finnas toalett, låsbara 

förvaringsytor, dusch, torkutrymme, matplats, kylskåp samt uppvärmningsanordning för 

mat. Två likadana bodar för omklädningsrum och dusch behövs för att skilja män och 

kvinnor (Personal-utrymmen Tillfälliga arbetsplatser, 2015). 

 

3.2.4.3. Materialplacering och verktygsförråd 

Placering av byggnadsmaterial och verktyg bör planeras noggrant. Platsen ska vara 

tillräckligt stor för tillfälligt upplag av material samt för passage vid möte med andra fordon 

(ByggAi, u.d.). Andra aspekter som behövs tas i beaktande vid materialetablering är lossning 

av leveranser samt brandsäkerhet. Materialet bör därefter ställas efter uttagsfrekvens där 

material med högre användning bör placeras lättåtkomligt medan material med lägre 

användningsfrekvens bör placeras och lagras längre bort (Persson & Thunborg 2013). 

Lämpligt är om leveransen går direkt från fordonet till platsen där materialet ska användas 

(ByggAi, u.d.). Materialet ska inte placeras där det kan utsättas för fukt, skador eller stöld. 

Verktygsförråd bör ställas i anslutning till produktionen (Persson & Thunborg, 2013). 

Figur 4 Byggbod. Från Personal-utrymmen Tillfälliga arbetsplatser (2015). 
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3.2.4.4. Lossningsplats 

På en APD-plan bör det finnas välmarkerade och definierade lossningsplatser. Det 

underlättar arbetet för både administrationen och för det dagliga arbetet. Vid större 

ombyggnationer hjälper det även om lossningsplatsen bokas in för leveranserna via 

logistikansvarig. Vid flera lossningsplatser kan man dela in dem efter leveransstorlekar. 

Större lastbilar och mindre skåpbilar bör hållas till i separata lossningsplatser. Arbetet blir 

effektivare och arbetarna vet vart materialet ska lossas samt hur mycket material som ska 

levereras (Boverket, 2009). Trafiksituationer på byggarbetsplatser kräver att lossningen av 

material går till snabbt (ByggAi, u.d.). Transportleden behöver bara fri från hinder som 

materialupplag och bör vara städade då dessa fungerar även som utrymningsled. På så viss 

kan lossning av materialleveranser ske effektivare (ByggAi, u.d.). 

3.2.4.5. Avfallshantering 

Enligt krav från plan och bygglagen (PBL) samt miljöbalken ska farligt avfall och annat avfall 

tas hand om (SFS 2010:900, 10 kap 11). Avfall menas de rester som uppstår under 

produktionen. I Sveriges bygg- och rivnings sektor genereras ungefär 10 miljoner ton avfall. 

För arbeta gällande en bra avfallshantering på byggarbetsplats finns det en sak man kan 

upprätta, till exempel ett material och avfallshanteringsplan göras innan projektet startar, 

kontrollera avfallshanteringen vid exempelvis miljö ronder utse, samt utse en person som är 

ansvaring på arbetsplatsen för miljö och avfalls arbetet. Krav på ett bra miljöarbete ska 

ställas på beställaren, projektören och byggentreprenören (Sveriges byggindustrier, 2019-05-

10). Byggavfallet kan sorteras in i kategorierna farligt avfall, elavfall och brännbart avfall 

(Boverket, 2004). 

3.2.4.6. Återsamlingsplats och första hjälpen 

Vid händelse av fara måste arbetsplatsen kunna utrymmas snabbt och säkert. 

Återsamlingsplats samt utrymningsvägar behöver vara markerad med skyltar (Om något 

händer på byggarbetsplatsen, 2015). Det behövs minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar (Brandskyddsförening, 2019). Utrymmen där första hjälpen utrustning 

finns bör vara märkt med skyltar. Det ska gå att ge första hjälpen på arbetsplatsen samt 

finnas tillräckligt med utbildad personal att kunna ge första hjälpen. Utrustningen bör vara 

lämpad efter de riskerna som arbetet har samt verksamhetens storlek (Första hjälpen och 

krisstöd, 1999). 

3.2.5 Etapper och upprepningseffekt 

Enligt Boverket (2009), som är Malmös största hyresvärd får byggnadsprojekt där 

upprepningsmoment uppkommer en högre effektivitet. Arbetsmetoden underlättar 

materialhanteringen, logistiken och det dagliga arbetet då tjänstemän (TM) och 

yrkesarbetarna (YA) vet hur ett moment ska göras. Jämnare arbetsflöden och mindre 

störningar är konkreta resultat som märkt på arbetsplatsen. YA får ett helt annan förståelse 

om hur momenten ska göras och hur samordningen med övriga aktörer ska ske om de 

upprepar arbetsmomenten. För att upprepningsmomenten ska bli så effektivt som möjlig 

krävs det noggrann planering som kan ske redan i projekteringsskedet. 
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Upprepningseffekt för ett byggprojekt kan identifieras redan i bygghandlingarna. När 

produktionsupplägget bestäms kan det redan här diskuteras utifall upprepningsmetoden bör 

användas för att spara byggtid genom att personal och utrustning kan nyttjas effektivt (Révai, 

2012). Att dela upp projektet i etapper kan också bestämmas i detta moment. 

3.3 Logistik 

Enligt Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) innebär logistik att på ett effektivt sätt planera, 

genomföra och styra lagring av material samt förflyttning av produkter. Mål med logistik är 

att kunderna ska få de produkter de beställd på lämplig plats vid lämplig tidpunkt och varan 

ska vara komplett. Grunden till en effektiv logistik etableras redan i programskedet när 

riktlinjerna för projektet dras upp. 

3.3.1 Bygglogistik 

Enligt Bygglogistik (2018) innefattar ordet bygglogistik organisering, planering, 

genomförande, kontroll och koordinering av materialflöden från råvara tills materialet 

används vid byggnationer. En fungerande bygglogistik är avgörande för att få ett billigare, 

snabbare och säkrare byggprojekt. Leveranserna måste komma i rätt tid, på rätt plats och i 

rätt mängd för en effektiv bygglogistik. Tidigare forskning visar att 41 % av byggleveranserna 

sker utan framförhållning eller planering. Det bidrar till kostsamma driftstopp, sämre 

säkerhet för yrkesarbetarna och ökade koldioxidutsläpp vid byggnationen. Ett lyckat projekt 

kräver analysering i ett tidigt skede av både omgivande trafiklösningar, byggarbetsplatsens 

logistik samt planera en övergripande logistiklösning. 

Enligt Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden (2019) är strukturerad bygglogistik 

grunden till ett kostnadseffektivt byggande. Verkligheten i merparten av byggprojekten är en 

undermålig logistik. 25 % av byggarbetarnas totala arbetstid går åt värdeskapande arbete, 

vilket bidrar till att materialomkostnaderna ökar. Studier visar att byggkostnaderna skulle 

kunna sänkas med upp till 30 % genom en effektiv bygglogisk. Forskning uppvisar att en stor 

del av jämförelsevis höga byggkostnader och dagens ineffektivitet härleds till dålig logistik 

inom byggsektorn. Genom att generera förutsättningar för en förbättrad bygglogistik kan 

kostnadssänkningar inom byggsektorn erhållas. Lagring, ankomstkontroller och lossning 

förlägger begäran på lämpade lösningar som beror på byggarbetsplatsens utseende och 

geografiska läge. Logistik gällande byggnadsmaterial måste även tillämpas med logistik 

berörande tillgångar som t.ex. byggställningar och maskiner. Dålig planering bidrar till att 

arbetskraft och dyra maskinen står outnyttjade större delen av tiden. Ett vanligt problem 

inom byggbranschen är att leveranser inte koordineras vilket bidrar till att byggarbetsplatsen 

inte kan planeras effektivt utan dötid uppstår. 

3.3.2 Lean production 

Enligt Lean (u.å.) härstammar ledningsfilosofin Lean production från Toyota Production 

System. Inom produktionssystem används Lean som en systematisk metod för att eliminera 

onödigt arbete som konsumenten inte har intresse av samt är en kostnad för kunden. Lean 

production innebär eliminering av resursslöseri, minska avfall samt effektivisera arbetet. 
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Enligt Josephson & Saukkoriipi (2005) var chefen för Toyota Taiichi Ohno först med att 

identifiera ett antal slöseri och dela in dem i kategorier. Slöseri kan delas in i två kategorier, 

tvingat slöseri och rent slöseri. Tvingat slöseri är nödvändiga processer för att det 

värdeskapande arbete ska kunna genomföras, exempelvis förberedelser, material- och 

utrustningshantering. Rent slöseri är slöseri som inte ger något värdeökande arbete så som 

omarbete, avbrott eller väntan. 

 Muda inom Lean production identifierar åtta onödiga moment i produktionen som anses ge 

låg avkastning för företaget och bör avstås från: 

1. Väntan – då det ej finns arbetsuppgift och personalen väntar på sysselsättning. 

2. Överproduktion – resursslöseri eftersom det tillverkas mer än det säljs. 

3. Lager – endast ha nödvändigt lager eftersom stort lager leder till överproduktion. 

4. Omarbete – reparation och olika om arbeten som ej har något slutvärde för kunden. 

5. Transporterna – undvika onödiga transporter. 

6. Outnyttjad kreativitet - medarbetarnas kreativitet utnyttjas ej av företaget. 

7. Överarbete – inte arbete mer än vad kunden har krav på. 

8. Rörelse – arbetarnas rörelser effektiviseras i produktionen. 

 

 

Figur 5 Slöseri. Från Kasewas (2012). 

3.3.2.1. Just-in-time 

Just-in-time förkortas JIT och står för resurssnål produktion. Grunden för Just-in-time är 

rätt sak på rätt plats i rätt tid. Just-in-time innebär effektiverare processer genom kortare 

ledtider, minskad ställtid i verksamheten och förbättrade ordersystem. Innebörden av JIT 

ger även minskade produktionskostnader, reducerad överkapacitet, minskat behov av 

säkerhetslagar, minskad felfrekvens inom produktionen samt möjlighet till små 

partistorlekar inom produktionen. Efter en lyckosam JIT-implementering har fördelar 

rapporterats från ett forskningsarbete. 31 fördelar vid användning av JIT i 
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produktionsprocessen har identifierats (García-Alcaraz, Realyvaquez-Vargas, García-Alcaraz, 

Pérez de la Parte, Blanco Femández & Jiménes Macias, 2019). 

Några av fördelarna är: 

Ökad motivation hos medarbetare, produktkvalitet och produktivitet 

Mindre omarbetningar och avfall 

Bättre lagerarbete och processeffektivitet 

Minskade omkostnader, arbetskostnader och fasta kostnader 

Lägre utrymmesbehov  

Minskade rörelseavstånd och lager 

Större processflexibilitet 

Mindre pappersarbete 

Förbättrad resursanvändning 

Kortare ledtider 

Bättre relation mellan leverantör och kund.  

Tabell 6 Fördelar med JIT. Från García-Alcaras, Realyvaquez-Vargas, García-Alcaraz, Pérez de la 
Parte, Blanco Femández & Jiménes Macias (2019). 

JIT har kapaciteten att minska kostnaderna vid produktion i samband med både transport 

och logistik samt bättra på hållbarhetsindex. När JIT är bra genomfört medför det fördelar i 

produktionssystemet. För att beskriva konkreta mätvärden samt erhålla fördelarna med JIT-

systemet krävs ett hårt grundligt arbete. JIT beror på en filosofi med både externa och inre 

mänskliga faktorer mer än en teknik inom produktion. 

Då organisationer genomför JIT-projekt görs det i kombination av följande åtgärder: 

1. Producera och köpa varor i mindre mängder och med högre kvalitet. 

2. Galla ut flaskhalsar i form av kostnader och tid genom ett mer effektivt utformat 

arbetsflöde. 

3. Se över relationer och deras inflytande på produktionen. 

4. Skapa starka partnerskap med de viktigaste leverantörerna. 

5. Andelen dubbelarbeten och misstag minskas. 

6. Hindra sådant som kan inverka ofördelaktigt på produktionen. 

7. Hos de anställda i produktionsprocessen ska motivation skapas samt en känsla av 

medverkan. 

Genom att produktionsflöden effektiviseras skapas en mängd effekter: 

Servicegraden ökar inte med stora lager. Lagret görs genom bristande noggrannhet och svagheter i 

systemet. 

Brist på resurser ökar med produktiviteten. Ökad effektivitet skapas genom höga krav på exakthet 

eftersom det bidrar till att kvalitet och tidhållning ökar. 

Ökade krav på tidhållning och arbetsprecision medför att arbetstrivsel och motivation ökar. 
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Förbättrad kvalité genom att iakttagelser gällande fel ökar dramatiskt då dessa uppstår i Just-in-

time systemet. 

Reducerade resursåtgärder genom högre arbetsproduktivitet, längre kostnader för fel samt minskad 

kapitalbindning. 

