
EFFEKTIVISERING AV 
BYGGLOGISTIK: TRANSPORT- OCH 
MATERIALFLÖDE   
– En fallstudie vid Årstastråket (Etapp 1) i Stockholm  

 
 
 
 
WAHIDULLAH BASHARKAR     
 

 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
 
Kurs: Examensarbete 
Kurskod: BTA204 
Ämne: Produktion 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Högskoleingenjörsprogrammet i 
byggnadsteknik  
 
 
 

 
 
Handledare: Daniel Lind  
Examinator: Monica Odlare 
Extern handledare: Konrad Hansson  
Uppdragsgivare: STRABAG Sverige  
Datum: 2015-06-28 
E-post:  
Wahid.basharkar@live.se 
 

 



 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to examine how construction logistics work for the ongoing 

project “Årstastråket” Stage 1, and to identify the logistics problems that the project may 

have. The aim then is to find solutions to these problems in order to avoid them in the 

upcoming projects. The study will include delopment of a standard template that can be used 

in logistics planning of the project. At the beginning of the study a comprehensive literature 

review of the available literature including reports and research articles was done to obtain a 

deeper knowledge of the subject in question. The result of this study is based on conducted 

case studies on the construction site, such as interviews and site visits. The majority of 

collection in the case study was mainly collected from 11 site visits, which then was 

supplemented with the information obtained from the interviews. The interviews were 

conducted with the local manager and supervisor of the project at “Årstastråket” Stage 1. In 

this study the construction logistics worked generally well, both in terms of transport- and 

material flow at the construction site. The main logistics problems identified in “Årstastråket” 

Stage 1 was particularly poor logistics planning of the project at an early stage, lack of visual 

communication and constant updating of construction site plan alongside project developing. 

The new developed standard template for logistics planning of the project at an early stage 

can be used in order to achieve the established goals and make the project even more 

effective.  

Keywords: Communications, logistics planning, material flow costs, production and 

temporary factory. 
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SAMMANFATTNING  

Idag ställs det inom byggsektorn allt högre krav på kortare projekttider till lägre kostnader 

från byggherren. Ständigt ändrade projektförutsättningar och varierande materialflöden gör 

det betydligt svårare att leva upp till de krav som idag ställs. Som en effekt av detta har 

flertalet rapporter på senare tid utgivits för att visa att detta är logistikrelaterade problem. 

För att effektivisera produktionsprocessen och uppnå de ställda kraven gäller bland annat 

logistikplanera projektet i tidigskede. Ha bra kommunikation och samarbete samt visualisera 

byggarbetsplatsen noggrant. Det gäller även utnyttja transport- och materialflöde på rätt sätt. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur bygglogistiken fungerar för det 

pågående projektet Årstastråket Etapp 1 samt identifiera vilka logistikproblem som projektet 

har. Detta ska resultera i att få fram förslag på hur dessa logistikproblem kan undvikas för 

nästkommande projekt. Undersökningen ska även mynna ut i att ta fram en 

standardiseringsmall som kan utnyttjas vid logistikplanering av projektet.     

Vid början av examensarbetet gjordes en omfattande litteraturstudie av facklitteratur, 

rapporter och forskningsartiklar för att erhålla fördjupad kunskap om ämnet i fråga. 

Resultatet av examensarbetet baseras på genomförda fallstudier på byggarbetsplatsen, 

exempelvis halvstrukturerade intervjuer och arbetsplatsbesök. Det ska dock nämnas att 

huvuddelen av datainsamling vid fallstudie gjordes främst genom arbetsplatsbesök på 

företaget, som sedan kompletterade de erhållna informationen från intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på platschefen och arbetsledaren i projektet, Årstastråket Etapp 1. 

Resultatet från fallstudier tyder på att bygglogistiken för projektet fungerar överlag bra, både 

gällande transport- och materialflöde på byggarbetsplatsen.  Men de främsta 

logistikproblemen som identifierades i Årstastråket Etapp 1 var framförallt sämre 

logistikplanering av projektet i tidigskede, bristande visuell kommunikation och ständig 

uppdatering av arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) jämsides projektutvecklingen.  

Eftersom kontakten mellan projektören och entreprenören i generalentreprenadformer är 

minimal och mycket av kunskap och information går till spillo, är det viktigt med bra 

samarbete och kommunikation. Detta för minimera kunskapsförlusterna och frambringa 

bättre logistikplanering av projektet. Vidare framkom det även att projektet saknade 

placeringsritningar, skyltar och anordningar ute på byggarbetsplatsen för att skapa visuell 

kommunikation. Visualisering skapar bättre transport- och materialflöde samt 

kommunikation. Alla projekt är olika och får hela tiden ändrade förutsättningar under 

produktionsprocessen. Genom att ständigt återspegla byggarbetsplatsens utformning med 

hjälp av APD-plan minimeras risken för avvikelser och projektet erhåller effektivare 

produktionsprocess. 

För att nå de uppsatta målen och effektivisera kan den framtagna standardiseringsmallen 

utnyttjas vid logistikplanering av projektet i tidigskede.  

Nyckelord: Kommunikation, logistikplanering, materialflödeskostnader, 

produktionsprocess och tillfälliga fabriken.



1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

	   INLEDNING ........................................................................................................................ 4	  1

1.1	   Bakgrund .................................................................................................................... 4	  

1.2	   Problembeskrivning ................................................................................................... 5	  

1.3	   Syfte och mål .............................................................................................................. 5	  

1.4	   Frågeställningar ......................................................................................................... 5	  

1.5	   Avgränsning ............................................................................................................... 6	  

1.6	   Målgrupp ..................................................................................................................... 6	  

	   METOD .............................................................................................................................. 7	  2

2.1	   Litteraturstudie ........................................................................................................... 7	  

2.2	   Fallstudie .................................................................................................................... 7	  

2.2.1	   Intervju .................................................................................................................. 7	  
2.2.2	   Arbetsplatsbesök .................................................................................................. 8	  

	   LITTERATURSTUDIE ........................................................................................................ 9	  3

3.1	   Logistik ....................................................................................................................... 9	  

3.1.1	   Begreppet logistik ................................................................................................. 9	  
3.1.2	   Totalkostnad ......................................................................................................... 9	  
3.1.3	   Logistikkostnader ............................................................................................... 10	  

3.1.3.1.	   Lagerföringskostnader ................................................................................ 10	  
3.1.3.2.	   Lagerhållning/hanteringskostnader ............................................................ 10	  
3.1.3.3.	   Transportkostnader .................................................................................... 11	  
3.1.3.4.	   Administrationskostnader ........................................................................... 11	  
3.1.3.5.	   Övrigt .......................................................................................................... 11	  

3.1.4	   Just-In-Time ....................................................................................................... 11	  
3.1.5	   Slöseri inom byggbranschen .............................................................................. 11	  

3.2	   Bygglogistik .............................................................................................................. 13	  

3.2.1	   Bygglogistik idag ................................................................................................ 14	  
3.2.2	   Bygglogistik i tidigt skede ................................................................................... 14	  
3.2.3	   Den tillfälliga fabriken ......................................................................................... 14	  

3.2.3.1.	   APD-plan .................................................................................................... 15	  
3.2.3.2.	   Transportvägar ........................................................................................... 15	  
3.2.3.3.	   Upplags- och lossningsplatser ................................................................... 16	  

3.2.4	   Materialflöden ..................................................................................................... 16	  



2 

3.2.5	   Materialflödeskostnader ..................................................................................... 18	  
3.2.5.1.	   Lossning och intern hantering .................................................................... 19	  
3.2.5.2.	   Spill, skador och stöld ................................................................................ 20	  
3.2.5.3.	   Kapitalbindning och störningar ................................................................... 20	  
3.2.5.4.	   Totala kostnader ......................................................................................... 20	  

3.2.6	   Kommunikation ................................................................................................... 20	  
3.2.6.1.	   Kommunikation i byggbranschen ............................................................... 21	  
3.2.6.2.	   Visuell kommunikation ................................................................................ 21	  
3.2.6.3.	   Kunskapsöverföring .................................................................................... 22	  

	   RESULTAT ...................................................................................................................... 23	  4

4.1	   Introduktion av företaget STRABAG Sverige ........................................................ 23	  

4.1.1	   Årstastråket Etapp 1 ........................................................................................... 23	  
4.1.2	   Organisationsplan .............................................................................................. 24	  

4.2	   Arbetsplatsbesök ..................................................................................................... 25	  

4.2.1	   Produktionsfronten ............................................................................................. 25	  
4.2.2	   Ändring av upplagsplatsen ................................................................................. 25	  
4.2.3	   Arbetsplatsdispositions-Plan (APD-Plan) ........................................................... 27	  
4.2.4	   Transport- och materialflöde på byggarbetsplatsen ........................................... 27	  
4.2.5	   Leveranser ......................................................................................................... 29	  

4.3	   Intervjuer ................................................................................................................... 30	  

4.3.1	   Planering och kommunikation ............................................................................ 30	  
4.3.2	   Transport och materialleveranser ....................................................................... 31	  
4.3.3	   Slöseri ................................................................................................................ 31	  

4.4	   Sammanställning av resultat .................................................................................. 33	  

	   DISKUSSION ................................................................................................................... 34	  5

5.1	   Identifierade faktorer och logistikproblem ............................................................ 34	  

5.1.1	   Logistikproblem kring lossning och leveranser ................................................... 36	  
5.1.2	   Den tillfälliga fabriken ......................................................................................... 37	  
5.1.3	   Transport- och materialhantering ....................................................................... 37	  
5.1.4	   Spill, skador och stöld ........................................................................................ 38	  
5.1.5	   Kostnaden för lagerföring ................................................................................... 38	  

	   SLUTSATS ...................................................................................................................... 40	  6

	   FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ........................................................................... 44	  7

	   REFERENSER ................................................................................................................. 45	  8

BILAGA 1:  ............................................................................................................................ 47	  

BILAGA 2: ............................................................................................................................. 49	  



3 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Exempel på totala logistikkostnader  ........................................................................... 10	  
Figur 2 Visar slöseri inom byggbranschen ................................................................................ 13	  
Figur 3 Fördelning av transportarbete ...................................................................................... 18	  
Figur 4 Kunskapsuppbyggnad i ett byggprojekt ....................................................................... 22	  
Figur 5 Fyrfiliga Johanneshovsvägen och Årstavägen som ska byggas om ............................. 24	  
Figur 6 Tvåfilig Johanneshovsvägen och Årstavägen med trädplantering, kantstensparkering 

och gång- och cykelbana. .......................................................................................... 24	  
Figur 7 Organisationsplan Årstastråket Etapp 1, STRABAG Sverige ....................................... 24	  
Figur 8 En del av produktionsfronten ....................................................................................... 25	  
Figur 9 Skiss över upplagsplatsen (U1) och produktionsfronten ............................................. 26	  
Figur 10 Område där Familjebostäder planerar uppföra 170 nya bostäder våren 2015 .......... 26	  
Figur 11 Skissen över nya upplagsplatsen (U2) ......................................................................... 26	  
Figur 12 APD-plan för projektet (Innan den nya versionen) .................................................... 27	  
Figur 13 Materialleverans till produktionsfront ....................................................................... 28	  
Figur 14 illustrerar hur materialflödet sker på byggarbetsplatsen.  1. Upplagsplats ............... 28	  
Figur 15 En hjullastare som lastar fyllningsmaterial på en treaxlad lastbil ............................. 29	  
Figur 16 Illustrerar färgkodade avlastningszoner på upplagsplatsen ...................................... 36	  
 

  



4 

 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 

Idag ställs det inom byggsektorn allt högre krav på kortare projekttider till lägre kostnader 

från byggherren. Byggbranschen har även en utmanande logistikmiljö. Ständigt ändrade 

projektförutsättningar och varierande materialflöden gör det betydligt svårare att leva upp 

till de krav som ställs. Som en effekt av detta kritiseras samhällsbyggandet idag för bland 

annat bristande planering, dålig kommunikation och visualisering på byggarbetsplatser. 