Tabell 7 Effekter av produktionsflöden. Från Chef (2018). 

3.3.2.2. 5S-metoden 

Enligt Prevent (u.d.) ingår 5S-metoden som en del i Lean production och kan hjälpa till att 

förbättra arbetsmiljön. De fem S:en förklarar hur företaget systematiskt kan upprätthålla och 

åstadkomma ordning och reda. Metoden leder till ökad effektivitet, samverkan, tidsbesparing 

och säkrare arbetsmiljö. Sortera, strukturera, städa, standardisera samt skapa vana står de 

fem s:en för. För att 5S-metoden ska fungera krävs en engagerad, aktiv och tålmodig ledning 

som sätter upp tydliga mål. Ledning, arbetsledare och arbetstagare bör alla vara delaktiga 

och arbetet bör sker i samverkan mellan varandra. Att kontinuerligt söka anledningen till 

störningar och försöka åtgärda grundorsaken är det viktiga i 5S systematiska 

förbättringsarbete. 

3.3.3 Logistikansvarig 

Enligt Logistik (2018) har flertalet byggföretag en logistikansvarig vid större byggprojekt 

eftersom det är viktigt att i ett tidigt skede i planeringsstadiet prioritera planering, vilket 

bidrar till att bygget sker på ett säkert och smidigt sätt. Logistikansvarig med förmågan att 

bryta ner dagen i små tidsperioder är vad som krävs för en bra planerad logistik. Ett 

övergripande ansvar för att ta snabba beslut om leveranser anländer tidigt eller försent. 

Logistikansvarig är en viktig resurs i processen för ett smidigt byggprojekt där både tid och 

pengar oftast är det styrande. Genom nedbrytning av byggprocessen till detaljnivå ges 

möjligheten att upprätta en plan över hur saker ska ske och när. Logistikansvarig har till 

uppgift att informera alla påverkade parter och inpränta logistiktänket. Logistikansvarig har 

till uppgift att material finns att tillgå vid arbetsutförandet samt skapa en reservplan vid 

oförutsedda händelser. 

Figur 6 5S-metoden. Från Roll (2016). 
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3.3.4 Tredjepartslogistik 

Enligt bygglogistik (2018) har byggbranschen länge varit underutvecklad gällande effektiva 

logistik- och produktionsflöden. Att anlita en tredjepartslogistiker kan bidra till en bättre 

totalekonomi genom mer värdeskapande tid åt yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Med 

hjälp av en tredjepartslogistiker minskas antalet störningar av transporter på 

byggarbetsplatsen. Genom att anlita en extern tredjeparslogistiker eller överlåta 

logistikansvaret till byggentreprenaden erhålls att hela byggprojektet säkrar upp en 

fungerande logistiklösning. Då byggentreprenaden ansvarar för logistiken bidrar det till en 

billigare och kortsiktigare lösning medan att anlita en tredjepartslogistiker är en långsiktig 

lösning att föredra vid stora och komplexa byggprojekt. 

3.3.5 Samordnade materialflöden 

Enligt Rudberg (2018) måste stora mängder resurser och material levereras till och fraktas 

bort från byggarbetsplatsen vid byggnation eller ombyggnation. Detta bidrar i sin tur till att 

nya flöden av transporter uppstår i städerna. Vid byggprojekt i tätbebyggda områden berörs 

dessa transporter av bullerbegränsningar, miljö- och tillgänglighetskrav samt 

utrymmesbegränsningar. Detta medför att leveranser till byggarbetsplatser måste 

koordineras och skötas på ett sätt som reducerar materielleveransernas påverkan på 

allmänheten parallellt som de garanterar effektiva byggprojekt. Två svårigheter står 

byggindustrin inför gällande stadsområden: svårigheter med att samordna byggintressenter 

samt svårigheter gällande stadstransporter. Användningen av bygglogistiklösningar såsom 

checkpoints (förklaras nedan) och bygglogistikcenter där samordning och styrning av 

byggtransporter sker, är ett sätt att handskas med dessa problem. Dessa lösningar är dock 

jämförelsevis outnyttjat samt nya fenomen i byggbranschen. 

Enligt Rudberg (2018) visar forskningsresultat från studier gällande ett stort 

byggnadsprojekt i Solna och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden att samordningen av 

olika byggintressenter har betydelse för lösningar inom bygglogistik. Samordnade 

materialflöden kan leda till minskad trafikstockning genom en reducering av fordonsantalet 

som åker till byggarbetsplatsen. Forskning visar på att en flexibel lösning gällande 

bygglogistiken måste presenteras ihop med styrmedel och tydliga bestämmelser från den 

initierande parten till påverkade intressenter. 
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3.3.6 Checkpoints och bygglogistikcenter 

Enligt Bygglogistik (2018) är checkpoint en yta som anordnas i närhet till byggarbetsplatsen 

till vilken alla leveranser lotsas, en typ av sluss. Det krävs en noggrann planering av 

leveranserna annars riskerar slussen att förbli väldigt stor. Checkpoint är en yta som 

anordnas i närhet till byggarbetsplatsen till vilken alla leveranser lotsas, en typ av sluss. Det 

krävs en noggrann planering av leveranser annars riskerar slussen att förbli väldigt stor. 

Enligt Rudberg (2018) står byggindustrin i Sverige för en femtedel av alla transportarbeten. 

Konfliktsituation uppstår då dessa transporter utförs i städer; materielleveranser till 

byggarbetsplatser i tätbebyggda områden måste samsas med allmänheten, bussar, 

utryckningsfordon och butikleveranser. Byggmaterialleveranser måste styras och samordnas 

på ett tillfredsställande sätt för att minska störningar på omslutande miljöer. En möjlighet är 

att genom användning av checkpoints och bygglogistikcenter (terminaler) genomföra olika 

lösningar gällande bygglogistik. Syftet med checkpoints och bygglogistikcenter att på 

varierande sätt koordinera och styra byggtransporter. Avsikten med checkpoint är att 

synkronisera leveranser just-in-time genom planeringsarbete, medan ändamålet med ett 

bygglogistikcenter är att minska åkandet till platsen genom att samlasta gods. Lösningar på 

logistik kan sättas igång och skapas av varierande partner; exempelvis huvudentreprenörer, 

kommunen, byggherren eller avskilda projekt. En lättarbetad byggprocess är vad byggherrar 

och entreprenörer vill åstadkomma, medan kommunens mål är att reducera inverkan på 

omgivande samhälle. Både kostnader och tid sammanräknas vid stationerande av en ny 

skärningspunkt i kedjan av försörjning. Vid införandet av en liknande lösning på ett lämpligt 

sätt så kan tillämpningen av en bygglogistiklösning reducera antalet störningar för 

hantverkare som en del av sina arbetsuppgifter tar ansvar för leveransmottagning av 

material. 

 

 

 

 

Figur 7 Funktionen med checkpoint. Från Svensk byggtjänst omvärldsbevakning (2018). 
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Figur 8 Funktionen av bygglogistikcenter. Från Svensk byggtjänst omvärldsbevakning (2018). 

3.3.7 Logistikkostnader 

Enligt Jonsson & Mattson (2011) består logistikkostnader av olika kostnadsposter som kan 

klassificeras till logiska processerna. Förflyttning, hantering och lagring av material medför 

grunder till kostnader gällande exempelvis drift-, material-, personal- samt 

avskrivningskostnader för företaget. Även administration i förbindelser med styrning och 

planering av materialflöden räknas in beträffande logistikkostnad. Oberoende av hur 

gränserna dras kan kostnaderna för logistik sorteras in i följande kostnadsposter: 

Transport- och hanteringskostnader 

Här ingår kostnader gällande förflyttning av gods, både externa godstransporter och 

interna hanteringar samt förpackning och godsskador som uppstår vid hantering. Till 

externa godstransporter hör aktiviteter som lossning, omlastning, förflyttning och lastning 

av material. Till intern hantering hör aktiviteter som intern förflyttning, plockning samt 

paketering. 
 

Emballeringskostnader 

Kostnader som berör godsmärkning, emballering samt förpackningsmaterial bedöms som 

emballeringskostnader. Även kostnader som uppstår för lagring, administration, 

återtransport samt rekonditionering av förpackning räknas in. 
 

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnaderna delas in med avseende på kvalitet som lagerhålls, och indelas i 

en osäkerhetsdel, en fysisk del samt en finansiell del. Osäkerhetskostnaderna bestås av 

risken vid materiallagerhållning, den fysiska delen utgörs av kostnader gällande drift för 

det faktiska lagret. Finansiella delen berör kapitalkostnaden, gällande det avkastningskrav 

företaget ställer på kapitalet som binds i lagret.  
 

Administrativa kostnader 

Alla kostnader som berör operativ styrning av materialflöden och långsiktig planering 

tillhör de administrativa kostnaderna. Den största posten utgörs av kostnaden för 
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administrativ personal, även drift och anskaffning av kommunikations- och datorsystem 

för den logiska verksamheten utgör en väsentlig del av kostnader. 
 

Orderkostnader 

Hit hör kostnader som uppstår vid hantering av tillverknings- och inköps order. Ibland går 

det att utgå från kostnader till de andra bestämda kostnadsposterna. Exempelvis kan 

orderadministration beräknas till en administrativ kostnad. 
 

Kapacitetsrelaterade kostnader 

Den tillgängliga kapaciteten består av personalen, fordonen, maskinerna och de befintliga 

anläggningarna. Kapacitetkostnader påverkas i vilken utsträckning de används och består 

av årliga avskrivningar, kostnader för drift och underhåll. 
 

Brist- och förseningskostnader 

Bristkostnader är omedelbart ansluten till kundserviceåtagande och uppkommer när en 

leverans inte skett enligt kundens önskemål. Leveranstörning kan i värsta fall medföra att 

försäljningen samt kunden förloras. 

Tabell 8 Kostnadsposter för logistik. Från Jonsson & Mattson (2011). 
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4 REFERENSOBJEKT 

I detta kapitel har två referensobjekt gällande ombyggnation av torg beskrivits. Intervjuer 

har genomförts med berörda personer gällande båda torgombyggnationerna. Nedan 

presenteras en sammanställning från intervjuerna medan frågorna finns som bilaga. 

4.1 Fristadstorget Eskilstuna 

Eskilstuna kommun rustade upp Fristadstorget år 2011. Detta efter att torget var oattraktivt, 

saknade grönska och brist på sittplatser. Efter att kommunen gjorde en inventering av torget 

kom de fram till att torget kändes stökigt. Torget är centralt placerat, med omkringliggande 

byggnader, affärer, bostadshus samt gång- och cykelbana. Den centrala busstrafiken passerar 

dagligen samt även transportfordon och utryckningsfordon måste kunna passera. 

 
Figur 9 Fristadstorget i Eskilstuna. Från Eskilstuna i bilder (2015). 

Efter överenskommelse via telefonsamtal måndagen den 16 september 2019 har 

intervjufrågor ställts via mail till utvecklingschefen på Stadsbyggnadsförvaltningen 

Utvecklingsenheten Eskilstuna Kommun gällande ombyggnationen av Fristadstorget i 

Eskilstuna. Via mail har även intervjufrågor ställts till projektledare vid ombyggnationen av 

Fristadstorget samt till arbetschefen på PEAB som var med under ombyggnationen av 

Fristadstorget. Utvecklingschefen, projektledaren och arbetschefen fick olika frågor mot 

bakgrund av vederbörandes arbetsuppgift, intervjufrågorna finns att tillgå i bilaga nummer 

ett, två och tre som placerats i slutet av examensarbetet. 

4.1.1 Intervju med Utvecklingschef Eskilstuna kommun 

Några direkta svårigheter med byggnationen upplevdes inte, Peab var entreprenör och 

utförde arbetet i stort sett enligt plan. Det fanns viss försening av material till 

markbeläggning, granitsten från Kina. Utifrån att stenen levererades från Kina uppstod en 
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politisk diskussion då Eskilstuna kuriren lyfte det i en artikel och menade på att kommunen 

inte borde köpa sten därifrån. 

Lärdomar från projektet var många. En del av belysningsarmaturerna har inte hållit den 

kvalitet som förväntades och leverantörerna av dessa har varit svåra att få tag på gällande 

garantiåtgärder. Torg är stort och där användes flera olika typer av armaturer för att få ett 

tryggt och spännande torg med god gestaltning även under mörkrets timmar.  

Andra lärdomar var att man måste kommunicera mycket med allmänheten, boende, 

fastighetsägare och butiksinnehavare särskilt då de som finns runt torget. En kommunikatör 

avsatt för att utföra olika kommunikationsinsatser. Kommunikationsinsatserna handlade 

bl.a. om att skapa maillistor för att enklare kunde nå direkt till berörda men även de som var 

intresserade av vad som skedde i arbetet. Vepor placerades på torget som visade bilder på hur 

torget skulle se ut när det var klart. Det fanns en särskild sida på kommunens webb med 

mycket information och en webbkamera över torget där man kunde titta i realtid. 