Flertalet rapporter på senare tid har utgivits t.ex. ”Logistik vid husbyggnad” av Larsson 

(2008), ”Slöseri inom byggprojekt” av Josephson och Saukkoriipi (2005), ”Skärpning 

Gubbar!” av Byggkommissionen (2002), ”Kommunikation i byggprojekt” av Carlsson och 

Josephson (2001) och ”Byggarbetsplatsens materialflödeskostnader” av Jarnbring (1994), 

samtliga för att visa att det finns stora förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. 

Josephson och Saukkoriipi (2005) hävdar i sin rapport att orsaken till byggbranschens 

ineffektivitet bland annat beror på andelen förekommen slöseri i produktionsprocessen som 

behöver beaktas medan Jarnbring (1994) och Larsson (2008) i sina rapporter hävdar att det 

beror på dålig materialhantering på byggarbetsplatser. Kvalité, effektivitet och slöseri är 

andra aspekter som byggbranschen brister i. Vare sig rapporten handlar om det ena eller det 

andra så är många eniga om att dessa problem är logistikrelaterade och uppstår i många fall 

på grund av dålig bygglogistik på byggarbetsplatser. 

Slöseri är de aktiviteter eller moment som förbrukar resurser utan att skapa något mervärde 

för kunden. Det kan vara slöseri så som lagerkostnader, väntan, materialspill, 

överproduktion eller onödig förflyttning av material och verktyg. Josephson och Saukkoriippi 

(2005) menar att byggnationskostnaderna på senare tid har stigit kraftigt, där statistiken 

visar att andelen slöseri uppgår mot cirka 30-35 % av produktionskostnaderna i ett 

byggprojekt. Huvudandelen av det förekommande slöseriet inom byggbranschen är de olika 

aktörernas omedvetenhet om vilka aktiviteter eller moment som tillför värde för kunden och 

vilka som inte gör det.  

Larsson (2008)  poängterar i rapporten ”Logistik vid husbyggnad” att trots att det under en 

30 års period har uppmärksammats om bättre materialhantering på byggarbetsplatser så är 

arbetsplatslogistikens funktionalitet fortfarande ett stort problem. Enligt Larsson (2008) står 

materialkostnader för cirka 50 % av den totala kostnaden för ett byggprojekt. Ett praktiskt 

exempel som Wegelius-Lehtonen (2001) undersökte i sin rapport ”Performance measurment 

in construction logistics” var logistikkostnader för materialleverans av gipsskivor. Resultatet 

som Wegelius Lehtonen (2001) kom fram till var bland annat att den totallogistikkostnad för 

gipsskiva var 27 % av inköpspriset, varav 60 % av detta föll på byggarbetsplatsen medan 

transportkostnader och leverantörkostnader hamna på 24 % respektive 16 %. Alla dessa 

kostnader uppstår på grund av bland annat bristande bygglogistik på byggarbetsplatser.  
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1.2 Problembeskrivning 

Dålig bygglogistik beror bland annat på bristande planering, kommunikation, kompetens och 

visualisering på byggarbetsplatser. Genom att angripa och förbättra dessa delområden kan 

byggföretagen ta ett stort steg mot effektivare lönsamhet. Det gäller även att utnyttja 

transport- och materialflöde samt tid, arbetskraft och leveranser på rätt sätt för en effektivare 

bygglogistik. I det nuvarande projektet har STRABAG Sverige som utförandeentreprenör i 

uppgift att bygga om den trafikerade Johanneshovsvägen (se avsnitt 4.1 Årstastråket Etapp 

1). Detta kräver att projektet logistikplaneras bra eftersom den biltrafiken och gånggata som 

löper genom projektet bidrar till sämre bygglogistik samt högre risk för 

produktionsstörningar och förseningar och en rad andra faktorer. Dessutom är projektet 

beläget i storstad med begränsad yta vilket gör det betydligt svårare att utnyttja ytan på ett 

bra sätt, vilket kräver i sin tur bra så väl intern som extern kommunikation.  

1.3 Syfte och mål  

Det övergripande syftet med examensarbete är att undersöka hur bygglogistiken fungerar för 

det pågående anläggningsprojektet Årstastråket Etapp 1. Ett specifikt syfte är att identifiera 

vilka logistikproblem projektet har samt varför de har uppstått. Undersökningen ska även 

mynna ut i att ta fram förslag på hur dessa problem kan undvikas för framtida projekt. För 

att åstadkomma detta ska förslag på en standardiseringsmall tas fram som projektet kan 

utnyttja som underlag vid logistikplanering av projektet i tidigskede. 

Målet är att öka förståelsen kring bygglogistikens betydelse och vilken inverkan detta har för 

en effektivare produktionsprocess och lönsamhet.  

1.4 Frågeställningar 

I detta examensarbete kommer bygglogistik i allmänt tas upp men de viktigaste 

frågeställningarna som examensarbetet kommer behandla är: 

1. Hur fungerar bygglogistiken för Årstastråket Etapp 1?  

2. Vilka logistikproblem har projektet och vad beror det på?  

3. Hur kan dessa logistikproblem förhindras för framtida projekt?  

4. Vilka faktorer är viktigt att beakta och ta hänsyn till vid upprättande av en 

standardiseringsmall?  
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1.5 Avgränsning 

Eftersom bygglogistik är ett brett område som omfattar många moment, fokuserar detta 

examensarbete främst på bygglogistik för både det interna och externa transport- och 

materialflödet av det specifika projektet Årstastråket (Etapp 1). Dessutom är Årstastråket 

(Etapp 1) ett anläggningsprojekt, och därför kommer detta examensarbetet avgränsa sig till 

anläggning och inte bygg. Avsikten är inte att introducera några mätresultat eller siffror, utan 

undersökningen ska istället mynna i att få ett förbättringsunderlag som kan utnyttjas för 

framtida projekt.   

1.6 Målgrupp  

Resultatet från detta examensarbete ska främst ämna besvara frågor och funderingar som 

STRABAG Sverige har samt använda resultaten för andra framtida projekt. 

Examensarbetet i sin helhet är dock inriktat till alla i byggbranschen som har stort intresse 

för hur deras verksamhet kan effektiviseras. Undersökningen ska även kunna tolkas och 

tydas av olika aktörer inom byggbranschen som vill effektivisera verksamhet.  
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 METOD 2

2.1 Litteraturstudie  

Vid början av examensarbetet gjordes omfattande litteraturstudie av det utvalda ämnet för 

att få fördjupad kunskap. Litteraturstudie om ämnet fortsatte kontinuerligt under arbetets 

gång. Sökord så som: Materialhantering, materialflöde, logistik, bygglogistik, effektivisering 

samt APD-plan, användes för att erhålla väsentlig information och underlag till 

examensarbetet.  

Sökningar av ämnet gjordes först och främst i Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog och i 

dess databas DiVA. Även Google Scholar utnyttjades. Andra sätt som information och källor 

inhämtades för examensarbetet var via böcker, rapporter, examensarbete samt vetenskapliga 

artiklar. Ett fåtal utländska forskningsartiklar och rapporter studerades men huvudfokus låg 

istället på de inhemska artiklar som syftade på den svenska byggbranschen.   

2.2 Fallstudie  

I detta examensarbete har två metoder för datainsamling använts: Intervjuer och 

observationer. Syftet med dessa metoder är att skapa förståelse kring studieobjektet som 

undersöks i detta examensarbete.  

2.2.1 Intervju  

I detta examensarbete genomfördes intervjuer för att skapa djupare förståelse om 

problemformuleringen. Intervjun genomfördes på platschefen och arbetsledare på STRABAG 

Sverige i Årstastråket Etapp 1. Dessa två som finns redan vid uppstarten av projektet och 

medverkar ända till slutet, har mer ingående blick över hur bygglogistiken fungerar för 

projektet.  

Eftersom platschefen har huvudansvaret för att leda projektet från start till slut, har han 

också mest kunskap om projektets möjligheter och brister. Genom att intervjua platschefen 

kan en helhets bild av projektet fås. Samma princip gäller det för arbetsledaren, som istället 

är mycket ute i produktionen. Han har huvudansvaret för bland annat materialleveranser, 

transport- och materialflödet på byggarbetsplatsen. 

Huvudfrågorna som ställdes till platschefen och arbetsledaren (se bilaga 1) formulerades för 

att lättare kunna identifiera vilka logistikproblem som fanns i projektet. Förutom detta 

berörde även frågorna det utvalda ämnet: Effektivisering av transport- och materialflöde, 

APD-plan och slöseri samt om hur planering och kommunikation fungerar på 

byggarbetsplatsen.  
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Det ska observeras att endast två intervjuer genomfördes eftersom huvuddelen av 

datainsamlingen för detta examensarbete skedde genom ett antal arbetsplatsbesök. Därför 

var det viktigt att frågorna och aktiviteterna som observerades, berörde det utvalda ämnet 

dvs. effektivisering av transport- och materialflöde. Mycket av mina slutsatser och 

diskussioner baseras på vad som har observerats genom arbetsplatsbesöken. På detta sätt 

kommer svaret från intervjuerna kompletteras med det som har observerats.  

2.2.2 Arbetsplatsbesök  

Det gjordes 11 arbetsplatsbesök på STRABAG Sverige i Årstastråket Etapp 1, där varje besök 

varade cirka 7-8 timmar. Datainsamling erhölls inte bara genom observation och 

anteckningar, utan också genom att ständigt ställa frågor till projektledningen och 

yrkesarbetarna om projektet. På så vis kunde nyttig information om projektets brister och 

möjligheter erhållas. All datainsamling från arbetsplatsbesöken kommer dock inte redovisas i 

detta examensarbete förutom det väsentliga, utan istället ska arbetsplatsbesöken komplettera 

svaren från intervjufrågorna.  
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 LITTERATURSTUDIE  3

I detta avsnitt kommer det utvalda ämnet behandlas teoretiskt och ge en mer grundligt 

förklaring av ämnet. I avsnittet kommer definitionen av den klassiska logistiken tas upp och 

också den ”nya” logistiken som används idag inom byggbranschen. Vidare kommer avsnittet 

att behandla kommunikation, Lean och Just-In-Time för att förklara begreppet 

”Bygglogistik”.  

3.1 Logistik  

3.1.1 Begreppet logistik 

Begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla aktiviteter eller moment som ser till att rätt 

material och produkt finns på rätt plats vid rätt tid dvs. skapa plats- och tidsnytta för 

verksamheten. Syftet med logistik är att förbättra den ekonomiska aspekten så att ökad 

lönsamhet erhålls, genom exempelvis högre intäkter, mindre kostnader och mindre 

arbetande kapital (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Enligt Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson (2011) kan logistik definieras som:  

”Planering, organisation och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, och som 

syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 

god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” 

Logistik är alltså en process som ser till att rätt produktionsförutsättningar erhålls för att en 

effektiv och kundanpassad verksamhet uppnås. (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.1.2 Totalkostnad  

Totalkostnad för logistik avser alla kostnader som uppstår från att ett material köps in till att 

används i verkligheten. Totalkostnaden varierar beroende på hur verksamheten sköts. 

Exempelvis vid kvantitativa inköp av varor som leverantören rabatterat, blir styckpriset för 

varan lägre men kan däremot ge ökade materialhanterings- och lagringskostnader eftersom 

varorna inte förbrukas omgående vid inköp och då behöver lagras någonstans. Därför är det 

viktigt med god fördelning av de olika kostnaderna eftersom ett beslut kan medföra att vissa 

kostnadsposter ökas medan andra minskas och behöver därför beaktas och ses över 

(Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2013). 
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3.1.3 Logistikkostnader 

 Denna typ av kostnad omfattas av alla kostnader som syftar till de logistiska aktiviteterna. 

Dessa aktiviteter delas in i direkta kostnader så som fysisk hantering och förflyttning av 

material, och indirekta kostnader det vill säga kapacitets- och bristkostnader. Storleken på 

logistikkostnaden varierar beroende på vad som definieras som logistikkostnad, inom vilken 

bransch och land verksamheten bedrivs i (Jonsson & Mattsson, 2011). Figur 1 visar ett 

exempel på hur fördelningen kan se ut. 

 

Figur 1. Exempel på totala logistikkostnader (Modifierad från Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2013) 

3.1.3.1. Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är de kostnader som produkterna eller varorna för med sig när de 

lagerhålls (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2013). Kostnaden för lagerföring kan variera 

beroende på mängden produkter som lagras och utgörs av tre delar: Finansiell del 

(kapitalbindning), förvaringskostnad och osäkerhetskostnad (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Kostnaden för kapitalbindning ses som ett till alternativkostnad för outnyttjad 

kapitalanvändning som lagerhålls medan förvaringskostnad är driftkostnader för lagret. 

Osäkerhetskostnad syftar till risken med att lagerhålla material, det vill säga riskkostnader 

som kan uppstå på grund av exempelvis defekter, fuktskador eller stöld (Aronsson, Ekdahl, & 

Oskarsson, 2013). 

3.1.3.2. Lagerhållning/hanteringskostnader 

Dessa kostnader utgörs av kostnaderna för att driva företaget, det vill säga 

personalkostnader, lagrings- och hanteringsverktyg som används samt transportkostnad 

inom det egna företaget (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2013).  
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3.1.3.3. Transportkostnader  

Transportkostnader är alla kostnader för administration och utförande av transporter, så väl 

interna som externa transporter för med sig (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2013). 

3.1.3.4. Administrationskostnader 

Administrationskostnader är kostnader för bland annat orderbehandling, lagerredovisning, 

fakturering och löneutbetalning till personal. Det kan också kostnader för inköp och 

driftunderhåll av kommunikationsverktyg så som datorer (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.1.3.5. Övrigt  

Övriga logistikkostnader så som emballeringskostnad, orderkostnad, kapacitetsrelaterade 

samt brist- och förseningskostnader är andra exempel som har stort inflytande på 

totalkostnaden (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.1.4 Just-In-Time  

Just-In-Time eller JIT är ett sätt att hantera materialflödet så väl externt som internt inom 

företaget eller organisationen. JIT kan ses som ett system för att förenkla flödesprocessen till 

det nödvändiga och bygger på att leverera efter behovet som finns från kunden. Målet är att 

leverera rätt vara i rätt kvantitet i rätt tidpunkt. Implementering av JIT är tänkt att skapa 

bättre förutsättningar och förändringar där en stegvis övergång sker till en mer effektiv 

produktionsprocess med mindre erhållen slöseri inom projektet (Liker, 2009). Genom att 

ständigt arbeta med kvalitetskontroller under produktionen kan fel i senare skede undvikas 

och på så sätt göra stora besparingar (Storhagen, 2011).  

3.1.5 Slöseri inom byggbranschen  

Ur JIT-perspektiv är slöseri de aktiviteter som inte tillför något mervärde för kunden. 

Storhagen (2011) menar att tid är de främsta icke-värdeskapande aktiviteter som JIT ser till i 

att minska. Slöseriet som finns idag inom byggbranschen är en viktig aspekt som bör beaktas 

och elimineras för en effektivare produktion. I rapporten ”Slöseri i byggprojekt” av 

Josephson och Saukkoriipi (2005) konstateras det att andel slöseri i byggbranschen kan vara 

så högt som 30 % av produktionskostnad och 50 % av byggkostnaden. För att synliggöra 

slöseri har Josephson och Saukkoriipi (2005) undersökt i sin rapport hur yrkesarbetarna 

utnyttjar sin tid på byggarbetsplatsen, detta för att visualisera och tydliggöra om hur bra eller 

dåligt projektet fungerar.  

Resultatet som presenteras nedan baseras endast på Josephson och Saukkoriipi (2005) 

fallstudieundersökning och gäller därför inte för hela byggbranschen. Syftet är endast att 

påvisa andelen slöseri i byggbranschen kan vara högt och bör därför beaktas.  
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I den direkt värdeskapande kategorin innefattas de arbetsmoment som är nödvändiga för att 

arbetet ska bli utfört och utförs under 17,5 % av byggarbetarnas arbetstid. Indirekt 

värdeskapande tillför inget till kunden, men är däremot mer eller mindre nödvändig för en 

fortsatt produktion, och utgör 45,4 % av arbetstiden för byggarbetarna. Icke värdeskapande 

eller rent slöseri, kan utan problem elimineras utan att varken kunden eller slutprodukten 

påverkas. Rent slöseri tar hela 33,4 % av byggarbetarnas tid (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). 

Hela 23 % av yrkesarbetarnas tid går åt väntan, vilket är väntetider och tid för 

internförflyttning av material på byggarbetsplats. Outnyttjad tid omfattas främst av tiden det 

tar att ta sig från plats A till plats B. Medan avbrott och övrigt, anses som rent slöseri, utgör 

0.5 % respektive 2 % av arbetstiden (Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

Inom produktion finns det sju plus en olika former på slöseri (se figur 2) som härstammar 

från Toyota Production System (TPS) och som beskrivs noggrannare här (Hamon & Jarebrant, 
2007): 

• Överproduktion 
o Att flera arbeten utförs tidigare än vad som behövs. Detta anses vara den 

viktigaste och allvarligaste slöseriet eftersom det lägger grunden för bl.a. lager, 
transport och omarbete.  

• Väntan 
o Detta omfattar både väntan på att något ska göras men också väntan på andra 

arbetsmoment ska bli färdiga för att ett påbörjat arbete kan fortsättas. Lättare 
sagt, när arbetet står still anses det som väntan. 

• Onödiga transporter eller förflyttningar 
o Onödiga förflyttningar av t.ex. material och verktyg är något kunden inte vill 

betala för. 
• Överarbetning eller felaktig bearbetning 

o Att det produceras mer än vad kunden eller slutprodukten kräver.  
• Lager 

o Onödigt mycket material som väntar på att behandlas är mer än vad 
produktionen/momentet.  

• Rörelse  
o I rörelse inkluderas både maskiner och människor, där målet är att ha en så 

minskad onödig rörelse som möjligt på arbetsplatsen.  
• Omarbete 

o Korrigering och reparationer av redan slutfördmoment som inte tillför något 
värde för kunden.  

• Outnyttjad kreativitet  
o Denna typ av slöseri är när företaget inte utnyttjar medarbetarnas fulla 

kompetens eller kreativitet. Engagemang och ambitioner hos medarbetarna 
skapar ökad kreativitet i företaget och på så vis eliminerar man den typen av 
slöseri.  
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Idag strävar många byggföretag inom branschen att ständigt optimera värdeskapande 

aktiviteter men glömmer oftast bort betydelsen av icke-värdeskapande moment. Icke 

värdeskapande moment har störst förbättringspotential och uppnås genom exempelvis 

eliminering av rent slöseri samt minimering av indirekt värdeskapande aktiviteter (Josephson 
& Saukkoriipi, 2005).  

Alla åtta former av slöseri enligt kapitel 3.1.6 Slöseri inom byggbranschen är mer eller 

mindre logistikrelaterade problem. Stor andel av förekommande slöseri på byggarbetsplatser 

bidrar till dålig bygglogistik, vilket gör det svårare för byggföretagen att öka lönsamheten.  

3.2 Bygglogistik  

Definitionen av bygglogistik skiljer sig från Logistik från kapitel 3.1. I den fasta industrin 

handlar det mycket om den klassiska logistiken där produktionsprocessen och arbetssättet är 

upprepande och kontinuerligt med samma materialflöde. Om produktionsstörningar uppstår 

orsakar de direkta kostnader, och på så vis kan störningar och förseningar elimineras 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Den klassiska logistikandan kan dock inte tillämpas i 

byggbranschen på samma sätt som i den fasta industrin. Inom byggbranschen handlar det 

om att varje projekt har nya målsättningar, ny arbetsplats och organisationsstruktur samt ny 

arbetskraft och kompetens. I byggbranschen står så väl projektet som byggarbetsplatsen i 

ständig förändring. Effekten av dessa ständiga förändringar gör det svårt för byggföretagen 

att hitta en standard eller modell att utgå ifrån för en effektiv produktion. Självklart går det 

att ta med sig tidigare erfarenheter och tillämpa de i det nya projektet men det går ändå inte 

att skapa samma effektivitet som i den fasta industrin (Larsson, 2008). 

Figur 2 Visar slöseri inom byggbranschen (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005) 
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3.2.1 Bygglogistik idag 

Trots att byggbranschen idag ses vara kraftigt produktionsinriktad så finns det ändå 

otillräckligt med kompetens inom bygglogistik (Larsson, 2008). Detta anses vara ett stort 

problem trots att det under många år har uppmärksammats om hur byggmaterial ska 

hanteras. Kostnaderna för materialhantering kan sänkas med cirka 50 % men störst vinst 

erhålls dock genom att upprätta god bygglogistik på byggarbetsplatsen (Larsson, 2008). I 

rapporten ”Slöseri i byggprojekt” av Josephson och Saukkoriipi (2005) framhävs det att 

främsta orsaken till den otillräckliga kompetensen och omedvetenheten om 

materialhantering beror på dålig kunskap. Josephson och Saukkoriipi (2009) menar att det 

finns för låg insikt på vilka aktiviteter som tillför värde för kunden och vilka som inte gör, 

vilket beror på att det inte finns någon som ansvarar eller överblickar hela förloppet. På så vis 

försvinner även viktig erfarenhetsåterföring och dokumentation mellan de olika aktörerna 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

3.2.2 Bygglogistik i tidigt skede  

Logistikplanering i tidiga skeden är centrala för att skapa bra förutsättningar för en 

effektivare produktionsprocess. I rapporten ” Effektiv logistik i innerstadsprojekt” av 

Boverket (2009) poängteras det att grunden för en effektiv bygglogistik etableras redan i 

projekteringsskedet, då riktlinjer för projektet tas upp, som är nära knutet till hur byggnaden 

utformas. Enligt Boverket (2009) bör störst vikt läggas på hur projektet ska logistikplaneras i 

projekteringsskedet, som givetvis medför ökade kostnader för resursåtgången men detta 

återbetalar sig i form av goda förutsättningar för en effektivare bygglogistik under 

produktionsprocessen. Målet är att uppnå en gemensam agenda för vad som ska göras, när 

det ska göras och vilka moment som ska färdigställas för en fortsatt produktion. Eftersom 

kvalitets- och kostnadsaspekterna ligger i grunden för ett väl genomtänkt logistik är det 

viktigt att säkerställa rätt produkt utvecklas mot rätt målgrupp, i rätt tid med rätt kvalitet och 

kostnad. Att ha en väl fungerande logistik ökar kompetensen hos de inblandade samt 

tillförlitligheten och stabiliteten i byggprocessen, som sedan bidrar till ökad lönsamhet för 

företaget (Boverket, 2009).   