Gällande etappindelning var utgångspunkten att torget inte skulle delas upp i etapper. Men 

mot slutet när ombyggnationen av torget närmades stadshuset blev stadshuset mer 

prioriterad för att bli klar någon månad innan andra delar. Hela torget stängde av förutom 

gångvägar närmast fasaderna. Syftet var att ge Peab så stor yta som möjligt att arbeta med då 

det snabbade upp byggnadsprocessen. Att bygga om ett torg avseende själva byggnationen 

var inte en utmaning, att det blir lite stök och att en del upplever att det begränsar sin 

verksamhet är naturligt i ett så stort projekt.  

4.1.2 Intervju med Projektledare Eskilstuna kommun 

Förstudien som gjordes gick väldigt fort, gestaltningen (förarbetet) och projekteringen tog 

vardera sex månader. Det var väldigt många inblandade inom kommunen, ledningsägare 

samt näringslivet. Tid, pengar och kvalitét var viktiga aspekter att ta hänsyn till. Sen var det 

många handlare som var oroliga för tillgängligheten. En funktionslista användes vilket har 

uppgift att utreda önskemål som kom fram eftersom många hade önskemål om torgets 

innehåll. 

Hela torget stängdes av eftersom Eskilstuna kommun hade tryck på sig att göra byggtiden så 

kort som möjligt för invånarnas skull. Det bidrog till att entreprenören kunde ha stora ytor i 

anspråk, vilket effektiviserade och minskade byggtiden. En liten sammanställning gjordes 

innan entreprenaden påbörjades där det kontrollerades hur mycket som skulle behöva arbeta 

per månad. Då insågs det att entreprenören skulle behöva utföra arbetet väldigt rationell för 

att ha möjlighet att klara sluttiden. Gällande etappindelningen av ombyggnationen styrdes 

den till stor del av sektionsindelningen av markvärmeslingorna. Gällande framkomligheten 

för allmänheten så ska alla komma fram över allt men det får vara lite omväg samt kanske får 

gå på led i under rusningstimmarna. På så sätt kunde byggtiden hållas till ett minimum vilket 

är mest ekonomiskt.  

Liknande projekt studerades innan starten av ombyggnation. Torget i Gävle studerade för att 

ta lärdom om stora naturstenshällsytor och tips mottogs gällande vad som bör tänkas på. 

Även Västerås Stad diskuterades mycket med eftersom då de har mycket markvärme. Från 

Västerås mottags många tips ifrån deras personal som sköter värmeanläggningen. Detta var 

oerhört bra, då Eskilstuna kommun på en gång kunde bygga en anläggning som var anpassad 

efter lärdomar från många års hanterande i Västerås. En kommun bygger inte om torg så ofta 
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vilket bidrar till att kompetensen från senaste gången oftast är glömda. I tidigt skede 

besöktes även ett torg i USA av några politiker i Eskilstuna samt berörda chefer för att 

studerade vilken användning Fristadstorget skulle byggas enligt. 

Byggledaren var väldigt närvarande och besökte bygget dagligen. En bra närvaro med snabb 

återkoppling på frågor från entreprenören, undanröjer många problem. Inga jätteproblem 

dök upp, det största var åskåtgärden för pin point, som är det 22 meter höga och 1,4 ton 

tunga rostfria konstverk som pryder Fristadstorget. Vid upphandlingen var det inte klart 

vilket konstverks som skulle stå på torget. När det sedan avgjorts vilket konstverk som skulle 

användas blev det lite stressig eftersom en gigantisk åtgärd nere i backen behövdes för att 

säkra pin point mot blixten. Vi hade då redan grusat överbyggnaden på platsen och var 

tvungen att gräva ner ledare i backen på två meters djup. 

Lärdomar från projektet var många, bland annat hade friare begränsningar gällande hur 

entreprenören kan bedriva jobbet. Det är lätt att för mycket krav ställa på olika saker vilket 

begränsar entreprenören att kunna driva jobbet så snabbt och ekonomiskt som möjligt. Ställ 

korta tydliga och nödvändiga funktioner som ska uppfyllas och låt entreprenören vara 

kreativ, de har trots allt oftast byggt fler torg i jämförelse vad en kommun gjort. Tiden är 

också en viktig faktor att beakta, låta förarbetet få ta tid. Denna form av projekt måste få ta 

tid att inhämta underlag, önskemål, ta fram bild samt beskrivning och få den förankrad, 

gestaltning och projektering. 

4.1.3 Intervju med Arbetschef Peab 

Den stora utmaningen vid skapande av APD-planen var samordningen vid arbeten nära 

affärslokalernas ingångar och räddningstjänstens tillfartsvägar. Etablering är en viktig aspekt 

men Peab ägde tomten intill torget så de kunde hyra in sig där med etablering och lager. 

Svårigheten med att skapa APD-planen var antalet mängd etappindelningar. Det var svårt att 

se i planeringsskedet hur alla arbeten skulle drivas och blev då svårt att planera detaljer 

tillräckligt noga. Sedan ville man gärna inte göra anspråk på en etapp efter att den blivit klar 

då det finns risk för skador på den nya ytan. Regelverk som behövde tas hänsyn till vid 

skapande av APD-plan är krav kring räddningstjänstens uppställningsplatser. Det kan även 

finnas speciella krav från kommunens miljökontor när det gäller arbetsplatsen 

kemikalieförvaring. 

 

Uppdateringar av APD-planen gjordes löpande då arbeten efter fasaden var i korta etapper 

eftersom alla affärslokaler skulle ha tillgängligt till sina entréer. YA var inte så involverade i 

APD-planeringen. Att ha en väl genomarbetad huvudtanke med etapperna utifrån dem allra 

viktigaste arbetsmomenten är avgörande för projektet. Att det blir säkerställt med alla 

trafikanternas tillträde enligt kraven är såklart en av dem viktigaste aspekterna för 

beställaren. Felaktig planering kan ha stora konsekvenser i projektekonomi och tid.  

 

Kommunen hade inga förslag på hur torget skulle stängas av vid ombyggnationen utan Peab 

erhöll förslag som Eskilstunakommun i sin tur godkände. En stor del av själva Fristadstorget 

stängdes av i första etappen, mittendelen, där det inte finns verksamhetsutövare. Då kunde 

bra förutsättningar skapas för att uppnå höga kapaciteter i rivningsarbeten samt 

jordschaktarna. I detta skede stördes inte några näringsidkare eller övriga trafikanter.  
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En av de stora utmaningarna med bygglogistiken var markvärmen som skulle anläggas samt 

förflyttning av all sten som var stora tunga block. Markvärmens slingor ville inte följa 

etappindelning samt när slangarna var utlagda så var det inte tillåtet att belasta ytorna innan 

stenarna var på plats. I övrigt så har man relativt gott om plats på en torgyta. Utmaningarna 

med markvärmen och stenarna löstes med speciella maskiner och små etappindelningar. 

När färdiga ytor uppkom på torget så täcktes ytorna med diverse skivor för att undvika 

skador och så kunde den delen nyttjas. Fristadstorget hade relativt bra tillfartsvägar så in- 

och utfart transporter var aldrig något problem. Peab försökte alltid minimera lagret på 

arbetsplatsen och få transporterna ”just in time”. Detta var dock nästan omöjligt med 

granitleveranserna från Kina. Peab såg till att beställa i god tid innan och ha 

mellanlagringsmöjligheter i närheten av arbetsplatsen. 

 

Möten delades in i två kategorier, interna och externa möten. Dem interna möten var olika 

deltagare som Peab valde att bjuda in som till exempel olika UE där man hade 

planeringsmöten inför kommande arbeten och samordningar. Det var även möten med egna 

YA om veckovisplanering och oftast även morgonmöten. Externa möten hades med 

beställaren och allt som berör beställaren som till exempel; ekonomi, tidplaner, hinder, KMA, 

organisation, planering, tillstånd osv.  

  

Eftersom arbetssättet var tämligen nytt tillämpades inte visuellplanering så mycket. Man 

använde en del whiteboard tavlor med veckoplanering men det fanns inte så mycket kunskap 

då inom visuellplanering. Reflektioner över arbetssättet i nu pågående projekt där visuell 

planering används så ses det som stora positiva effekter tack vare arbetssättet. Visuell 

planering gör att flera förstår budskapet på det sättet som chef vill förmedla informationen 

fram. Tolkningsmöjligheterna i budskapet minimeras och därmed gör man mindre fel i 

produktionen. 

 

Säkerheten under bygget var väldigt bra, ID06 användes. Under bygget användes alla typer 

av maskiner och även special maskiner för arbeten med stensättning då stenblocken var så 

stora och tunga. Det var ungefär 10–15 personer som arbetade på bygget samtidigt och det 

fanns mellan 8–10 bodar på plats. Ledningen på plats arbetade mycket med att skapa god 

trivsel på jobbet och det togs även hänsyn till det i bodetableringens planering. 

 

Övriga saker från projektet var att inte hela problematiken med logistiken upptäcktes i 

kalkylskedet. Många olika små etapper blev en mycket större utmaning än det hade räknats 

med. Alla näringsidkare var beroende av att kundbesök skulle ske utan hinder under hela 

entreprenadtiden. Peab hade även stora utmaningar med beställarens byggledning, en del 

diskussioner skedde om hur arbeten skulle drivits och hur slutresultatet skulle se ut. Ett 

sådant här projekt var mycket viktig för kommunen. Torget är bland det viktigaste en 

kommun har. Det anser Peab att dem borde ha förstått lite bättre, men samtidigt fanns alla 

gemensamma regelverk att förhålla sig till som AB och AMA. Det blev mycket tyckande om 

saker och ting. Om projektet skulle göras igen så skulle arbetschefen vara tuffare i 

förhållningssätt mot beställaren i tidigare skede och även få bort all tyckande. 
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4.2  Drottningtorget Trollhättan 

2017 startade Trollhättan ombyggnationen av Drottningtorget, ytan som byggdes är 3500 m2. 

Ombyggnationen skedde i tre etapper. Intervju skedde med projektledare för Drottningtorget 

på Trollhättans stad och intervjufrågorna finns att tillgå som bilaga nummer fyra och fem i 

slutet av examensarbetet.  

4.2.1 Intervju med Projektledare Trollhättan stad 

Projektledaren för Drottningtorget tog över projektet efter att det fjärde förslaget klubbades 

igenom 2017. I hans uppgifter ingick det bland annat att se till att skissen på torget blev av i 

tid. 

Företaget Markbygg fick entreprenaden och startade ombyggnationen 2017. Efter ett år 

hävdes entreprenaden pga. tvist. Därefter tog de kommunala arbetare för Trollhättan stad 

Produktion och service över projektet. NCC togs in i projektet för etapp 3 där en våtpressad 

betongplatta fick gjutas med markvärme samt vattenspel. 

Innan ombyggnationen startade besökte Trollhättan stad två liknande projekt. Den ena 

besöket var i Eskilstuna och där träffade dem projektledaren för ombyggnationen av 

Fristadstorget. Den stora skillnaden mellan Trollhättan och Eskilstuna projekten var att 

Eskilstuna haft 1 år på sig att projektera torget medan Trollhättan endast hade 2 månader. 

Det andra projektet som besöktes var i Malmö. Där fick Trollhättan råd om hur de kunde 

göra betongstråket med Trollhättans historia med gravyr. 

Under planeringsfasen fanns det mycket kommunikation med näringsidkare samt 

fastighetsägare. Av dialogerna med dessa valde kommunen att kompromissa med 

näringsidkare och om en del av ombyggnationen för att göra minst påverkningar på deras 

verksamhet. Till exempel prioriterades marken utanför en restaurang så att restaurangen 

kunde öppna uteserveringen inför sommaren. Butiker och andra näringsidkare som var 

beroende av ett flödemänniskor hade det väldigt tufft och upplevde ombyggnationen oerhört 

negativt. Däremot butiker som hade bokningar som frisörsalonger upplevde inte 

Figur 10 Etappuppdelning Drottningtorget. Från Trollhättan stad (2018). 
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ombyggnationen störande eller negativt. För att göra minst påverkan på butiker gjordes 

markarbeten i två skeden, en vid fasaden och en vid gatan. 

Projektledaren för Drottningtorget vara väldigt närvarande under ombyggnationen genom 

att besöka bygget varje dag samt förde en god dialog med dem delaktiga i projektet. På detta 

sätt blev det mindre möten och snabbare besked kunde tas. Samordningsmöte hålls 1 gång i 

veckan med alla delaktiga i projektet där försökte det tas hänsyn till varandras arbeten. Det 

var bra stämning mellan alla delaktiga där viljan fanns att lösa uppgifter tillsammans.  