3.2.3 Den tillfälliga fabriken  

Redan i projekteringsskedet upprättas en så kallad ”tillfällig fabrik” av byggentreprenören för 

att visualisera och optimera byggarbetsplatsen. Fabriken innehåller bland annat och 

transportanordningar, materialupplägg, maskiner, förråd, verkstäder, arbetsplatser samt 

personalutrymme. Eftersom det pågår flera aktiviteter samtidigt på en byggarbetsplats är det 

viktigt att upprätta en bra tillfällig fabrik för att erhålla hög effektivitet och platsnytta 

(Nordstrand & Révai, 2002).  
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3.2.3.1. APD-plan 

Planeringsarbetet av den tillfälliga fabriken ritas oftast på en placeringsritning, även kallad 

arbetsplatsdispositions-plan (APD-plan). En APD-plan är en situationsplan som visar hur 

byggprojektets arbetsområde ska disponeras och utnyttjas. Den visar många logistiska 

aspekter såsom transportvägar, lossningsplatser, lager, materialupplag samt kranar och dess 

räckvidder. Eftersom APD-planen visar upplägget av de olika aktiviteterna, kan en hög 

utnyttjandegrad av byggarbetsplatsen erhållas (Nordstrand & Révai, 2002).  

Eftersom en byggarbetsplats hela tiden får nya förutsättningar och ständigt är under 

förändring, är det viktigt att beakta dessa ändringar vid planering av 

arbetsplatsdispositionen. APD-planen ska ständigt uppdateras och återspegla 

byggarbetsplatsens förändringar etc. Med för tidig planering utan att hänsyn tas till hur 

projektet fortlöper kan innebära felaktig etablering och outnyttjad arbetsplats, vilket i sin tur 

medför stora kostnader för verksamheten (Nordstrand & Révai, 2002). Sen planering av 

arbetsplatsens disposition kan ge låsningar i projektet, vilket ger tidskrävande och krångliga 

lösningar (Hansson , 1999). Hansson (1999) menar att APD-planen varken uppdateras eller 

prioriteras vid ändrade aktiviteter eller förutsättningar för projektet och kommer på så vis 

inte till någon nytta, trots att byggbranschen värderar APD-plan som ett viktigt 

styrinstrument. 

Det finns även andra fördelar med att upprätta APD-planen; förutom dess syfte att optimera 

byggarbetsplatsen så beaktar den även: 

• Arbetsmiljö 

o Genom utritade utrymningsvägar, säkerhetsutrustningar och ”första hjälpen” 

på APD-plan blir arbetsmiljön säkrare för samtliga på byggarbetsplatsen. 
• Materialhantering 

o Med hjälp av APD-plan erhålls minskat spill och svinn eftersom störande 

moment exempelvis letande efter material undviks. Upplägget av 

arbetsplatsen underlättar även för leverantörer vid leveranser, då de vet var 

materialupplaget finns och då inte ta nödvändig tid från arbetsledare eller 

yrkesarbetarna.  

• Bygglogistik 
o APD-planen skapar en dynamisk arbetsplats, vilket ger en smidigare och 

effektivare bygglogistik.  

3.2.3.2. Transportvägar  

För att öka framkomlighet och transportflöde för exempelvis lastbilar, trailers eller 

hjullastare bör transportvägarna tydligt anvisas, både internt inom byggarbetsplatsen och för 

externa transporter samt att passen är fri från material etc. (Nordstrand & Révai, 2002).  Ett 

sätt att öka framkomligheten är exempelvis genom ”rundkörning” och enkelriktning, det vill 

säga lastbilar eller trailer ska inte behöva backa och vända för att köra ut från en upplagsplats 

eller byggarbetsplatsen (Nordstrand & Révai, 2002). 
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Nordstrand och Révai (2002) menar att bygga smala och mindre vägar kan tyckas kosta 

mindre men kostnaden kan bli betydligt större om bristen på framkomlighet förhindrar 

produktionen i ett senare skede genom exempelvis längre omlastnings- och väntetider. Dålig 

framkomlighet på byggarbetsplatsen kan även vara ett irritationsmoment vid leveranser. 

3.2.3.3. Upplags- och lossningsplatser  

Syftet med att ha upplagsplatser är att kunna utnyttja en viss bestämd plats där allt 

schaktmassor, bygg- och verktygsmaterial samlas på ett och samma ställe. Nordstrand och 

Révai (2002) menar att denna tanke kan vara svår att förverkliga fullt ut i praktiken, även 

fast målsättningen dock ska vara inriktad mot sådana lösningar. De tänkta upplagsplatserna 

bör planeras med avseende på byggarbetsplatsens utformning och sedan ritas ut på APD-

plan. Att ha väldefinierade och skyltade lossningsplatser underlättar för samtliga inblandade 

på byggarbetsplatsen, vid exempelvis leveranser (Nordstrand & Révai, 2002).  

Generellt finns det tre olika typer av platser där material kan lagras: 

1. Leverantörsplatser  

• Råmaterial som precis nyanlänt till byggarbetsplatsen från extern leverantör.  

2. Upplagsplatser 

• Huvudlager  

o Material som ska lagras över en längre period.  

• Mellanlager 

o Material som tillfälligt väntar på att transporteras till produktionslagret. 

• Produktionslager  

o Material som yrkesarbetarna använder sig av ute i produktionen.  

3. Produktionsplatser  

a. Material används för att framställa halvfabrikat eller för att framställa slutlig 

produkt. 

3.2.4 Materialflöden  

Materialflödets ”livscykel” kan på en byggarbetsplats beskrivas från det att ”råmaterialet” 

levererats till byggarbetsplatsen till att det i vissa fall läggs i ett mellanlager och till att det 

slutligen transporteras in till inbyggnadstället. Materialflöde avser alltså alla aktiviteter som 

utgör någon sorts förflyttning, hantering och lagring av materialet.  

Som tidigare nämnt är byggarbetsplatser under ständig förändring och dess disposition 

kräver kontinuerlig planering. Oftast lägger entreprenören stora summor pengar på att flytta 

material inom byggarbetsplatsen och bristfällig planering medför att onödig mängd material 

lagras. Det är arbetsledningens ansvar att förse arbetslagen med material. Bristande rutiner, 

dålig framförhållning, märkning och mottagning leder till outnyttjad tid. Tiden går istället åt 

att försöka reda ut och lösa problemen med beställning, leveranser och att leta efter material. 

Detta bidrar även till ökat spill och svinn på byggarbetsplatsen.  
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Planering, samordning och information bidrar bland annat till rätta förutsättningar för god 

bygglogistik (Larsson B. , 2008).  

I vissa byggprojekt mellanlagras materialen innan de transporteras till produktionen medan i 

andra projekt transporteras de direkt till inbyggnadstället. Risken för att materialen kommer 

behöva förflyttas under projektets gång ökar om materialen mellanlagras. Detta kommer dels 

medföra onödiga kostnader för projektet och dels ge upphov till spill och svinn samt skador 

på materialet. Olsson och Larsson (1999) hävdar att största potentialen i att sänka 

materialflödeskostnader ligger i att leverera materialet direkt till inbyggnadstället. För att 

skapa de rätta förutsättningarna för effektiv bygglogistik är det bland annat viktigt att veta 

hur byggarbetsplatsen ser ut samt hur tillvägagångsättet för godsmottagning och lossning 

sker.  

För att erhålla god bygglogistik bör materialhantering på byggarbetsplatsen planeras så att 

det finns tillräckligt stort utrymme för exempelvis transport- eller gångvägar. Lagring av 

material ska ske på platser där det finns gott om utrymme som inte på något sätt förhindrar 

produktionen. Exempelvis påverkas både interna och externa transporter och leveranser om 

materialflödet på byggarbetsplatsen är ostrukturerat. Det handlar alltså om att planera 

materialupplägget noggrant för att uppnå effektivt materialflöde på byggarbetsplatsen 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Olsson och Larsson (1999) definierar vikten av strukturerad 

arbetsplats:  

”Ostrukturerade materialflöde på arbetsplatser ger dåliga förutsättningar för effektivt inflöde 

med effektiva transporter och leveranser.”  

Ordning och reda på byggarbetsplatser är också väldigt viktigt att beakta. Det handlar om 

sunt förnuft om hur materialet ska hanteras för att produktionen ska fortlöpa utan 

störningar. Ordning och reda skapar även de rätta förutsättningarna för bättre materialflöde 

på byggarbetsplatsen (Hamon & Jarebrant, 2007). Exempelvis felplacerade material 

förhindrar yrkesarbetarna att ta sig fram eller utföra sitt arbete. Viktig tid går åt spillo vilket 

bidrar till ineffektivitet och slöseri på byggarbetsplatser. Enligt Hamon och Jarebrant (2007) 

kan ordning och reda ske efter de 5 S: 

• Sortera  

o Noggrann undersökning av byggarbetsplatsen för sedan eliminera överflödigt 

material   

• Systematisera  

o All arbetsverktyg och material placeras på rätt plats 

• Städa  

o Hålla arbetsplatsen ren och prydlig  

• Standardisera  

o Skapa rutiner och regler  

• Skapa vana  

o Följ rutiner och regler  



18 

Den externa materialhanteringen på byggarbetsplatser är däremot mer komplicerad. I 

rapporten ”Godsflöden och transporter inom byggindustrin” av Olsson och Larsson (1999) 

framhävs det att idag inom byggbranschen har varje projekt många leverantörer kopplade till 

sig själva, vilket gör att leveranserna kan komma i ojämnt flöde. Flödesvariationen beror på 

produktionsmetoderna och tidpunkten på dagen samt i vilket produktionsskede projektet 

befinner sig i. Detta kräver då god kommunikation och planering med leverantörerna.  

Mellan år 1960 och 1970 fördubblades mängden godstransport från 300 miljoner ton till 625 

miljoner ton, vilket berodde dels på den ökade industriproduktionen och dels på den 

omfattande byggverksamheten. Fördelningen av transportarbete visar att 84 % av den totala 

godsmängden inom Sverige transporteras med lastbil, figur 4 (Olsson & Larsson, 1999). I takt 

med att majoriteten av transporten sker via lastbilar får byggarbetsplatser in en mängd olika 

transportfordon vid leveranser och eftersom produktionen är extra känslig för förseningar 

och störningar ställer det höga krav på flexibilitet och planering för att mottagning och 

lossning ska flyta på effektivt.  En noga och genomtänkt planering med byggarbetsplatsens 

utformning i centrum, krävs för en effektivare bygglogistik (Olsson & Larsson, 1999). 

3.2.5 Materialflödeskostnader   

Materialflödeskostnaderna som presenteras nedan ska dock tas i beaktning då dessa 

kostnader gäller för byggprojekt och behöver naturligtvis inte gälla för 

anläggningsprojekt. Syftet med detta är att påvisa att det förekommer 

materialflödeskostnader byggbranschen, vare sig om det handlar bygg- eller 

anläggningsprojekt. 

I de flesta läroböcker om logistik finns ”Wilsonformel” även kallad kvadratrotsformeln 

beskriven och är ett sätt att beräkna ekonomisk orderkvantitet genom att minimera 

ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. Även om formeln bygger på antagande 

ger den ändå en lagom bra uppfattning om hur stora kvantiteter av material som ska beställa 

in.  

0%	  

13%	   3%	  

84%	  

Flyg	  

Järnväg	  

Sjöfart	  

Lastbil	  

Figur 3 Fördelning av transportarbete (Olsson & Larsson, 1999) 
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Men eftersom de flesta de flesta projekt är små som har många olika materielleveranser ger 

inte denna typ av optimering platschefen tillräckligt information för att hitta en optimal 

lösning för att minimera logistikkostnaderna för byggmaterial (Larsson B. , 2008).  

Virjhoef och Koskela (2000) hävdar att extra kostnader för materialhantering varierar mellan 

40 % till 250 % av materialets inköpspris. Detta visar att hanteringskostnaderna kan vara av 

stor betydelse för det totala materialpriset. Enligt Jarnbring (1994) kan de extra 

materialkostnader som uppstår under byggprocessen delas in en kostnadsmodell; 

• Lossning 

o Väntekostnad, faktisk lossningskostnad och mottagningskontroll.  

• Intern hantering 

o Transport på arbetsplats, sortering av material, sophantering, 

täckning/avtäckning av material etc.  

• S-kostnader 

o Spill, Skador och Stöld  

• Kapitalbindning  

o Räntekostnader och kostnader för lagerytor  

• Produktionsstörningar 

o Orsakade av felaktiga materielleveranser eller förseningar etc.   

 

3.2.5.1. Lossning och intern hantering  

Statistiken visar att 14-20 % av materialkostnader som uppstår kommer från 

internmaterialhantering inom byggarbetsplatsen dvs. då materialet mellanlagras på 

upplagsplatsen medan 6-9 % av kostnaderna går till då materialet lagras direkt vid 

inbyggnadsstället (Hansson , 1999).  

Enligt Virjhoef och Koskela (2000) varierar de extra kostnaderna för materialet mellan 40-

250 %, vilket de kom fram till i sin undersökning. Virjhoef och Koskela (2000) hävdar att 

främsta orsaken till de extra kostnaderna uppstod då större mängd material inköptes till en 

rabatterad pris, vilket är ett vanligt upphandlingssätt. Ju lägre priset för materialet blev desto 

högre blev logistikkostnaderna eftersom större mängd leveranser krävde dels mer arbete men 

även större lagerhållningskostnad. Ett exempel som dras upp i studien är de extra 

kostnaderna som uppstod vid leverans av tegelsten. Materialet var för tungt att transportera 

maskinellt, som istället transporterades manuellt intill byggarbetsplatsen vilket tog 50 % av 

yrkesarbetarnas tid (Vrijhoef & Koskela , 2000). Samma slutsats kommer Jarnbring (1994) 

fram till och hävdar att bristfällig planering och information samt behovet av material är 

utmärkande för materialinköp och därför är det viktigt att ha helhetssyn på materialflödet för 

att minska materialflödeskostnaderna.  

I rapporten ”Logistik vid husbyggnad” av Larsson (2008) poängteras att de extra 

hanteringskostnaderna varierar mycket och är svåra att fastställa eftersom många av 

företagen förmodligen har dålig information om de verkliga hanteringskostnaderna.  
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3.2.5.2. Spill, skador och stöld 

Mängden material som inköps stämmer oftast inte överens med det som byggs in. Mängden 

material som försvinner mellan levererad kvantitet och inbyggd kvantitet kallas för spill. Hur 

spill uppstår varierar väldigt mycket. Det kan uppstå genom lagring, och interna transporter 

av materialet. Det kan även vara genom exempelvis stölder, lagringsskador och skador 

orsakade av gaffeltrucken men även genom att yrkesarbetarna arbetar med materialet 

(Larsson B. , 2008).   

3.2.5.3. Kapitalbindning och störningar  

Kapitalkostnader är de kostnader som uppstår då materialen lagerhålls. Även om andelen 

kostnader är liten och ibland försumbar, går det inte att undvika dess kostnader. Så länge 

outnyttjat byggmaterial lagerhålls kostar det pengar för företaget. Material som lagerhålls 

kan i vissa fall förhindra framkomligheten på byggarbetsplatsen och på så vis medför det 

andra former av kostnader (Larsson, 2008).   

Materialstörningar som uppstår på en byggarbetsplats beror bland annat på materialfel, fel 

leveranser och förseningar etc. Enligt Larsson (2008) blir andelen störningar i 

materialleveranser cirka 3 %, om materialkostnaden för projektet ligger mellan 40-50 % av 

inköpspriset.  

3.2.5.4. Totala kostnader  

Enligt Larsson (2008) kan följande logistikkostnad tillkomma för den totala 

materialflödeskostnaden:  

• Lossning och internhantering: 50 % av inköpspriset  

• S-kostnader: Spill, Skador och Stöld: 15 %  

• Kapitalkostnader: Cirka 1 % 

• Störningar: 3 %  

Med grov bedömning hamnar materialflödeskostnader på cirka 70 % av inköpspriset, vilket 

är väldigt högt. I verkligheten kan siffrorna vara ännu högre menar Larsson (2008).  

3.2.6 Kommunikation  

Begreppet kommunikation är ett mångtydigt ord som kan betyda flera saker. Den får ny 

definition och mening i varje organisation. Larsson (2008) definierar begreppet som 

kontakt- och strukturform som olika organisationer använder sig av; i syfte för en fungerande 

samverkan mellan alla berörda aktörer inom verksamheten. Detta kan gälla både internt och 

extern inom verksamheten menar Larsson (2008). Hur en fungerande kommunikation 

tillämpas i en organisation beror på dess kultur och struktur samt effektivitet och resultat 

(Larsson, 2008).  
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3.2.6.1. Kommunikation i byggbranschen  

Kravet om kortare projekttid till lägre kostnad och god kommunikation mellan olika aktörer i 

ett byggprojekt för en effektivare byggprocess, kräver en mer informell kommunikation i 

framtiden (Carlsson, 2001). I rapporten ”Kommunikation i byggprojekt: Verkligheter och 

möjligheter” av Bo Carlsson och Per-Erik Josephson poängteras det att minst 14 % av all 

kommunikation handlar om fel och brister, sannolikt att siffran är ännu högre. Medan hela 

22 % handlar om ändringar. Carlsson och Josephson (2001) menar att det blir mer än 

nödvändigt att kommunicera via direkta kontakter genom exempelvis personalträff och 

möten. Detta skapar förståelse för informationen och på så vis erhålls mindre osäkerhet och 

missförstånd.  

För att uppnå de uppsatta målen och upprätta en fungerande och effektiv kommunikation i 

byggbranschen krävs en öppen och pålitlig kommunikation mellan aktörerna. Detta är också 

ytterst viktig för att klara av utmaningen att bli effektivare, snabbare samt sänka 

kostnadsutvecklingen (Carlsson, 2006). Bra fungerande kommunikation anses vara en av de 

största förutsättningarna för effektivt projekt (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.2.6.2. Visuell kommunikation  

Bilder innehåller symboler för att överföra information till läsaren. Informationsförmedling 

som sker på detta sätt är avsevärt raskare och effektivare än genom exempelvis ord och 

texter, detta eftersom information genom bilder är en förenkling av verkligheten. 

Informationsförmedling genom texter är oftast svårare att tolka och visualisera samt texterna 

måste läsas i ordning för att ge rätt information, medan bilder ger mer snabb och översiktlig 

information om ämnet i frågan. Oftast är det bättre att utnyttja dessa två aspekter, texter och 

bilder, tillsammans för att erhålla så hög informationsförmedling som möjligt. För mycket 

detaljer och fakta i bilder gör det betydligt svårare för läsaren att uppfatta den tilltänkta 

informationen och därför bör informationsförmedling genom bilder vara enkel och 

lättförståeligt. För lite detaljer och fakta i bilder kan däremot medföra att 

informationsförmedlingen blir otydlig eller ospecifik. Samma princip gäller det om 

informationsförmedling sker genom för många bilder, då exempelvis läsaren vill ”bläddra” 

förbi etc. (Andersson, 1971).  

För att effektivisera transport- och materialflöden på byggarbetsplatser måste alla veta vad 

som göras och när det ska göras. Det är viktigt att upprätta rätt arbetssätt vid ny anställning 

eller när ny sidoentreprenör kommer till byggarbetsplatsen. Arbetssättet måste visualiseras 

och upprepas till alla på byggarbetsplatsen för att det ska fungera. Genom att visualisera 

bygglogistik byggs en förståelse kring utformning av byggarbetsplatsen eftersom 

informationen når ut till samtliga iblandade. Transport- och materialflöden effektiviseras 

genom tydliga anordningar och skyltar som får informationen att nå ut så väl till besökare 

som leverantörer. Genom att exempelvis rita in-, ut- och genomfartsvägar eller 

upplagsplatser för att underlätta för lastbilschaufförerna vid leveranser (Boverket, 2009).  
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Visualisering av materialupplag, verktygsområden där varje verktyg har sina förbestämda 

platser uppnår projektet bättre effektivitet och på så vis lättare hitta avvikelser (Hamon & 

Jarebrant, 2007). 

3.2.6.3. Kunskapsöverföring  

Carlson och Josephson (2001) anser att de största kunskapsförlusterna som inträffar inom 

byggbranschen sker vid övergångsskeden i byggprojekt. Dessa kunskapsförluster 

uppkommer främst vid generalentreprenadformer, då kontakten mellan projektör och 

entreprenör är minimal. Kunskapsförluster uppstår även när nyckelpersoner byts ut under 

övergångsskedet mot andra personer som ska föra projektet vidare mot de uppsatta målen, 

figur 5.  Enligt Carlsson och Per-Erik (2001) blir en effekt av detta att antalet ändringar, fel 

och brister ökas. 

 

Figur 4 Kunskapsuppbyggnad i ett byggprojekt (Modifierad från Carlsson & Josephson, 2001) 

Byggbranschen är oftast känd för sin oförutsägbarhet där inget projekt är lik den andra. Varje 

projekt som införs har nya mål, arbetsplats eller personal. Det kan även vara att vissa projekt 

är mer omfattande än andra, vilket är viktig att beakta. Under dessa omständigheter uträttas 

kommunikationsplaneringen sällan av många personer och det gör att höga krav på att 

informationsöverföringen sker tydligt och rätt mellan aktörerna (Carlsson, 2006). 

Informationsöverföringen sker dessutom betydligt långsammare och svårare i 

byggbranschen. Detta beror enligt Carlsson (2006) beror främst på att informationsmängden 

som måste överföras mellan alla aktörer är mycket större vilket kräver ständiga 

personalmöten och personliga kontakter etc. Detta leder till långsammare 

informationsförmedling som medför ökade kostnader för projektet.    
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 RESULTAT 4

I detta kapitel presenteras sammanställningen av det material som har inhämtats från 

arbetsplatsbesök och intervjuer från byggarbetsplatsen. Syftet med detta är att ge en 

helhetsbild av hur verksamheten sköts samt finna möjligheter och brister gällande 

bygglogistiken.  

4.1 Introduktion av företaget STRABAG Sverige  

STRABAG är en av Europas ledande koncerner inom bygg- och anläggningssektorn från 

Österrike. De har etablerat sig världen över i länder som: Kanada, Kina och Indien etc. 

Namnet STRABAG introducerades år 1930 och representeras idag av cirka 74 000 personer 

som engagerar sig i olika delområden i företaget.  

I samband med att STRABAG förvärvade ”ODEN Anläggningsentreprenad AB” år 2008 klev 

även företaget in på den svenska marknaden och fick namnet STRABAG Sverige. Två år 

senare (2010) etablerade sig även STRABAG Projektutveckling AB i Sverige som hade bland 

annat Täby Centrum i Stockholm som sitt allra första projekt. Genom detta fick företaget en 

stark verksamhet inom industri- och bostadbyggnation. STRABAG har även systerbolaget 

ZÛBLIN samt dotterbolaget NIMAB till sitt förfogande. 