Ombyggnationen valde att delas upp i etapper för då det inte skulle vara framkomligt att 

stänga av hela torget. Det gick inte heller att riva upp hela torget i ett svep och inte heller 

bygga på hela torget i en och samma gång. Det var verksamhet och aktiviteter på torget under 

sommaren som behövdes tas hänsyn till och även näringsidkare fick tas i beaktande. 

I början av projektet var ombyggnationen inte stängt under arbetstid. Trots tydliga skyltar 

var det obehöriga som tog sig in i arbetsplatsen. Trafikingenjör fick tas in för att planera 

stängning av bygget även under arbetstid. 

Projektet har delvis styrts med visuell styrning och dynamisk APD-plan. Det var NCC som 

implementerade metoden när dem kom in i projektet. Trollhättans stads egen Produktion 

och service samarbetade därefter med NCC i arbetsmetoden. 

Maskiner som har använts under ombyggnationen var: grävmaskin, hjulgrävmaskin, 

bandgrävmaskin, betongpump med 38 meter lång arm samt plattläggningsmaskin. Lastbilar 

kom in dagligen med fyllnadsmaterial eller bortkörning av material. Under ombyggnationen 

varierade personalstyrkan mellan 15 till högst 30 personer. 

4.2.2 Intervju med Platschef NCC Drottningtorget 

Frågorna för följande intervju finns tillgängligt som bilaga i slutet av examensarbetet.  

Vid skapande av APD-plan fanns det vissa regelverk som behövdes tas hänsyn till så som 

bestämmelser beställaren ställde och som behövdes följas. Näringsidkare skulle ha 

tillgänglighet till deras butiker eller verksamhet och inte fick blockeras, även tillgängligheten 

för renhållningen fick tas hänsyn till. För etableringen krävdes bygglov då bodar ställdes på 

varandra. Det NCC gjorde innan skapandet av APD-planen var att först besöka torget. Där 

diskuterades eventuella tillfartsvägar och etablering, på detta sätt kunde de skapa sig en bild 

av området som skulle bli deras arbetsplats. Arbetet med torget var väldigt speciellt i sig då 

NCC arbetade med andra aktörer där passage mellan aktörer fick göras för att skilja 

arbetsområden mellan dem som inte fick överträdas. 

NCC upplevde inga problem med logistiken. De delaktiga aktörerna arbetade mycket med 

planering och kommunikation och hjälptes åt med att lossa varandras material. Dem skapade 

även en gemensam lossningsplats. Det skapades en stor in och utfart och vid större 

leveranser fick trafiken ute på gatan stängas av för att lastbilarna skulle köra in och ut utan 

störning. Efter fortskridande arbete stängdes hela torget av vilket gjorde att så fort man kom 

in genom grindarna var man inne på arbetsplatsen. Räddningstjänsten kunde på detta sätt få 

tillträde till hela bygget och kom in utan hinder.  
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Under projektet hölls olika typer av möten, morgonmöte som hölls varje dag, där togs det 

upp moment som skulle göras för dagen, samt genomgång av riskfyllda moment. På 

morgonmötet gick det även att se efter personalens sinnesstämning. Det var väldigt bra för 

att veta hur personalen mådde och eventuellt prata med någon som behövde extra hänsyn. 

Samordningsmöte hölls var 14:e dag då alla delaktiga aktörer var med. Där diskuterades 

riskfyllda moment, tidplanen, APD-planen, stora moment som betonggjutning, placering av 

betongpumpen och markplattor. Allt som gicks igenom på möten dokumenterades. Sedan 

hade platschefen byggmöten med beställaren 1 gång i månaden där det gjordes lite olika 

avstämningar som tidplanen, översyn av säkerheten och rutiner på arbetsplatsen. 

APD-planen uppdaterades 1 gång under ombyggnationen. Det var när etableringen flyttades 

så att teknik huset kunna byggas och kablar behövdes kanaliseras i marken. Detta var ett 

planerat moment. Efter det har APD-planen inte uppdaterats. Dock var APD-planen satt på 

whiteboard tavla och där markerades placeringen av betongpumpen exempelvis. 

NCC arbetar mycket med visuell styrning, och de anser att det är det som genererar på 

arbetsplatsen. Det fanns minst 2 stora whiteboardtavlor i matsalen. Där kunde alla 

medarbetare få vara med, planera och synas, de fick lägga in om dem ska vara lediga eller på 

kurs. ID06 fanns på arbetsplatsen då det är lagkrav och säkerheten på bygget fungerade bra. 

Även personalbodarna de ID06 så att ingen obehörig kunde träda in. 
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5 FALLSTUDIE GÄLLANDE BONDTORGET OCH STORA 

TORGET I VÄSTERÅS 

I detta avsnitt beskrivs Västerås stads arbete från invånardialog till planering och 

projektering. Tidplansutvärdering samt etappindelningsförslag som Västerås stad har 

bearbetat beskrivs. Även platsbesök med dokumentation och intervjuer presenteras. 

5.1  Beskrivning av Bondtorget och Stora torget i Västerås 

Hösten 2016 genomförde kommunen en dialog med invånarna gällande vad de tyckte om 

torget. Det framgick då att västeråsborna tyckte att torget saknar attraktiva mötesplatser, är 

slitet och har dålig tillgänglighet. Delar som västeråsarna belyste gällande nya torget var 

tillgänglighet, grönska, sittplatser, aktiviteter, vatten, evenemang, barn, historia, belysning, 

försäljning, äta och dricka. Det resulterades i tio punkter för torgens förnyelse. Bondtorget 

respektive Stora torget ska tillåtas utveckla sina olika karaktärer. Plan ytor som kan användas 

året runt skapas genom att göra ett övre och ett nedre torg. Mer grönska och variation 

kommer tillföras och den soligaste platsen på torget identifieras samt utvecklas. Formella och 

informella sittplatser i varierande lägen skapas för såväl publika som privata. Ett nyskapande 

grepp gällande torghandeln med målen mångfald och kvalitét. Ett golv med tillgängliga 

rörelser i kombination med återbruk av natursten skapas. I gestaltningen ska bra 

förutsättningar för konst skapas. Torget ska möta fasader runt om som del av stadsrummet 

och karaktär. Stora torget ska ha en unik karaktär för identitet och stolthet för Västerås 

(Västerås, 2019). 

Från gestaltningsprogrammet som publicerades i februari 2019 framgår det att Västerås 

kommun planera att bygga om både Stora torget och Bondtorget. Under ombyggnationen 

Figur 11 Bondtorget och Stora torget. Från Västerås stad, gestaltningsprogram (2019). 
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kommer även vägen som leder från torgen till Domkyrkan att ingå. Parkeringar kommer i 

första hand flyttas utanför torget eftersom fokus ligger på människor samt att skapa en 

attraktiv träffpunkt. Syftet med gestaltningsprogrammet är att det ska godkännas av 

kommunens politiker samt placeras ut på samråd. Troligtvis kommer ombyggnationen av 

torgen att delas upp i flera etapper för att minimera störningar i innerstaden.  

 

Figur 12 Karta över Västerås. Från Google maps 
(2019). 

Biltrafiken kommer att minska i och med 

ombyggnationen av torget. Parkeringarna kommer att flyttas från torgets norra del till Västra 

Kyrkogatan. Eftersom norra delen av torget är det mest attraktiva och soligaste del så 

kommer det i och med ombyggnationen bidra till att sittplatser i en attraktiv, solig och grön 

miljö skapas. Centrala delen på torget kommer fortsätta vara öppen, vilket ger möjlighet för 

isbana och evenemang. Ett vattenspel, en scen, flera gröna miljöer med sittplatser planeras 

också. För att öka tillgängligheter kommer släta granithällar att mark belägga torget. I torgets 

hörn entréer kommer cykelparkeringar att placeras. Till Bondtorget flyttas den torghandel 

som tidigare varit belägen på stora torget. Den nya belysningen kommer ge de närliggande 

gatorna och torgen en inbjudande och varm känsla. För att skapa rum kommer Stora torget 

göras mer horisontell för att framkomligheten ska underlättas samt delas in i en nedre och 

övre del. Den moderna karaktären hos Stora torget kommer att förstärkas, likaså den 

idylliska gestaltningen hos Bondtorget. (Västerås, 2019). 

Figur 13 Stora torget och Bondtorget. Från 
Google maps (2019). 
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Figur 13: Norra delen av torget som i dagsläget består av parkering (2019-10-08). 

5.2 Utvärdering av tidplanen 

Från utvärdering (2019-02-18) gällande tidsplan för Stora torget och Bondtorget som 

Västerås stad gjort framgår att byggprocessen kommer sträcka sig över tre hela säsonger. 

Säsongerna är tidsbegränsade från maj till oktober månad. Entreprenaden är övergripande 

och fodrar planering från entreprenörens sida, planläggning av utförandet och 

etappindelning. Leveranstiden på belysning och material som sten är långa. I centrala 

Västerås är byggtiden för markarbeten tidsbegränsat till 6,5 månader per säsong på grund av 

att markvärme måste vara täckt under vintern samt att konstruktions-, beläggning- och 

markarbeten inte kan genomföras under vinterhalvåret. Vid alla schaktarbeten fordras tillsyn 

av arkeolog, vilket bidrar till periodvisa uppehåll vid grävningsarbetet. Planering krävs 

eftersom trafik från entreprenaden måste komma fram till fastigheterna runt torget under 

alla tider.  

Enligt Västerås Stad pågår för tillfället projektering gällande ombyggnationen av Stora torget 

och Bondtorget. Ritningarna förväntas vara klara våren 2020 och då sker upphandling av 

vilka som ska få utföra ombyggnationen av torgen. Hösten 2020 planeras byggstarten 

påbörjas. Ombyggnationen av torgen är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, 

organisationer och företag för att förbättra Västerås city. Ombyggnationen av Stora torget 

och Bondtorget är projekt nummer 53 samt är en del i Kraftsamlingen för centrala Västerås. 

5.3 Etappindelning 

Västerås stad har arbetat fram fem olika etappförslag för byggnationsordning vid 

ombyggnationen av Stora torget, Bondtorget samt reparationen av Västra Kyrkogatan och 

Biskopsgatan.  
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5.3.1 Etapp A 

2019 – 2020 2020/2021 2021 2022 2023 

 

Projektering 

V. Kyrkogatan Stora Torget Bondtorget V. Kyrkogatan & 

Biskopsgatan 

Byggnation Byggnation Byggnation Reparation & 

byggnation 

Tabell 9 Etapp förslag A. Från Västerås stad (2019). 

 

Fördelen med etappförslag A är att parkering finns i anslutning till torget under byggets 

samtliga etapper, med undantag av reparationen av Västra Kyrkogatan. 

Nackdelen är att nya Västra Kyrkogatan riskerar att bli spårig samt köras sönder till följd av 

tung byggtrafik, vilket leder till att Västra Kyrkogatan måste byggas om. Byggtrafiken medför 

svårigheter att utnyttja parkeringsplatser till följd av begränsad framkomlighet. Fler 

trafikrörelser omkring farligt byggområdet bidrar till en försämrad arbetsmiljö. Upphandling 

under våren är försent för att kunna få ett bra anbud, risken är att det blir ett dyrare anbud 

eftersom risken finns att färre anbud inkommer. 

5.3.2 Etapp B 

2019 – 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Projektering 

V. Kyrkogatan Stora Torget Bondtorget V. Kyrkogatan & 

Biskopsgatan 

Byggnation Byggnation Byggnation Reparation & 

byggnation 

Tabell 10 Etapp förslag B. Från Västerås stad (2019). 

Fördelen med etappförslag B är att parkering finns i anslutning till torget under byggets 

samtliga etapper, med undantag av reparationen av Västra Kyrkogatan. Upphandling under 

sen hösten bidrar till bättre förutsättningar att få in flera anbud till ett lägre pris. 

Nackdelen är att nya Västra Kyrkogatan riskerar att bli spårig samt köras sönder till följd av 

tung byggtrafik, vilket leder till att Västra Kyrkogatan måste byggas om. Byggtrafiken medför 

svårigheter att utnyttja parkeringsplatser till följd av begränsad framkomlighet. Flera 

trafikrörelser omkring farligt byggområdet bidrar till en försämrad arbetsmiljö.  

5.3.3 Etapp C 

2019 – 2020 2021 2022 2023 

 

Projektering 

Stora Torget Bondtorget V. Kyrkogatan & Biskopsgatan 

Byggnation Byggnation Byggnation 

Tabell 11 Etapp förslag C. Från Västerås stad (2019). 

Fördelen med etappförslag C är att Västra Kyrkogatan inte behöver byggas om eftersom 

gatan görs klart efter torgen. Samordningsvinster uppkommer eftersom Västra Kyrkogatan 

och Biskopsgatan byggs om i samma etapp. Alternativet ger den mest förenade byggtiden. 
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Färre trafikrörelser bidrar till bättre arbetsmiljö omkring farligt byggområde. Upphandling 

under senhöst bidrar till bättre förutsättningar att få in flera anbud till ett lägre pris. 