4.1.1 Årstastråket Etapp 1 

Årstastråket i Stockholm är ett område mellan det stora grönområdet i Årstafältet och 

Årstaskogen som kopplar samman Årstafältet och Slakthuset. Här vill Stockholms stad som 

leder projektet uppföra 3000 nya bostäder. Arbetet är planerat i tre etapper och under den 

första etappen ska det uppföras cirka 500 nya bostäder och en förskola samtidigt som 

Johanneshovs- och Årstavägen ska byggas om (se figur 5). I detta projekt Årstastråket (Etapp 

1) har STRABAG Sverige som utförandeentreprenör uppdrag att bygga om 

Johanneshovsvägen från fyrfilig väg till en tvåfilig stadsgata med gång- och cykelbana, 

trädplantering och kantstensparkering, se figur 6 nedan. Dessutom ska korsningen mellan 

Johanneshovsvägen och Årstavägen byggas om till en cirkulationsplats.  

Utförandetiden för projektet är cirka 3 år. Projektet startade sommaren 2014 och ska pågå 

fram till sommaren 2017. Kontraktssumman för projektet är på cirka 87,9 MSEK (STRABAG 

Sverige, 2015).   
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Figur 5 Fyrfiliga Johanneshovsvägen och Årstavägen som ska byggas om 

 

Figur 6 Tvåfilig Johanneshovsvägen och Årstavägen med trädplantering, kantstensparkering och 
gång- och cykelbana. 

4.1.2 Organisationsplan  

Figur 7 visar organisationsplanen för Årstastråket Etapp 1. Platschefen tillsammans med 

projektingenjören och projektekonomen hade huvudansvaret att sköta det administrativa 

arbetet och driva projektet mot de uppsatta målen. Intervjuerna genomfördes med 

platschefen och arbetsledaren.    

 

Figur 7 Organisationsplan Årstastråket Etapp 1, STRABAG Sverige 
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4.2 Arbetsplatsbesök 

Huvudandelen av datainsamlingen skedde genom elva arbetsplatsbesök där varje tillfälle 

varade cirka sju till åtta timmar. Datainsamling erhölls inte bara genom observation och 

anteckningar, utan också genom att ständigt ställa frågor till projektledningen och 

yrkesarbetarna om projektet. I detta kapitel sammanfattas det erhållna informationen från 

arbetsplatsbesöken på Årstastråket Etapp 1.  

4.2.1 Produktionsfronten  

Produktionsfront definieras som just de område där det håller på att byggas om dvs. där 

produktionen är mest aktiv. Produktionsfronten i Årstastråket är välstrukturerad och städat 

där det sällan hittas verktyg, material eller rör liggandes runt om (se figur 8).  

 

Figur 8 En del av produktionsfronten 

4.2.2 Ändring av upplagsplatsen  

Sedan produktionsstarten 2014 har projektet haft den gamla upplagsplatsen (U1) (se figur 9) 

som är placerad nästintill produktionsfronten till sitt förfogande. Här sker all 

materialhantering vare sig det handlar om schakt- eller krossmaterial eller byggmaterial så 

som rör, brunnar och arbetsverktyg och hjälpmedel. Här placeras även verktygscontainer och 

förrådscontainer. Våren 2015 planerar Familjebostäder att uppföra 170 nya lägenheter just 

på det område (se figur 10) där upplagsplatsen befinner sig på, vilket kräver att den flyttas (se 

figur 11).  
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Figur 9 Skiss över upplagsplatsen (U1) och produktionsfronten 

 

Figur 10 Område där Familjebostäder planerar uppföra 170 nya bostäder våren 2015 

 

Figur 11 Skissen över nya upplagsplatsen (U2) 

Eftersom projektet är beläget i storstad där större delen av arbetsområde var under 

ombyggnation var det viktigt att upplagsplatsen hade så mycket yta som möjligt för 

materialhantering. Inte bara på grund av den begränsade arbetsytan utan även för att 

möjliggöra internt Just-In-Time leveranser. I början av projektet var det dessutom mycket 

schakt- och fyllningsmassor som transporterades, vilket krävde att upplagsytan var så stor 

som möjligt för bättre materialhantering. Ytan som U1 erbjöd var betydligt större än något 

annat område inom entreprenadgränsen. Trots att platschefen tillsammans med 

projektledningen på byggarbetsplatsen var välmedvetna om att de skulle tvingas flytta 

upplagsplatsen längre fram, föll valet av upplagsplatsen ändå på U1. De ansåg att det var 

bättre att utnyttja en större upplagsplats (U1) under begränsad tid, än att utnyttja mindre och 

smalare upplagsplats (U2) under längre tidperiod.  Kostnaden för material- och tidsspill i 

samband med förflyttning av U1 skulle återbetalas genom att projektet utnyttjar en större 

upplagsyta.  
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4.2.3 Arbetsplatsdispositions-Plan (APD-Plan) 

En APD-plan är en situationsplan som visar hur byggprojektets arbetsområde ska disponeras 

och utnyttjas. Den visar även många logistiska aspekter såsom transportvägar, 

lossningsplatser, lager och materialupplag etc. Figur 12 visar den befintliga APD-planen som 

användes i projektet. På APD-planen framkommer ”förstahjälputrustning”, brandsläckare, 

gasflaskor, återsamlingsplats, bodar, förrådscontainer och verktygscontainer samt 

upplagsplats för materialhantering tydligt. Det ska dock beaktas att inga in-, utfartsvägar och 

olika lossningsplatser samt transportvägar fanns utritade på APD-planen.  

APD-planen har uppdaterats hittills två gånger under projektets gång, men efter att 

materialet förflyttats till den nya upplagsplatsen (U2) kommer en ny version av APD-plan 

upprättas.  APD-planen observerades heller inte ute på byggarbetsplatsen för att skapa 

effektivare produktionsprocess.  

 

Figur 12 APD-plan för projektet (Innan den nya versionen) 

4.2.4 Transport- och materialflöde på byggarbetsplatsen  

Processen för den interna materialhanteringen skedde genom att en treaxlad lastbil 

transporterade 12-13 ton schaktmaterial åtgången från produktionen till upplagsplatsen 

(1.0). I samma veva transporterade samma lastbil fyllningsmaterial till produktionsfronten 

(se figur 13). Schaktmaterial som gick att återanvända lagrades på upplagsplatsen medan 

icke-användbart schaktmaterial transporterades ut till extern Deponi (1.1) med hjälp av 

lastbilar som har en kapacitet på cirka 30 ton. Dessa lastbilar åkte även till Gladökvarn(1.2) 

för inhämta nytt kross material till byggarbetsplatsen i returresan från deponin, vilket är ett 

miljösmart och kostnadseffektiv transportsätt. Ibland kunde bergschakt från 

produktionsfronten transporteras direkt ut till Gladökvarn för nedbrytning. Nödvändigt 

material så som brunnar, vattenledning och kanalisationsrör för att produktionen skulle 

kunna fortsätta, levererades av en extern leverantör (2.1) till byggarbetsplatsen (2.0). Inhyrd 

utrustning så som bodar och verktyg levererades till byggarbetsplatsen (3.0) av externa 

leverantörer. Figur 14 visar översiktlig hur så väl intern som extern materialflöde fungerar på 

byggarbetsplatsen.   
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Figur 13 Materialleverans till produktionsfront 

 

 

Figur 14 illustrerar hur materialflödet sker på byggarbetsplatsen. 
 

1. Upplagsplats  

                                      1.1 Extern deponi för gammal schaktmaterial som inte går att återanvända  

 1.2 avhämtningsplats för krossat material, Gladökvarn.  

2. Lager för Verktygsmaterial 

                                     2.1 Byggmaterial så som brunnar, vattenledningar och kanalisationsrör etc.  

3. Upplagsplats för inhyrd utrustning  

              3.1 Exempelvis inhyrda bodar, verktyg etc. från extern leverantör  
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4.2.5 Leveranser  

En viktig del i bygglogistik är att skapa snabb in- och utflöde av materialet vid leveranser på 

byggarbetsplatsen. Det gäller att effektivisera materialflödet i så hög grad som möjligt. Vid 

exempelvis leveranser ska tippning av materialet ske snabbt och smidigt, utan att bli anvisad 

eller förhindras av omkringliggande material. Samma princip gäller det vid pålastning av 

material.  

Vid så väl intern som extern leverans av schakt- och krossmaterial i Årstastråket Etapp 1 

tippades materialet själva av lastbilschaufförerna, utan att bli tillsagda. Vid pålastning av 

materialet hjälpte däremot en hjullastare till (se figur 15). Samma hjullastare fick hjälpta till 

att avlasta byggmaterial så som rör, brunnar och vattenledningar vid leveranser. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att materialflödet vid leveranser i Årstastråket Etapp 1 

fungerade snabbt och effektivt.   

 

Figur 15 En hjullastare som lastar fyllningsmaterial på en treaxlad lastbil 
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4.3 Intervjuer   

I detta kapitel sammanfattas datainsamlingen från intervjuerna.  

4.3.1 Planering och kommunikation 

Planering är A och O i ett projekt för att kunna effektivisera verksamheten och 

produktionsprocessen. Både platschefen och arbetsledare tycker att det är viktigt med 

planering för att inte stöta på sporadiska problem och lösningar. Oftast när ett arbete är dålig 

planerat och projektet stöter på ett problem är det dessa tillfälliga lösningar som är väldigt 

kostsamma och dyra.  

På frågan om hur bygglogistiken fungerar i detta projekt så svarar platschefen att allt kan 

alltid förbättras och effektiviseras. Eftersom projektet är beläget i storstadsmiljö och större 

del av entreprenadområden är bebyggt, ska projektet logistikplaneras för att beakta den 

befintliga infrastrukturen och det gamla systemet av vatten-, EL- och optoledningar. Byta det 

gamla ledningsnätet mot det nya.  

”Allting ligger här redan och vi ska byta ut det gamla mot det nya systemet. Vid ombyte av 

systemet ska det gamla transporteras bort samtidigt ska det befintliga systemet var ingång. 

Det är också viktigt att veta vilka delar som ska göras först och vilka delar som ska göras 

senare” säger platschefen.  

Dock anser platschefen att hålla biltrafiken igång under produktionen har krävt mest 

logistikplanering. Den trafikerade tvåfiliga Johanneshovsvägen som löper genom 

Årstastråkets (Etapp 1) arbetsområde behöver vara igång hela tiden utan att störa den intill 

liggande trafiken men framförallt att produktionen inte blir sårbar av trafikstörningar.  

Platschefen tillsammans med projektledningen har varje måndagsmorgon ett 

veckoplaneringsmöte där de går genom veckans arbete och tre veckor framöver. Under mötet 

diskuteras noggrant vad alla ska göra och vilka dess arbetsuppgifter är samt föra 

anteckningar om externa händelser som berör produktionen, exempelvis om vilket arbete 

som utförs av underentreprenör och sidoentreprenör. Även varje torsdagseftermiddag hålls 

ett produktionsmöte för att planera veckans jobb ytterligare. Dessa möten bidrar till att 

risken för att projektet stöter på oplanerade problem minskas.  

Vidare säger platschefen att god planering utgör grunden för bra kommunikation inom 

projektet, så väl internt som externt. Kommunikation inom det egna företaget fungerar 

smidigt och bra. Arbetsledaren säger att kommunikationssättet som används för att 

kommunicera mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen är oftast genom telefon medan 

det används comradio system mellan lastbilschaufförerna. Platschefen säger att extern 

kommunikations sätt exempelvis med beställaren sker genom byggmöten en gång i månaden. 

Under mötet presenterar platschefen tillsammans med projektledningen det utförda arbetet 

för beställaren och på så vis erhålls öppen och god extern kommunikationssätt.   
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4.3.2 Transport och materialleveranser 

Svaret från intervjuerna tyder på att både det interna och externa material leveransen 

fungerar bra. 

Just-In-Time leveranser är ett sätt att hantera materialflödet på byggarbetsplatsen. Metoden 

bygger på att leverera rätt vara i rätt kvantitet i rätt tidpunkt. Detta skapar de rätta 

förutsättningar för att effektivisera produktionsprocessen. Men alla projekt är olika och har 

olika förutsättningar. Även om platschefen håller med om att det hade varit bättre med Just-

in-Time leveranser så är detta ändå inte möjligt i detta projekt. Arbetsytan som finns 

tillgängligt i projektet utnyttjas istället av maskiner och yrkesarbetarna och det gör att inte 

finns någon plats för att kunna hantera Just-In-Time leveranser. Istället utnyttjas 

upplagsplatser för att kunna hantera externa materialleveranser och ge projektet möjligheten 

att utnyttja intern Just-In-Time leveranser. Oftast är det en lastbil som gör kortare vändor 

mellan produktionsfronten och upplagsplatsen som levererar material allteftersom till 

produktionen. Färre bilar i cirkulation på byggarbetsplatsen minskar risken för förseningar 

och störningar samt ökar framkomligheten. Svaren från intervjuerna tyder på att 

framkomligheten i projektet är bra, just på grund av att det finns färre lastbilar i cirkulation. 

Möjligheten att ha och utnyttja intern Just-In-Time leveranser är också betydligt säkrare och 

effektivare system som inte påverkas av externa förseningar av materialleveranser.   

Varje dag klockan 13.00 beställer arbetsledaren lastbilar till dagen efter, för antingen 

transportera bort eller hämta in nytt material från Gladökvarn exempelvis. För att 

kontrollera att rätt material och mängd har levererats till projektet används checklistor av 

arbetsledarens för att kontrollera om rätt material och mängd har kommit.  

Bergschakt från produktionsfronten transporteras direkt ut till Gladökvarn för nedbrytning 

och på så vis behöver inte materialet mellanlagras på upplagsplatsen. I returresan 

transporteras även material tillbaka till projektet, vilket är ett effektiv och miljösmart 

transportsätt.   

4.3.3 Slöseri  

Andelen slöseri inom byggbranschen är väldigt högt. Oftast beror det på omedvetenhet om 

vilka aktiviteter som tillför mervärde för kunden och vilka som inte gör det. Icke-

värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som inte tillför något mervärde för kunde och ska 

därför helst elimineras för att erhålla högre effektivitet. Icke-värdeskapande aktivitet som 

finns i detta projekt är all väntetid. Svaret från intervju tyder på att det rådde delade 

meningar. Platschefen ansåg att det råder mycket väntetid vid produktionsfronten då mycket 

material är under förflyttning. Detta kan ibland förhindra produktionen eftersom materialet 

måste flyttas för att produktionen ska kunna fortsätta. Platschefen menar även att det 

nödvändigtvis inte behöver vara att materialet står i vägen utan det kan också vara tekniska 

fel så som en grävmaskin inte fungerar eller lastbilen har fått motorstopp. Arbetsledaren 

ansåg däremot att det rådde långa väntetider när lastbilarna var iväg och bortkör eller 

hämtar material från Gladökvarn. Under denna process gick cirka 1 h/dag förlorad.   
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Andelen materialspill som förekommer i detta projekt är förhållandevis väldigt små. 

Platschefen förklarade att det är mer vanligare med materialspill i byggprojekt än i 

anläggningsprojekt eftersom i bygg är det mycket mer byggmaterial och arbetsverktyg 

inblandade. I detta projekt finns det inte många olika materialtyper heller vilket gör att 

andelen materialspill är oftast väldigt små och ibland försumbar.  

 

”Exempelvis har vi köpt 540 meter stålrör och där kanske vi har slängt 2 meter, vilket är 

under 0.5 %. Likadant gäller det för asfalten, där spiller vi inte heller så mycket av kontra den 

totala volymen” förtydligar platschefen.  
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4.4 Sammanställning av resultat  

I följande tabell (Tabell 1) redovisas en sammanställning av resultatet. I tabellen tas upp på 

vad som fungerar bra respektive dåligt i Årstastråket Etapp 1. Sammanställningen är baserad 

på genomförda intervjuer och arbetsplatsbesök.   

Tabell 1 Sammanställning av vad som fungerar bra respektive dåligt i Årstastråket Etapp 1. 

 

 
 

OMRÅDE VAD)SOM)FUNGERAR)BRA) VAD)SOM)FUNGERAR)DÅLIGT

Lossning'och'leveranser

•)Råder)inte)långa)vänte@)och)
lossningstider)vid)leveranser.

•)Intern)Just@In@Time)
materialleveranser.

•)Ibland)för)många)lastbilar)som)
befinner)sig)samtidigt)på)
byggarbetsplatsen.

APD2plan •)Synlig)uppsatt)på)byggarbetsplatsen.)

•)Har)inte)uppdaterats)jämsides)
projektutvecklingen.)

•)Återspeglade)delvis)
byggarbetsplatsen.

•)Saknade)färgkodade)
avlastningszoner.)

Transportvägar

•)Framkomligheten)till)och)på)
byggarbetsplatsen)var)bra.

•)Fanns)sällan)material)eller)verktyg)
liggandes)i)vägen.)

Trafiken)kunde)ibland)förhindra/störa)
framkomligheten)för)lastbilarna.)

Materialhantering' •)Processen)för)intern)och)extern)
materialhantering.

•)Tid@)och)materialspill)i)samband)med)
ändring)av)upplagsplatsen.

•)Tillfälliga)lösningar)av)
materialhantering)

Upplagsplats'

•)Lastbilarna)behövde)inte)backa)ut)
från)upplagsplatsen.)

•)Stor)upplagsyta)(U1).

•)Inga)in@)och)utfartsvägar)till)
upplagsplatsen)fanns)utritade)på)APD@
planen.
)
•)Mindre)upplagsyta)(U2).

Slöseri' •)Andelen)slöseri)i)projektet)är)väldigt)
lite)och)ibland)försumbar.))

•)Icke@värdeskapande)aktivitet:)All)
väntetid)på)att)saker)och)ting)ska)göras.)

Kommunikation' •)Intern@)och)extern)kommunikation. •)Visuell)kommunikation

Planering'
•)Veckoplaneringsmöte)(måndag)och)
torsdag))för)att)kontrollera)så)att)alla)
vet)vad)som)ska)göras.)

•)Bristande)logistikplanering)kring)
upplagsplatsen)och)trafiken.

•)Många)sporadiska)och)tidskrävande)
logistiklösningar.
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 DISKUSSION 5

5.1 Identifierade faktorer och logistikproblem  

Följande logistikrelaterade moment har identifierats genom arbetsplatsbesök och intervjuer.  

Biltrafiken och upplagsplatsen 

Alla projekt är olika och har olika förutsättningar: ny personal, ny organisation, ny 

arbetsplats och främst nya problem att hantera. Vissa projekt kräver bättre logistikplanering 

medan andra kräver bättre intern och extern kommunikation. Alla projekt har sina brister 

och problem. De främsta problemen som framkom i detta projekt var dock att hålla 

biltrafiken och gånggata igång under produktionsprocessen. Regler och lagar, förseningar, 

trafikstörningar och en rad andra faktorer påverkade projektet effektivitet.   

“Det fanns förslag på hur biltrafiken skulle hållas igång men de var inte helt genomförbara. 

Eftersom vi är utförandeentreprenad så har vi fått en massa förslag från vår beställare och då 

har vi tagit det och förbättrat det.” säger platschefen.  

Svaret från platschefen tyder på att förslaget som platschefen erhöll från beställaren var inte 

direkt noggrann planerat. Boverket (2009) framhäver att störst vikt bör läggas på hur 

projektet ska logistikplaneras redan i tidigskede för att skapa goda förutsättningar för en 

effektivare bygglogistik. Platschefen i detta projekt kom in någon månad efter 

produktionsstarten och på så vis inte medverkat i logistikplanering i projekteringsskedet. 

Även om det kan diskuteras om att detta är en generalentreprenadform 

(utförandeentreprenör) där beställaren (projektören) ska ha löst logistikproblemet, hade det 

mest optimala varit ändå om platschefen medverkat vid logistikplanering i tidigskede. Detta 

blir extra viktigt eftersom det var just platschefen tillsammans med projektledningen som 

ansåg att förslagen som togs fram var inte helt genomförbara. Carlson och Josephson (2001) 

förtydligar att de största kunskapsförlusterna som inträffar i byggbranschen är vid 

övergångsskeden i byggprojekt. Störst kunskapsförluster sker mellan projektören och 

entreprenören vid generalentreprenadformer, vilket blev bekräftad i detta projekt. Eftersom 

det fanns ingen kommunikation och kontakt mellan platschefen och projektören gällande 

logisproblemen i projektet försvann det mycket kunskap vid överlämnande av 

dokumentationen.  

Bra logistikplanering i tidigt skede förhindrar även många sporadiska lösningar av problem 

som kan uppstå under projektets gång. “Jag och Markus (projektingenjör) gjorde en grov 

översiktsplan gällande bygglogistiken” säger platschefen. ”Grov översiktsplan” tolkas som att 

logistikproblemet i projektet löstes av tillfällig lösning, med försiktig gissning. Detta hade 

kunnat förhindras om projektet hade logistikplanerats bättre samt om platschefen hade 

medverkat redan i projekteringsskedet. 

Samma princip gäller det för materialhantering på byggarbetsplatsen. I samband med 

omplacering av upplagsplatsen har gjort att materialet på byggarbetsplatsen ligger lite var 

som helst och vid nytt materialleverans hanteras materialet väldigt sporadiskt.  
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”Vi löser detta när materialet kommer till projektet” säger arbetsledaren. Även om kostnaden 

för materialspillet i samband med ändring av upplagsplatsen är förhållandevis lite och ibland 

försumbar, medför det ändå andra kostnader för projektet. Nordstrand och Révai (2002) 

bekräftar att sen planering av projektet ger felaktig etablering som kräver tillfälliga lösningar, 

vilket i sin tur medför stora kostnader för verksamheten. Även detta hade kunnat förhindras 

om den upplagsplatsen (U2) hade logistikplanerats noggrant i projekteringsskedet och hur 

projektutvecklingen påverkar byggarbetsplatsen tagits i beaktning.      

Visuell kommunikation  

Ett sätt att framkalla god bygglogistik är att skapa visuell kommunikation ute på 

byggarbetsplatser. Genom att upprätta exempelvis skyltar, anordningar och APD-plan som 

återspeglar byggarbetsplatsen utformning får projektet bättre transport- och materialflöde 

samt kommunikation. Detta bidrar även till minskat tidsspill genom exempelvis 

yrkesarbetarna eller arbetsledare slipper vägleda både leverantörerna och de besökande. 

Tidsspillet som går åt för att uppdatera skyltar och anordningar kan vinnas tillbaka genom 

godare bygglogistik. På dessa ritningar ska bland annat upplag-, lossningsplatser och in- och 

utfartsvägar finnas. Informationen kring byggarbetsplatsen ska dock vara så enkel som 

möjlig för att säkerställa att informationen når ut till samtliga.  