Nackdelen är att inga parkeringsplatser finns i anslutning till torget under år 2023 då 

byggnationen av Västra Kyrkogatan sker.  

5.3.4 Etapp D 

2019 - 2020 2020/2021 2021/2022 2023 

 

Projektering 

Stora Torget Bondtorget V. Kyrkogatan & Biskopsgatan 

Byggnation Byggnation Byggnation 

Tabell 12 Etapp förslag D. Från Västerås stad (2019). 

Fördelen med etappförslag D är att Västra Kyrkogatan inte behöver byggas om eftersom 

gatan görs klart efter torgen. Samordningsvinster uppkommer eftersom Västra Kyrkogatan 

och Biskopsgatan byggs om i samma etapp. 

Nackdelen är att byggtiden sprids ut på 4 år istället för 3 år. Inga parkeringsplatser finns i 

anslutning till torget under hösten 2022 till försommar 2023 då byggnationen av Västra 

Kyrkogatan sker. Upphandling under våren är försent för att kunna få ett bra anbud, risken 

är att det blir ett dyrare anbud eftersom risken finns att färre anbud inkommer. 

5.3.5 Etapp E 

2019 - 2020 2020/2021 2021 2022 2023 

 

Projektering 

V. Kyrkogatan Stora Torget Bondtorget V. Kyrkogatan & 

Biskopsgatan 

Provisorisk 

byggnation 

Byggnation Byggnation Byggnation 

Tabell 13 Etapp förslag E. Från Västerås stad (2019). 

Fördelen med etappförslag E är att på Västra kyrkogatan kommer cirka 8 parkering platser 

att finnas när ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget sker under 2021 och 2022. 

Nackdelen är att Västra Kyrkogatan kommer kosta en halv miljon kronor att provisorisk 

byggas upp, för att sedan rivas och läggas om på nytt. Inga parkeringsplatser finns i 

anslutning till torget under 2023 då byggnationen av Västra Kyrkogatan sker. Upphandling 

under våren är försent för att kunna få ett bra anbud, risken är att det blir ett dyrare anbud 

eftersom risken finns att färre anbud inkommer. 

5.4 Platsintervju Tuna Entreprenad 

Frågorna för följande intervju finns att tillgå i bilaga nummer sex som placerats i slutet av 

examensarbetet.  
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Sedan vecka 34 år 2019 arbetar Tuna Entreprenad på uppdrag av Mälarenergi med att förnya 

vatten- och avloppsledningar inför ombyggnationen av Stora torget i Västerås. Även byte av 

fjärrvärmeledningar kommer att ske i samband med grävningen. Eftersom 

avloppsledningarna var från 1912 görs denna förnyelse innan arbetet med ombyggnationen 

av torget påbörjas, för att undvika att nya uppgrävningar behöver göras när själva 

ombyggnationen av Stora torget är klart. Från början bestämdes det att arbetet skulle pågå 

till våren 2020, men förändringar har gjorts vilket bidragit till att grävningen kommer att 

fortsätta längre än beräknat.  

 

Figur 12 Förnyelse av vatten- och avloppsledningar inför Västerås stads ombyggnation av Stora 
torget (2019-10-08). 

Dels kommer Musikhjälpen att inta Stora torget mellan den 9 – 15 december 2019 och då 

måste grävningsarbetet avbrytas. Även kylan påverkar fördröjningen av arbetet eftersom 

markvärmeledningar innehåller 35 gradigt vatten som inte får ligga synligt och exponeras för 

låga temperaturer då ledningarna kan gå sönder. Under utgrävningen upptäcktes husrester 

från 1200 – talet, dessa måste dokumenteras av arkeologer. Dock sker ändå grävningen enligt 

tidsmarginalen som satts upp.  När arbetet är klart kommer kullerstenen att placeras tillbaka 

och marken måste återställas till befintligt skick.  
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Figur 13 Utgrävning Västra Kyrkogatan i Västerås (2019-10-08). 

I dagsläget är det tre personer från Tuna Entreprenad som arbetar heltid med detta arbete 

och en arbetsledare besöker arbetsplatsen en gång i veckan för att se att grävningen flyter på 

som det ska. Utgrävningen påbörjades på Västra Kyrkogatan och kommer fortsätta ner till 

korvkiosken som är placerad på Bondtorget för att sedan med en 90 gradig sväng in på 

Smedjegatan fram till korsningen mellan Smedjegatan och Torggatan där Stor torget avslutas 

och övergår till gågata. 

 

Figur 14 Utgrävningar Stora torget Västerås (2019-10-08). 
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6 RESULTAT 

Kapitlet består av resultatet från litteraturstudie, referensobjektsintervjuer och fallstudie. I 

detta avsnitt framgår viktiga aspekter av utformning gällande ombyggnationen av torget. 

Olika etappförslag på APD-plan av Stora torget och Bondtorget presenteras i bild och text. 

6.1 Viktiga byggplanerings aspekter i samband med 

ombyggnation av torg 

6.1.1 Lärdom från liknande projekt 

Det är viktigt att samla så mycket information som möjligt vid planering av projektet. Inför 

en ombyggnation bör projektledare, projekterare och övriga inblandade i projektets 

planeringsskede besöka liknande projekt som gjorts för att diskutera eventuella svårigheter 

som uppstått samt hur problemen löstes (intervjuer från kapitel 4.1 och 4.2). 

6.1.2 Upphandling 

Vid upphandling med entreprenad är det viktigt om kritiska parametrar är färdigt planerade 

som till exempel placering och utformning av detaljer annars kan det bidra till att färdiga 

delar av projektet måste rivas upp och göras om. Bygglov för ombyggnationen bör sökas i tid 

för att minimera dröjsmål. Vid för mycket ställda krav från byggherren är det lätt att 

entreprenören blir hämmad att driva arbetet så ekonomiskt och snabbt som möjligt. Därför 

är det viktigt med friare begränsningar gällande hur entreprenören kan bedriva jobbet. 

Byggherren bör ställa korta, tydliga och nödvändiga funktioner som ska uppfyllas och tillåta 

entreprenören vara kreativ. 

6.1.3 Planering 

Projekteringen samt planeringen av ombyggnationen måste få ta tid. Allmänhetens önskemål 

om torgets utformning ska insamlas, tolkas och skissas av berörd kommun. Med en 

genomtänkt planering i början av projektet kan kostnader för oförutsedda händelser 

minskas. Detaljer för ombyggnationen kan identifieras samt planeras noggrann och på 

sådant sätt minska byggkostnader och byggtid. Av intervju i kapitel 4.2.1 bör det skiljas åt på 

olika byggmoment där vissa moment kan och bör planeras i detalj samt de byggmoment som 

inte bör planeras i detalj. Vid väl planerade moment som sedan inte går att genomföras enligt 

förberedelser finns det risk för spill av planeringstid. 

Utförandeentreprenörerna identifierar vilka etappindelningar som ombyggnationen kommer 

ha samt om upprepningseffekt kommer uppstå redan i planeringsfasen. Här ska det även 

göras arbetsberedningar för momenten som kommer ske under ombyggnationen då detta 

minskar byggfel, byggtid samt frågor och funderingar kring arbetsmomenten. 
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6.1.4 Kommunikation 

De viktigaste aspekterna vid ombyggnation av torg är kommunikation och planering enligt 

kapitel 3.1. Kommunikationen med näringsidkare, boende och fastighetsägare runt torget är 

väldigt viktigt och bör startas i tidigt skede. En god dialog ska föras där störningar, buller, 

tidplan och etappuppdelningar tas upp. Det är viktigt att lyssna till näringsidkarnas 

synpunkter och åsikter då dem drabbas hårdast i sin verksamhet av ombyggnationen. Om 

möjlighet finns för att prioritera deras synpunkter bör ansvariga för projektet ta det i 

beaktande. Även kommunikationen med allmänheten bör ske i tidig planering. Kommunen 

bör ställa upp olika dialogkanaler där allmänheten kan få information om projektet samt se 

utvecklingen när ombyggnationen är igång. Gestaltningsprogrammet bör finnas tillgängligt 

för allmänheten. 

6.1.5 Möten och närvarande personal 

Närvarande byggledare och projektledare (intervjuer 4.1 och 4.2) som besöker arbetsplatsen 

varje dag bidrar till snabb återkoppling av frågor från delaktiga aktörer och hjälper till att 

lösa funderingar. 

Vid uppstartsfasen av projektet är det bra med möten mellan de olika delaktiga aktörerna 

som är inblandade för att styra projektet åt samma mål. Möten med jämna mellanrum bör 

ske med berörda så som butiker och fastighetsägare där dialog om arbetet, störningar och 

tidplan genomgås. 

Under pågående byggprojekt är korta morgonmöten viktiga för genomgången av dagen. 

Frågor och funderingar kan klaras upp när alla är samlade (kapitel 3.1.4). Vid morgonmöte 

har man även möjlighet att känna av hur personalen mår och om någon behöver extra stöd. 

Samordningsmöten som hölls varje eller varannan vecka är betydelsefulla där kritiska 

moment planeras hur de ska genomföras. 

6.1.6 Visuell styrning och dynamisk APD-plan 

Visuell styrning är en bra arbetsmetod för att engagera alla medarbetare samt styra projektet 

i samma riktning. Med 2–3 whiteboard tavlor visas APD-planen, kritiska moment samt 

leveransplanering. För att skapa inkludering bland medarbetarna kan schema läggas upp på 

whiteboarden där YA kan visa om dem ska vara frånvarande någon dag. Med visuell styrning 

är det lättare att identifiera svårigheter och hinder som kan uppkomma, där samspel och 

hänsyn behövs tas av alla på bygget (se kapitel 3.1.5). 

6.2 Utformning av byggarbetsplatsen 

6.2.1 Säkerhet 

Stängsel kommer finnas runt hela byggarbetsplatsen för att skapa en säker och bra 

arbetsmiljö för yrkesarbetarna samt minska risken för personskador av utomstående. Även 

stölder och vandalisering reduceras med bra säkerhet. För att komma in på 

byggarbetsplatsen är lagkravet ID06 som är personlig legitimering och syftar till en tryggare 
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arbetsplats. Skjutgrindar kommer finnas vid in- och utfart av bygget för leveranser och 

rotationsgrindar kommer finnas i anslutning för att underlätta inträde för arbetarna till 

bygget. 

6.2.2 Byggbodar 

Byggbodarnas placering väljs av de faktorer som är mest tids- och kostnadseffektiva. Det ska 

vara nära gångavstånd mellan bodarna till pågående arbetsområde. Byggbodarna ska 

placeras innanför stängsel. Under ombyggnationen av Stora torget kommer byggbodarna 

flyttas en gång och då i samband med att etapp 2 påbörjar. Förflyttning av bodar är en 

påkostad process och bör göras endast vid behov. Första hjälpen utrustning finns i 

byggbodarna. 

6.2.3 Materialplacering och verktygsförråd 

Placering av materialet kommer ske i närheten av pågående arbete och ställas enligt 

uttagningsfrekvens. För att minimera stöld- och vandaliseringsrisken placeras inte materialet 

i anslutning till stängsel. 

Låsbara förråd för verktyg kommer att finnas nära den pågående arbetsplatsen för att 

underlätta arbetet och minimera tidsspill. 

6.2.4 Lossningsplats 

Lossningsplatsen för material placeras innanför eller i närheten av byggarbetsplatsens 

avspärrning för att underlätta både för transportörerna och byggarbetsplatsens arbetare. För 

ombyggnationen av Stora torget bör in- och utfart till bygget vara avskilda för att få en bra 

genomströmning av leveranser. 

6.2.5 Avfallshantering 

Avfallscontainern placeras där arbetet sker för att bidra till minimalt tids slöseri. Containern 

ska samtidigt vara lättillgänglig för upphämtning och bör därför placeras i anslutning av 

transportled utan att störa eller spärra annan verksamhet. 

6.2.6 Återsamlingsplats 

Återsamlingsplatsen är placerad utanför byggarbetsplatsens avspärrning och är angiven på 

APD-planen. Det är viktigt att alla som arbetar på ombyggnationen känner till positionen.  

6.3 Bygglogistik 

Grunderna till en effektiv bygglogistik skapas redan i programskedet då riktlinjer för 

projektet skapas. En effektiv bygglogistik bidrar till sänkta kostnader och att tidsramen hålls. 

Vid val av bygglogistiklösning är det flera aspekter som måste beaktas, såsom byggnationens 
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komplexitet och storlek, omkringliggande byggnader samt vägar. För att få en fungerande 

bygglogistik krävs bra planering samt kommunikation och att man hjälps åt vid lossning av 

material samt skapar en gemensam lossningsplats. En stor in- och utfart bör användas och 

vid större leveranser bör trafiken utanför torget stängas för att ge plats åt lastbilar så de kan 

köra in och ut utan störning. Vid ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget bör 

befintliga in- och utfartsvägar användas, nämligen Östra Kyrkogatan som infart och Västra 

Kyrkogatan som utfart vilket underlättar vid lossning och lastning av leveranser. Några andra 

alternativa in- och utfartsvägar har ej nämnts eftersom dessa två vägar är bredare och mest 

naturliga vägarna till och från Stora torget och Bondtorget.   

Ett lyckat projekt kräver analysering i ett tidigt skede av omgivande trafiklösningar, 

byggarbetsplatsens logistik samt planering av en övergripande logistiklösning. Dålig 

planering medverkar till att leveranser kan sker utan framförhållning eller förberedelser, 

vilket bidrar till ett kostsamt bygge genom ineffektivitet och väntan.  

6.3.1 Just-in-time 

För att minimera materiallagret under ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget i 

Västerås bör Just-in-time användas, det vill säga att rätt mängd material ska beställa vid rätt 

tidpunkt och vara på rätt plats (se kapitel 3.3.2.2). Med JIT metoden minskar lagerhållningen 

av material då endast det material som används för tillfället finns på plats. JIT kräver ett 

grundligt planeringsarbete som bidrar till en resurssnål produktion. Rätt material på rätt 

plats i rätt tid vilket medför ett produktivt arbete med minimal väntan på leveranser. 

Därefter bör materialet placeras efter uttagningsfrekvens inför användning där det materialet 

som används mer frekvens står närmast arbetet och lättillgängligt. 

6.3.2 5S-metoden 

För en bra arbetsmiljö under ombyggnationen av torgen kan 5S-metoden användas där 

arbetet standardiseras, struktureras och arbetsvana skapas. På så sätt håll ordning och reda 

på arbetsplatsen, bättre samverkan mellan kollegorna och tidsbesparing blir några av 

fördelarna av metoden. 

6.3.3 Logistikansvarig 

En logistikansvarig bör utses som ansvarar för planering och beställning av material. 

Logistikansvarig har till uppgift att material finns på plats vid arbetsutförandet samt skapar 

en reservplan vid oförutsedda händelser. Den utsedda bör ha förmågan att bryter ner dagen i 

små tidsperioder vilket bidrar till en bra planerad logistik. 

6.4 Etappindelning 

Ombyggnationen av torgen kommer delas upp i etapper för att människor runt omkring ska 

kunna fortsätta sina vardagliga liv. Vid de avstängningar som görs tas hänsyn till att 

räddningsfordon måste kunna ta sig förbi och in på torgen. Etappindelningar bidrar till att 
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ombyggnationen kan ske snabbt och ekonomiskt. Ombyggnationen av Stora torget och 

Bondtorget delas upp i tre etapper. Etapp ett består av ombyggnationen gällande södra delen 

av Stora torget och etapp två innefattar ombyggnationen för norra delen av Stora torget. 

Under etapp ett och två kommer Stora torget vara avstängt för obehöriga och ID06 kommer 

att krävas för att komma in på byggområdet. Etapp tre omfattar ombyggnationen av 

Bondtorget. Avstängning av hela Bondtorget samt västra delen av Stora torget sker under 

etapp tre. För att minimera utrymmet som bodarna upptar kommer de arrangeras två och två 

ovanpå varandra, för detta krävs bygglov och ska ansöka i god tid innan ombyggnationen 

påbörjas. Eftersom förflyttning av byggbodar är en påkostad process kommer detta endast 

ske en gång under ombyggnationen, vilket sker efter etapp ett. 

Stora torgets norra del har en befintlig trafikväg in i torget. Ombyggnationen av Stora torget 

och Bondtorget kommer inte omfatta av fler trafikvägar omkring torgen än den befintliga. 

6.4.1 Etapp 1 

Vid första skeden av ombyggnationen kan mestadels av Stora torget stängas av. 

Avspärrningen av torget visas med rosastreckad linje i alla etapper. 

Passage för gående bör lämnas utmed fasaderna av torget för att människor ska kunna ta sig 

fram samt för att kunder ska kunna ha tillträde till butiker. För att göra minst påverkan på 

butiker kan markarbeten göras i två skeden, en vid fasaden och en vid gatan. Markarbeten 

kan påbörjas vid södra delen av Stora torget medan etablering och förbindelsevägen kan 

placeras på norra delen. Nedanför Östra Kyrkogatan kan materiallager, avfallscontainrar 

samt låsta verktygsförråd placeras, detta skulle underlätta för lossning av leveranser samt 

minimera tidsspill för yrkesarbetarna då det är nära pågående arbete. Placeringen av 

Figur 15 Etapp 1 (2019-12-01) 
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materiallager, containrar samt förråd bör förflyttas under genomfört arbete för att hela tiden 

disponeras nära till YA och platsen de arbetar på. 

För en bra strömning av transporter till bygget kan de befintliga trafikvägarna in och ut ur 

torget användas som är Östra och Västra Kyrkogatan. Vid dessa vägar bör skjutgrindar sättas 

för in- och utfart för transporten samt rotationsgrindar för arbetarna. Alla grindar bör ha 

ID06. Mellan 8–10 stycken byggbodar kan behövas på plats och bör disponeras med 

omklädningsrum, dusch, WC, matplats och kontor. Alternativ på återsamlingsplats är 

förslagsvis på Bondtorget utanför byggarbetsplatsen. 

6.4.2 Etapp 2 

När etapp 1 är avklarad kan ombyggnationen för norra delen av torget påbörjas. Även i denna 

etapp hålls samma avspärrning som i etapp 1 som visas med rosastreckad linje. Byggbodarna 

kan placeras på sydvästra delen av Stora torget där de även kan stå under ombyggnationen av 

etapp 3. In- och utfart till området kan vara detsamma som vid etapp 1.  Förslagsvis är att 

placera materiallager, avfallscontainrar samt låsta förråd nedanför Östra Kyrkogatan, vilket 

underlättar vid leveranser samt minimerar tidsspill för yrkesarbetarna. Återsamlingsplatsen 

kan vara densamma som vid etapp 1. 

 

Figur 16 Etapp 2 (2019-12-01). 

6.4.3 Etapp 3 

Vid ombyggnationen av Bondtorget föreslår vi att hela torget stängs av och bygg om under 

etapp 3. Även här bör markarbeten göras i två skeden vid butiker och restauranger, en vid 

fasad och en på gatan. Under arbetet av etapp 3 är förslaget att en skjutgrind samt 
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rotationsgrind kan placeras på Västra Kyrkogatan korsning Östra Kyrkogatan. Leveranser till 

bygget kan lämnas utanför grindarna och tas in på arbetsområdet med hjälp av lastmaskiner. 

För att minimera kostsamma flyttmoment kan bodarna stå kvar på samma plats som vid 

etapp 2. Verktygsförråd samt avfallscontainrar bör placeras i närheten av pågående 

arbetsplats på Bondtorget för att minimera tidsspill i form av förflyttning. Vid 

ombyggnationen av Bondtorget kan återsamlingsplatsen vara på Stora torget och bör anges i 

APD-planen. 

  

Figur 17 Etapp 3 (2019-12-01). 
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7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien bidrog till fakta om det förarbeten som krävs innan en ombyggnation 

startar. Mycket litteratur hittades i ämnet APD-plan på olika databaser. Ämnet fanns även 

som forskningsarbete och var väldigt givande. Detta bidrog till att vi författare hade mycket 

underlag för vårt examensarbete. Även ämnet bygglogistik var väldigt bred med mycket 

lättillgänglig litteratur. Då bygglogistik är ett väldigt brett ämne fick vi studenter analysera 

vad för information som var betydelsefull för vårt arbete och gallra bort det som inte var 

relevant. Litteraturstudier inhämtades från olika databaser, litteraturböcker samt betrodda 

hemsidor vilket gav oss en väldigt bra grund om ämnet APD-plan samt bygglogistik. 

7.1.2 Referensobjekt 

För att få en ökad förståelse och kunskap gällande ombyggnation av torg har två 

referensobjekt studerats. Av referensobjekten fick vi studenter givande information om de 

viktiga aspekter som gäller för ombyggnationer av torg samt planering och skapandet av 

APD-planer. Den ena torgombyggnationen är avklarad sedan några år tillbaka och den andra 

är i slutfasen. Gestaltningsprogram för torgen har studerats samt intervjuer har genomförts 

med ansvariga för de olika projekten. Intervjuerna gav oss författare en direkt insyn i arbetet 

kring ombyggnationer, skapande av APD-plan samt problematik som kan uppstå under 

arbetet. Detta var för oss studenter väldigt givande då vi saknar erfarenhet i frågan. 

7.1.3 Fallstudie 

I dagsläget är det svårt att veta exakt hur omfattande ombyggnationen av Stora torget och 

Bondtorget kommer bli. Underlag som tilldelats från Västerås stad innehöll 

gestaltningsprogram, etappindelningsförslag samt utvärdering av tidplan. För att få en ökad 

förståelse för hur långt förarbetet kommit har platsbesök utförts på Stora torget och 

Bondtorget. Platsintervju med Tuna Entreprenad utfördes samt bilder togs. Platsbesök som 

genomfördes på torgen bidrog till att vi författare fick en bredare bild av hur torgets 

ombyggnation skulle kunna delas upp i etapper. En bra bild av folkgenomströmning 

identifieras och passagevägar kunde väljas. 
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Bygglogistiska lösningar för torgen 

De bygglogistikmetoder som kan användas för Stora torget och Bondtorget är JIT, 5S-

metoden och logistikansvarig. 

Enligt vår tolkning av litteraturen är JIT en bra arbetsmetod vid beställning av material 

eftersom det bidrar till att rätt material levereras i rätt tidpunkt och på rätt plats. Det bidrar 

till en resurssnål och effektiv produktion. 5S-metoden kommer skapa struktur och ordning 

vilket effektiviserar arbetet. 

En bygglogistikansvarig kan utses för samordning och planering av materialleveranser enligt 

kapitel 3.3.3. Den utsedda bör genom noggrant arbete strukturera upp 

leveransmottagningarna samt lösa eventuella problem som kan uppstå. Beställning av 

material bör endast ske av den logistikansvarige för att minimera risken för utebliven 

beställning, felbeställning eller dubbelbeställning. 

Vid byggnationer i större städer eller vid begränsad yta kan checkpoint eller 

bygglogistikcenter användas. Däremot anser vi studenter att denna logistikmetod inte är 

passande för aktuellt projekt eftersom hela Stora torget är avstängt under ombyggnationen så 

det finns möjlighet för materiallagring på ombyggnations område. Under den tredje etappen 

är delar av västra Stora torget samt hela Bondtorget avstängt så även under denna etapp 

finns det förvaringsmöjligheter och därför är inte en extern lagringsplats aktuellt i detta 

projekt. Då ombyggnationen av torgen i Västerås är ett relativt litet projekt behövs det inte 

implementeras fler logistikmetoder som har nämnts i kapitel 3.3 logistik som t.ex. 

samordnade materialleveraser eller tredjepartslogistik. 

7.2.2 Viktiga aspekter gällande APD-plan 

Från intervjuer samt litteraturinsamling som gjorts anser vi författare att de viktiga 

parametrarna vid skapande av APD-planen är noga planering och kommunikation mellan 

olika aktörer, identifiering av kritiska punkter, dynamisk styrd APD-plan, samt identifiering 

av etapper samt upprepningseffekt. 

För att APD-planen ska bli så bra som möjligt behöver planeringen över objektet vara 

grundlig och få ta tid. Mycket information behövs samlas in, arbetas med samt ta fram vilka 

förutsättningar som förekommer. För en väl genomförd ombyggnation krävs det noggrann 

planering redan i projekteringsskede. Som visas i figur 2 påverkningskurvan, som återfinns i 

kapitel 3.1.2 planeringens betydelse för effekten av produktionsresultatet medför ett 

noggrant planerat projekt mindre risk för oförutsedda händelser. Under projekteringsstadiet 

kan mycket påverkas, de ändringar som görs när projektet har påbörjats kan leda till ökad 

kostnad och tidsförskjutning. 

Vid en noggrann planering går det även att identifiera kritiska punkter av ombyggnationen 

som exempelvis vilka arbetsplatsinrättning som behövs och vart dessa bör placeras. 

Etappindelning av ombyggnationen samt upprepningseffekter som kan uppkomma går att 

identifiera redan vid planeringsstadiet. Detta får senare inrättas vid skapandet av APD-

planen. 
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Vid pågående projekt är arbetet med dynamisk APD-plan väldigt effektivt. Det innebär att 

APD-planen uppdateras kontinuerligt under projektet. Enligt kapitel 3.1.4 Möten och planer 

samt i intervjuerna upplystes att möten kan bidra till att alla involverade tar del av aktuell 

information gällande projektet samt minskar problematik och frågor kring APD-planen kan 

lösas snabbt. 

7.2.3 Förslag på arbetsplatsinrättningar för torgen 

I nuläget är det svårt att veta vilka arbetsplatsinrättningar som kommer behövas under 

ombyggnationen då ritningarna ännu inte är klara och materialvalen ej bestämda. 

Materiallager, låsta verktygsförråd och avfallscontainrar bör ligga nära pågående arbetet för 

att minimera tidsspill för arbetarna. Materialets placering bör placeras nära transportleden 

för att underlätta lossning vid leveranser. Lossningsplats placeras förslagsvis nära pågående 

arbetsplats vilket underlättar i byggprocessen genom minskad tidsförflyttning för 

byggarbetarna. Platsen bör vara väl markerad samt tillräckligt stor vilket underlättar vid 

lastning och lossning som belyses i kapitel 3.2.4.4. 

Av intervjuer för referensobjekten framgick det att ungefär samma mängd personal arbetade 

med ombyggnationen av de olika torgen och liknande arbetsplatsinrättningar användes. 

Sedan finns det lagkrav på vad som måste förekomma på en arbetsplats som t.ex. dusch, 

matsal och sortering av avfall så detta bör finnas att tillgå även i ombyggnationen av torgen i 

Västerås. 

7.2.4 Utformning av APD-plan 

APD-planen som tagits fram av oss författare är förslag på hur processen av ombyggnationen 

kan se ut för Stora torget och Bondtorget i Västerås. Det kan finnas andra faktorer som vi inte 

upplyst som gör att APD-planen inte kan utformas som vi föreslagit.  

Förslagen på etappindelning som tagits fram av oss studenter bidrar till att ombyggnationen 

av torgen kan ske med minst störning för arbetet med torget samt för människor som 

kommer vistas runt omkring torgen. Genom att stänga av mestadels av Stora torget i en 

etapp kan stora schaktarbete göras. Skulle Stora torget och Bondtorget stängts av samtidigt 

hade det kunnat bidra till att allmänhetens och räddningstjänstens framkomlighet 

begränsats ytterligare. Risker och fara för allmänheten minskas genom avspärrningarna 

kring ombyggnationen. Även arbetsmiljön för arbetarna säkras när inte obehöriga kan 

beträda ombyggnationen. 

Under etapp 1 skulle ombyggnationen kunna påbörjas vid norra sidan av torget och 

fortskrida söderut. Materiallagret, förråd och container skulle kunna placeras i anslutning till 

trafikvägen i början av etappen. Därefter får inrättningarna förflyttas längs med arbetets 

gång. Under alla etapper bör materiallager, förvaring och förråd placeras nära varandra för 

att minska gångspilltiden av arbetarna.  

Från intervjuer av referensobjekten har projekten inte haft logistikproblem då torg har en 

stor yta med mycket plats för materiallagring och trafikvägar kan göras breda. 

Ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget bör inte ha problematik gällande 

bygglogistiken då även i detta projekt finns det stora ytor för materiallager samt trafikleder.   
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8  SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att skapa en APD-plan för ombyggnation av Stora torget och 

Bondtorget i Västerås. Informationen har inhämtats från litteraturstudie, referensobjekt 

samt fallstudie. 

Planering: 

En god planering krävs för en bra genomarbetad ombyggnation. Planeringen och 

projekteringen bör ges ungefär 6 månader vardera enligt projektledaren för Fristadstorget på 

Eskilstuna kommun. På så sätt hinner respektive del få till alla detaljer utformade i tid. Detta 

minskar kostnader för oförutsedda händelser samt minskar byggtiden. 

Logistik: 

Det finns ett urval av bygglogistiska lösningar som går att använda. För ombyggnation av 

torg passar bygglogistikmetoderna JIT, 5S-metoden samt logistikansvarig. Övriga 

bygglogistiska metoder som nämnts i rapporten är bättre lämpade för större projekt. 

APD-plan: 

I samband med ombyggnation är APD-planen viktig för att skapa en struktur på 

byggarbetsplatsen som bidrar till minskade kostnader och tid för material-, gång- och 

transportavstånd för personal. En välarbetad APD-plan underlättar det pågående arbetet och 

bidrar till effektivitet, eftersom alla berörda vet vad som gäller på den pågående 

byggarbetsplatsen. APD-planens utformning tar även hänsyn till arbetarna i projektet genom 

att skapa stora arbetsytor och strategisk placera etableringen samt anläggningar nära 

pågående arbete. 

Etapper: 

För att underlätta ombyggnationen av torgen kan den ske i tre etapper. Stora torget som är 

det större av torgen kan bli uppdelat i två etapper. Den tredje etappen innefattar 

ombyggnationen av Bondtorget. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslag till fortsatt arbete är att följa upp i planering och genomförandet av ombyggnationen 

på Stora torget och Bondtorget. Se hur ombyggnationen omvandlas från planering till en 

levande arbetsplats. Aspekter som tidplan och projektkostnader kan också undersökas.  

Ett annat förslag på fortsatt studie är att jämföra kostnader för olika logistiklösningar 

gällande ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget samt undersöka för- och nackdelar 

med en logistikansvarig. Även bestämma hur möten och kommunikationen mellan olika 

aktörer bör gå till. 

 



49 

REFERENSER 

5S och arbetsmiljö. (u.d.). Nerladdad 2019-10-20, från: 

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/verksamhetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/ 

7 tips för snabbare, säkrare och billigare byggprojekt. (2018-12-20).  Nerladdad 2019-10-01, 

från: https://bygglogistik.se/7-tips-for-snabbare-sakrare-och-billigare-byggprojekt/ 

AFS 2009:2. Arbetsplatsens utformning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens 

utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. 

Almaleki, R & Chahrour, I. H. (2013) Visuell styrning och ledarskap i byggprojekt. En 

rapport om effektivisering och lönsamhet i byggbranschen (Examensarbete, Lunds 

Universitet). Nerladdad från: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814707&fileOId=8961

655 

APD-plan. (2019). Nerladdad 2019-10-30, från: https://halleskogs.se/apd-plan.html 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan. (u.d.). Nerladdad 2019-09-20, från: 

https://www.trafik-ta.se/apd-plan/ 

BGFIX, Nerladdad 2019-10-11, från: 

http://blog.bgfix.se/varf%C3%B6r-beh%C3%B6ver-jag-ett-byggstaket 

Boverket (2004). Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn. (2010:1). Karlskrona: 

Psilanders Grafiska. Nerladdad från: 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2004/avfallshanteringen_i

nom_bygg_och_fastighetssektorn.pdf 

Boverket (2009), Effektiv logistik i innerstadsprojekt – En studie av MKB fastighets AB 

förbättringsarbete. Nerladdad 2019-09-20, från: 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/effektiv_logistik_i_in

nestadsprojekt.pdf 

Brandskyddsförening handbok, Nerladdad 2019-10-11, från: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/remisser/remissutgava---brandsaker-

byggarbetsplats--2019-04.pdf 

ByggAi. (u.d.) Allmänt byggarbetsplatsen Materialintag i byggnad. Nerladdad 2019-10-21, 

från: http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0145-90AFH7.pdf 

ByggAi (u.d.). Arbetsinstruktioner för bygg – och anläggningsprojekt. Nerladdad 2019-10-23, 

från: https://byggai.se/wp-content/uploads/2018/10/Manual-Ai-3.pdf 

Bygglogistik. (2018-09-06). Effektiv bygglogistik ger en bättre totalekonomi. Nerladdad 

2019-09-15, från: https://bygglogistik.se/effektivare-bygglogistik-ger-en-battre-

totalekonomi/ 

Bygglogistik. (2018-01-22). Så bidrar en checkpoint till smarta byggprojekt. Nerladdad 2019-

10-02, från: https://bygglogistik.se/sa-bidrar-en-checkpoint-till-smarta-byggprojekt/ 

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/verksamhetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/
https://bygglogistik.se/7-tips-for-snabbare-sakrare-och-billigare-byggprojekt/
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814707&fileOId=8961655
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814707&fileOId=8961655
https://halleskogs.se/apd-plan.html
https://www.trafik-ta.se/apd-plan/
http://blog.bgfix.se/varf%C3%B6r-beh%C3%B6ver-jag-ett-byggstaket
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2004/avfallshanteringen_inom_bygg_och_fastighetssektorn.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2004/avfallshanteringen_inom_bygg_och_fastighetssektorn.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/effektiv_logistik_i_innestadsprojekt.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/effektiv_logistik_i_innestadsprojekt.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/remisser/remissutgava---brandsaker-byggarbetsplats--2019-04.pdf
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/remisser/remissutgava---brandsaker-byggarbetsplats--2019-04.pdf
http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0145-90AFH7.pdf
https://byggai.se/wp-content/uploads/2018/10/Manual-Ai-3.pdf
https://bygglogistik.se/effektivare-bygglogistik-ger-en-battre-totalekonomi/
https://bygglogistik.se/effektivare-bygglogistik-ger-en-battre-totalekonomi/
https://bygglogistik.se/sa-bidrar-en-checkpoint-till-smarta-byggprojekt/


50 

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden. (2019-10-16). Bygglogistik idag. Nerladdad 2019-

10-11, från: https://www.ndslogistik.se/sv/forskning-och-statistik/bygglogistik-idag 

Byggråd. (). Nerladdad 2019-10-12, från: https://www.xn--byggrd-mua.nu/vad-ar-id06 

Carlsbrand, G. Gestaltningsprogram, En undersökning om gestaltningsprogrammets 

inverkan på effektiviteten i detaljplaneprocessen. Nerladdad 2019-10-20, från: 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:936823/FULLTEXT01.pdf 

Carlsson, B. (2006). Kommunikation i byggprojekt. Perspektiv på öppenhet i processen 

(FoU-Väst 0601). Göteborg: Sveriges byggindustrier. 

Chef. (2018-01-29). Just-in-time (JIT) (resurssnål produktion). Nerladdad 2019-09-20, från: 

https://chef.se/just-in-time-jit-resurssnal-produktion/ 

Cheng, M-Y & Chang, N-W (2018) Dynamic construction material layout planning 

optimization model by integrating 4D BIM.  Engineering with computers, volym (35), 703-

720. doi.org/10.1007/s00366-018-0628-0 

Elbeltagi,E., Hegazy, T., Hosny, A. H & Eldosouky, A. (2001) Schedule-dependent evolution 

of site layout planning. Construction Management and Economics, volym (19), 689–697.  

DOI: 10.1080/01446190110066713 

Eskilstuna i bilder. (2017-01-03). Worldpress. Nerladdad 2019-12-01, från: 

https://eskilstunaibilder.wordpress.com/2017/01/03/fristadstorget-i-april-2015/ 

Frågor och svar om ID06. (u.d.) Nerladdad 2019-10-11, från: https://id06.se/fragor-svar/ 

Fyra röster om vägen mot en lönsammare byggprocess. (2009). Nerladdad 2019-10-18, från: 

https://ndslogistik.se/files/documents/1382102477_4.pdf 

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första 

hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Nerladdad 

2019-10-21, från: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/forsta-

hjalpen-och-krisstod-foreskrifter-afs1999-7.pdf 

García-Alcaraz, J L., Realyvaquez-Vargas, A., García-Alcaraz, P., Pérez de la Parte, M., Blanco 

Femández, J. & Jiménes Macias, E. (2019). Effects of Human Factors and Lean Techniques 

on Just in Time Benefits. Sustainability. 11 (1864), 1–17. doi:10.3390/su11071864. 

God logistik viktigt vid större byggprojekt. (2018-04-25). Nerladdad 2019-09-30, från: 

https://www.logistiksidan.se/god-logistik-viktigt-vid-storre-byggprojekt 

Gould, F; Joyce, N. 2013. Construction Project Management (Fjärde upplagan). New Jersey, 

Prentice Hal, USA 

Gustafsson, F & Schultz, M. (2010) APD-planen för ett ökat logiskmedvetande. 

(Examensarbete, Lunds Tekniska Högskola). Nedladdat 2019-20-30, från: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1714863&fileOId=1714

865 

https://www.ndslogistik.se/sv/forskning-och-statistik/bygglogistik-idag
https://www.byggråd.nu/vad-ar-id06
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:936823/FULLTEXT01.pdf
https://chef.se/just-in-time-jit-resurssnal-produktion/
https://eskilstunaibilder.wordpress.com/2017/01/03/fristadstorget-i-april-2015/
https://id06.se/fragor-svar/
https://ndslogistik.se/files/documents/1382102477_4.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-foreskrifter-afs1999-7.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/forsta-hjalpen-och-krisstod-foreskrifter-afs1999-7.pdf
https://www.logistiksidan.se/god-logistik-viktigt-vid-storre-byggprojekt
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1714863&fileOId=1714865
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1714863&fileOId=1714865


51 

Hultberg, F & Mettävainio, P. (2015) Visuell styrning med en dynamisk APD-PLAN. 

(Examensarbete, Luleå tekniska universitet). Nedladdad 2019-10-01, från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1016361/FULLTEXT03 

Inter. (2016-02-24). Byggmöten och byggmötesprotokoll. Nerladdad 2019-11-04, från: 

https://www.inter.se/byggmoten-och-byggmotesprotokoll/ 

Jonsson, P & Mattsson, S.A. (2011). Logistik: Läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur. 

Josephson, P.E & Saukkoriipi, L (2005). Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt 

(Rapport Fou-Väst 0507). Göteborg: Sveriges byggindustier. 

Koberg, E.; Longoni, A. A systematic review of sustainable supply chain management in 

global supply chains. J. Clean. Prod. 2019, 207, 1084–1098. 

Lean production. (u.d.). Nerladdad 2019-09-27, från: 

http://www.leanempowerment.se/lean-production.html 

Ning, X., Lam, K.C., & Lam, M. (2009) Dynamic construction site layout planning using max-

min ant system. Automation in construction, (19), 55-65. doi:10.1016/j.autcon.2009.09.002 

Nordstrand, U. & Révai, E. (2002). Byggstyrning. Stockholm: Liber. 

Om något händer på byggarbetsplatsen. (2015-07-01). Nerladdad 2019-10-30, från: 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/forebygg-risker-pa-

byggarbetsplatsen/om-nagot-hander-pa-byggarbetsplatsen/  

Personalutrymmen tillfälliga arbetsplatser. (u.d.). Nerladdad 2019-10-09, från: 

https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljo-och-

sakerhet/personalutrymmen-tillfalliga-arbetsplatser.pdf 

Persson, A & Thunberg, A.  (2013). Utformning av byggarbetsplatsen. En studie av APD-

plan med fokus på placering och samverkan. (Examensarbete, Linköpings universitet) 

Nerladdad 2019-10-15, från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:635187/FULLTEXT01.pdf 

Persson, M., Gylldorgg, L., & Schlyter, M (2012). Arbetsberedning. En handbok från 

Sveriges byggindustrier FoU-Syd. Malmö: Holmbergs i Malmö AB. 

Pettersson, T. (2013). Planering och styrning av byggproduktion med visuell metodik. 

(Examensarbete, Malmö högskola). Nerladdad 2019-11-01, från: 

http://muep.mau.se/handle/2043/15759 

Projektbyggaren. (2015-05-12). Worldpress. Nerladdad 2019-11-29, från: 

https://projektbyggaren.wordpress.com/tag/visuell-styrning/ 

Projektmetodik. (2018). Institution för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds universitet. 

Nerladdad 2019-10-26, från: 

http://bme.lth.se/fileadmin/biomedicalengineering/Courses/Elektronikprojekt/Projektmeto

dik_1_2018.pdf 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1016361/FULLTEXT03
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1016361/FULLTEXT03
https://www.inter.se/byggmoten-och-byggmotesprotokoll/
http://www.leanempowerment.se/lean-production.html
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/forebygg-risker-pa-byggarbetsplatsen/om-nagot-hander-pa-byggarbetsplatsen/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/forebygg-risker-pa-byggarbetsplatsen/om-nagot-hander-pa-byggarbetsplatsen/
https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljo-och-sakerhet/personalutrymmen-tillfalliga-arbetsplatser.pdf
https://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/arbetsmiljo-och-sakerhet/personalutrymmen-tillfalliga-arbetsplatser.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:635187/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:635187/FULLTEXT01.pdf
http://muep.mau.se/handle/2043/15759
https://projektbyggaren.wordpress.com/tag/visuell-styrning/
http://bme.lth.se/fileadmin/biomedicalengineering/Courses/Elektronikprojekt/Projektmetodik_1_2018.pdf
http://bme.lth.se/fileadmin/biomedicalengineering/Courses/Elektronikprojekt/Projektmetodik_1_2018.pdf


52 

Rudberg, M. (2018-06-29). Bygglogistiklösningar i stadsmiljö (ID: 12902). Linköping: SBUF 

Nerladdad 2019-10-02, från: 

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/125cfc7f-0624-43fe-80e5-

8c3d57b1601e/FinalReport/SBUF%2012902%20Slutrapport%20_Bygglogistikl%C3%B6snin

gar%20_i_stadsmilj%C3%B6.pdf 

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Finansdepartementet SPN BB. 

Slöserier a la vården. (2012-09-20). Kasewa. Nerladdad 2019-10-21, från: 

https://kasewa.se/2012/09/20/sloserier-a-la-varden/ 

Smarta flöden löser bygglogistik i staden. (2018-12-17). Svensk byggtjänst. Nerladdad 2019-

10-27, från: https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/december/smarta-

floden-loser-bygglogistik-i-staden/ 

Sveriges byggindustrier. (2019-05-10). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 

Nerladdad 2019-11-02, från: 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1264/Riktlinjer_Resurs-

och_avfallshantering_190521.pdf 

Thunberg, M. (2016). Developing a Framework for Supply Chain Planning in Construction. 

Nerladdad 2019-09-26, från: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:974919/FULLTEXT01.pdf 

Västerås. (2019–02). Stora torget & Bondtorget Västerås. Gestaltningsprogram. Nerladdad 

2019-09-06, från: 

https://www.vasteras.se/download/18.4651ec33169110b990c314/1554823999907/Gestaltni

ngsprogram%20Stora%20Torget.pdf 

Västerås. (2019). Nya torgen – västeråsarnas favoritplats. Nerladdad 2019-11-06, från: 

https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/nya-

torgen.html?sv.url=12.5c2aae7b15fe9dc4f566d5&state=updateSubscribe 

 

 

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/125cfc7f-0624-43fe-80e5-8c3d57b1601e/FinalReport/SBUF%2012902%20Slutrapport%20_Bygglogistikl%C3%B6sningar%20_i_stadsmilj%C3%B6.pdf
https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/125cfc7f-0624-43fe-80e5-8c3d57b1601e/FinalReport/SBUF%2012902%20Slutrapport%20_Bygglogistikl%C3%B6sningar%20_i_stadsmilj%C3%B6.pdf
https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/125cfc7f-0624-43fe-80e5-8c3d57b1601e/FinalReport/SBUF%2012902%20Slutrapport%20_Bygglogistikl%C3%B6sningar%20_i_stadsmilj%C3%B6.pdf
https://kasewa.se/2012/09/20/sloserier-a-la-varden/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/december/smarta-floden-loser-bygglogistik-i-staden/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/december/smarta-floden-loser-bygglogistik-i-staden/
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1264/Riktlinjer_Resurs-och_avfallshantering_190521.pdf
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1264/Riktlinjer_Resurs-och_avfallshantering_190521.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974919/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974919/FULLTEXT01.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.4651ec33169110b990c314/1554823999907/Gestaltningsprogram%20Stora%20Torget.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.4651ec33169110b990c314/1554823999907/Gestaltningsprogram%20Stora%20Torget.pdf
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/nya-torgen.html?sv.url=12.5c2aae7b15fe9dc4f566d5&state=updateSubscribe
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/nya-torgen.html?sv.url=12.5c2aae7b15fe9dc4f566d5&state=updateSubscribe


53 

BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR TILL UTVECKLINGSCHEF 

ESKILSTUNA KOMMUN  

1. Vilka svårigheter framkom under ombyggnationen? 

2. Vilka lärdomar har ni fått från ombyggnationen? 

3. Delades ombyggnationen in i etapper 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR TILL PROJEKTLEDARE 

ESKILSTUNA KOMMUN  

1. Hur tänkte ni när ni stängde av hela torget i början? 

2. Vad fick er att senare dela upp det i etapper och hur många etapper valde ni och 

varför? 

3. Kollade ni på andra liknande projekt innan starten? 

4. I sådana fall vad lärde ni er från det? 

5. Hur resonerade ni kring framkomligheten mot allmänheten vid ombyggnationen? 

6. Vilken förstudie gjordes inför ombyggnationen och vad lärdes utav det och hur långt 

innan påbörjades den? 

7. Vilka aspekter var viktiga att ta hänsyn till under ombyggnationen? 

8. Vilka svårigheter uppstod under bygget och hur löstes det? 

9. Vad hade ni gjort annorlunda idag? 

10. Vad har du tagit med dig från projektet? 
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR TILL ARBETSCHEF PEAB 

FRISTADSTORGET ESKILSTUNA 

APD-plan: 

1. Vilka var de viktigaste aspekterna samt huvudsakliga problem gällande APD-planen vid 

ombyggnationen av Fristadstorget? 

2. Vilka svårigheter har du upplevt uppstår vid skapande av APD-plan? 

3. Upplever du upprepande brister av APD-planen? 

4. Finns det något regelverk att ta hänsyn till vid skapande av APD-plan? 

5. Hur ofta uppdaterades APD-planen under ombyggnationen? 

a)  Och vid vilka skeden? 

6. Arbetade ni med dynamisk APD-plan? 

7. Vilken respons gav yrkesarbetarna på APD-planen? 

8. Hur stor effekt kan en felaktig planerad APD-plan påverka bygget? 

a) Var det något ni upplevde under bygget? 

 

Bygglogistik: 

1. Vad jag förstår så stängdes hela torget av i början istället för att delas upp i etapper, var 

det ni som ville arbeta så (och varför i sådana fall) eller var det förslag från kommunen? 

a) Vilka var fördelarna samt nackdelarna med det? 

b) Var det fortsatt framkomligt för allmänheten? 

c) Hur upplevde näringsidkare avstängningen av hela torget? 

2. Vilka svårigheter och hinder upplevde ni för en fungerande bygglogistik under 

ombyggnationen av torget? 

a) Hur löstes problemen? 

3. På vilket sätt effektiviserades yta för maximal utnyttjande av mark under ombyggnation 

för leveranser? 

4. Hur planerade ni inför materialintag samt in och utfart på bygget? 

 

Möten/planering: 

1. Hur ofta hade ni möten, och vilken typ av möten hade ni? 

a) Vad pratades det om? 

b) Vilka är med på mötena? 

2. Arbetades det med visuell styrning? 

a) Var arbetssättet till fördel eller nackdel? 

 

Övrigt: 

1. Hur anser du att säkerheten var på bygget, användes ID06? 

2. Vilka typ av maskiner användes det under bygget? 

3. Hur mycket personal arbetade på bygget samtidigt? 

a) Ungefär hur många bodar fanns det? 

4. Behövde ni flytta på bodar, container eller annat p.g.a. oförutsedda händelser? 

5. Vad tar du med dig från bygget? 

6. Om projektet skulle göras igen, vad skulle du ändra på? 
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BILAGA 4: INTERVJUFRÅGOR TILL PROJEKTLEDARE 

DROTTNINGTORGET I TROLLHÄTTAN 

1. Vad gör du i din roll som projektledare för Drottningtorget i Trollhättan? 

2. Vilka är utförarna? 

3. Kollade ni på liknande projekt innan ombyggnationen startade, vilka? 

4. Hur såg kommunikationen ut med näringsidkare, fastighetsägare och andra berörda 

om byggnationen på torget? 

5. Hur arbetar du med kommunikationen med entreprenörerna samt övriga delaktiga i 

projektet? 

6. Varför delades upp ombyggnationen i etapper? 

7. Hur såg avstängningen av torget ut? 

8. Arbetar ni med visuell styrning och dynamisk APD-plan? 

9. Vilken typ av maskiner och utrustning har använts för ombyggnationen? 

10. Hur många arbetare jobbar i projektet? 

11. Vad tar du med dig från bygget? 

12. Vad har du lärt dig av detta projekt? 
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BILAGA 5: INTERVJUFRÅGOR NCC PÅ DROTTNINGTORGET 

TROLLHÄTTAN 

1. Vilka är de viktigaste aspekterna samt huvudsakliga problem gällande APD-plan vid 

ombyggnation av torg?  

2. Vilka svårigheter och hinder upplevde ni för en fungerande bygglogistik?  

a. Hur löstes problemen?  

3. På vilket sätt effektiviseras torgets yta för maximal utnyttjande av mark under 

ombyggnation för leveranser?   

4. Hur planerade ni inför materialintag samt in och utfart på bygget?  

a. Behövdes det ta hänsyn till räddningstjänsten och i sådana fall hur såg 

dialogen ut?  

5. Hur ofta har ni planeringsmöten?  

a. Vad pratas det om?  

b. Vilka är med på mötena?  

6. Vid vilka skeden uppdaterades APD-planen?  

7. Arbetar ni med visuell styrning? 

8. Hur anser ni att säkerheten på bygget var, användes ID06, varför/varför inte?  

9. Har ni behövt flytta på bodar, container eller annat p.g.a. oförutsedda händelser? 
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BILAGA 6: INTERVJUFRÅGOR TILL TUNA ENTREPRENAD 

1. När påbörjades uppdraget? 

2. Vem fick ni uppdragit från? 

3. Vad består uppdraget av? 

4. Hur många är ni som arbetar med uppdraget? 

5. Hur omfattande är uppdraget? 

6. Har ni stött på några utmaningar under arbetets gång? 

7. Håller ni tidplanen  
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