Trots medvetenhet om att visuell kommunikation effektiviserar byggarbetsplatser så 

prioriteras och tillämpas inte den i byggbranschen i samma utsträckning som den egentligen 

borde. Detta leder sin tur till högre ineffektiviteten och sämre bygglogistik. För att skapa god 

visuell kommunikation är denna aspekt viktigt att förtydliga. 

I Årstastråket Etapp 1 utnyttjades inte visuell kommunikation eftersom det saknades APD-

plan, skyltningar och anordningar ute på byggarbetsplatsen. Skälet till detta var att projektet 

hade endast en upplagsplats (U1) för all materialhantering. Dels blev leverantörerna 

dirigerad av de på byggarbetsplatsen och dels lärde sig de så småningom om vart in- och 

utfartsvägar samt upplagsplatsen fanns efter att ha levererat önskad material ett antal gånger 

till projektet. Men som platschefen uttryckte det ”Allt kan alltid förbättras och effektiviseras” 

och syftade på att det alltid är bättre att ha visuell kommunikation istället för att låta 

leverantörerna lära sig byggarbetsplatsens utformning. Användning av visuell 

kommunikation blir extra viktigt i detta projekt eftersom den nya upplagsplatsen (U2) är 

betydligt mer besvärlig och krångligare.  
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Figur 16 Illustrerar färgkodade avlastningszoner på upplagsplatsen 

Ett sätt att förbättra materialflödet och kommunikationen är att skapa färgkodade 

avlastningszoner för materialet på upplagsplatsen. Figur 16 visar ett exempel på hur det kan 

se ut för Årstastråket Etapp 1. Genom att tydligt markera vart in- och utfart finns samt i 

vilken zon de olika materialen ska tippas erhåller projektet effektivare transport- och 

materialflöde samt bättre kommunikation. Dessa färgkodade zoner upprättas på ett APD-

plan som sedan skyltas ute på byggarbetsplatsen och på så vis når informationen ut till 

samtliga. Detta APD-plan kan eventuellt skickas till leverantörerna innan leverans för att 

effektivisera bygglogistiken.   

5.1.1 Logistikproblem kring lossning och leveranser  

Svaren från intervjun tyder på att det inte rådde några problem gällande leveranser och 

mottagning på byggarbetsplatsen. Genom ett radio system som finns på alla lastbilar kunde 

ett bättre samarbete och kommunikation erhållas. Även om det ibland kunde vara 

problematisk då leverantörerna blev dirigerad eller hade svårt att hitta upplagsplatser så 

fanns det överlag inga större svårigheter kring dessa två element.  

I anläggningsprojekt är det mycket schakt- och kross material som är i cirkulation jämfört 

med i byggprojekt, där det istället handlar mycket om byggmaterial. Eftersom det levererades 

mycket schakt- och krossmaterial i projektet förekom det sällan långa vänte- och 

lossningstider vid tippning av materialet. Vid av- och pålastning av material kunde det 

observeras att det gick snabbt och smidigt som tog i snitt åtta till tio minuter från det att 

lastbilen anlände till byggarbetsplatsen till den var fullastad igen. Hjullastare fick endast 

ingripa och avlasta fastmaterial så som brunnar, vatten- och EL-ledningar. Eftersom det 

oftast inte rådde långa väntetider brast projektet på andra fronter så som vid ett tillfälle 

observerades många lastbilar samtidigt utanför upplagsplatsen i väntan för att avlasta 

materialet. 
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Ur intervjun framkom det också de har haft cirka 20 lastbilar samtidigt vid produktionen. 

Detta bidrar till produktionsstörningar, förseningar och hög ineffektivitet. Vilket i sin tur 

ökar kostnaderna för projektet även om dessa ansågs vara små. Nordstrand och Révai (2002) 

beskriver hur sen planering av oplanerade problem kan ge låsningar och tidskrävande 

lösningar i projektet. Därför är det viktigt att beakta sådana situationer redan i 

planeringsskede och hur de ska lösas. En lösning på detta kan vara att ha en infartsparkering 

dit alla lastbilar åker för att vänta, varpå en efter en åker in för att transportera bort material. 

Det ska dock påpekas att just sådana lösningar inte är lönsamt eftersom projektet sällan 

stöter på sådana problem. Kostnaden för att upprätta en infartsparkering är betydligt dyrare 

än om lastbilarna skulle orsaka mindre förseningar och störningar.  

I projektet användes rutiner för hur de ska avropa materialet på byggarbetsplatsen och oftast 

fanns det en arbetsledare som använde checklistor vid mottagningskontroller av större 

leveranser. Mindre och inte lika betydelsefulla leveranser har inte samma process. Fel mängd 

eller skadade material skickades tillbaka eller så erhöll företaget ett rabatterat pris på 

materialet.  

5.1.2 Den tillfälliga fabriken  

APD-planen 

Vid framtagande av APD-plan är det viktigt att låta arbetsledare och andra viktiga personer 

från organisationen medverka vid framtagande av APD-planen. Det kan vara svårt för 

platschefen att ta till sig alla synpunkter och önskemål. Istället kan arbetsledare från varje 

yrkesgrupp ta fram ett APD-plan och på så vis tas betydligt fler aspekter och önskemål i 

beaktning, vilket i slutändan skapar avsevärt effektivare bygglogistik. APD-planen för detta 

projekt upprättades av platschefen tillsammans med projektledningen.  

APD-planen för detta projekt har uppdaterats max en till två gånger under projektet gång.  

”Upplägget av byggarbetsplatsen stämmer för tillfälligt inte överens med APD-planen, vilket 

beror bland annat på nya moment som har tillkommit samt förflyttning av upplagsplatsen. 

APD-planen kommer dock uppdateras så fort materialet har förflyttats till den nya 

upplagsplatsen” säger platschefen.  

Nordstrand och Révai (2002) belyser vikten av att ständigt uppdatera och återspegla 

byggarbetsplatsens förändringar och ändrade förutsättningar med hjälp av APD-plan. Därför 

bör APD-planen uppdaterats jämsides med projektets utveckling för att undvika överflödiga 

kostnader.  

5.1.3 Transport- och materialhantering 

För att öka transportflöde och framkomligheten på byggarbetsplatsen är det viktigt att 

transportvägarna tydligt framhävs, att vägen är fri från material och arbetsverktyg. Ett annat 

sätt att öka framkomligheten på byggarbetsplatser är planera transportvägarna så att 

lastbilarna inte backar ut från arbetsplatsen eller upplagsplatsen och istället utnyttja 

enkelriktadtransportväg, vilket bekräftas av Nordstrand och Révai (2002).  



38 

Svaret från intervjun och observationer tyder på att framkomligheten på byggarbetsplatsen 

är bra, även om det ibland befinner sig betydligt fler lastbilar än väntat som försämrar 

framkomligheten. Flera lastbilar samtidigt på byggarbetsplatsen medför sämre 

framkomlighet vilket i sin tur ökar kostnaderna för projektet. Vid sådana tillfällen hyrdes en 

transportledare in för att underlätta framkomligheten för lastbilarna genom att denne 

dirigera trafiken inom byggarbetsplatsen. Det kunde också observeras att ingången till 

upplagsplatsen var planerad så att lastbilarna inte behövde backa ut.  

Så väl som den interna som externa materialtransporten på byggarbetsplatsen fungerade 

felfritt. Den interna leveransen styrdes mycket av rutiner och Just-In-Time tekniken. Detta är 

ett säkert transportsystem eftersom den inte påverkas av externa störningar och förseningar. 

På byggarbetsplatsen var verktygscontainer placerad en bit bort från produktionsfronten, 

vilket krävde tid för att hämta materialen från upplagsplatsen till produktionsfronten. Detta 

fick dock övervägas eftersom det var i princip omöjligt att placera verktygscontainer precis 

intill produktionen på grund av platsbrist. All arbetsverktyg var väderskyddade i container. 

Material ute i produktionen skyddades med presenning vid oväder.  

5.1.4 Spill, skador och stöld  

Kostnaderna som uppstår i samband med spill, skador och stölder kallas för S-kostnader. 

Dessa kostnader kan uppstå genom lagringskador och interna transporter av materialet. Det 

framkom att den vanligaste S-kostnaden i projektet var all materialhantering på 

byggarbetsplatsen. Kostnaderna för skador och stölder var däremot avsevärt mycket mindre i 

detta projekt eftersom det är mer vanligare med dessa kostnader i byggprojekt än i 

anläggningsprojekt.  

På byggarbetsplatsen förekom det enstaka stölder, som dock var så lite att det sågs som 

försumbar. Dessutom används det inte många olika materialtyper i projektet, och av de 

större materialinköp som görs är andelen spill förhållandevis väldigt litet. I litteraturstudien 

påpekades att det uppstår materialspill i samband med förflyttning av material, vilket är i 

detta projekt väldigt litet kontra den totala volymen. Kostnaden för materialspillet som 

uppstår i detta projekt ansågs därför som försumbar.  

5.1.5 Kostnaden för lagerföring  

Markytan som används till upplagsplatsen ägs av Stockholm stad, vilket medför inga extra 

hyreskostnader av markytan. Eftersom extern Just-In-Time logistik inte fungerar i detta 

projekt är det en stor fördel att ha lagerförd material på byggarbetsplatsen, så att det öppnar 

dörrar för intern Just-In-Time logistik istället. Då kan material levereras allteftersom till 

produktionsfronten. Detta medför inga förseningar och störningar på grund av sena 

leveranser eller avbrott i arbetet.  
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Men däremot kan lagerföring av material medföra extra kostnader i form av kapitalbindning, 

ränta och risken för skador på materialet. Dessa kostnader var dock relativ små i detta 

projekt, vilket berodde dels på att andelen materialskador i projektet var små och dels på 

grund av att material sällan lagrades över längre period. Med hjälp av ett slutet inköpsavtal 

levereras de rätta material från externa leverantörer till byggarbetsplatsen för att undvika för 

mycket lagerförd material.  

Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson (2013) förtydligar av totalkostnad för logistik varierar 

beroende på hur verksamheten sköts. Det är viktigt med god fördelning av de olika 

kostnaderna eftersom vissa beslut kan medföra större kostnader jämfört med andra. I detta 

projekt finns inte möjlighet för extern Just-In-Time leveranser och därför är det viktigare att 

ha upplagsplats för material, även om det medför extra kostnader för projektet. Som tidigare 

nämnt är kostnaderna för lagerfört material relativ små, men dessa kostnader återbetalas i 

form av möjlighet för intern Just-In-Time logistik.  

Larsson (2008) utvecklar att så länge materialet lagerhålls medför det kostnader för 

projektet, även om det i vissa fall är försumbar. Larsson (2008) menar också att kvantitativ 

lagerfördmaterial försämrar framkomligheten på byggarbetsplatsen och det är kostnad i sin 

tur, vilket i detta fall inte stämmer. Eftersom all materialhantering sker på ett samma ställe i 

Årstastråket Etapp 1 påverkar inte detta framkomligheten på byggarbetsplatsen. Som tidigare 

nämnt är det mer kostnadseffektivt att ha upplagsplats med lagerfördmaterial som ger 

möjlighet för intern Just-In-Time leveranser.  
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 SLUTSATS 6

De viktigaste slutsatserna från studien var bland annat:  

Ø Övergripande fungerade bygglogistiken tillfredställande men förbättringsåtgärder 

skulle fortfarande kunna införas för en effektivare produktionsprocess.  

 

Ø Förutom enstaka ”vardagliga” logistikproblem så som produktionsstörningar, 

planering- och kommunikationsmiss etc. så identifierades även följande 

logistikproblem: 
 

• Biltrafiken och upplagsplatsen medförde många sporadiska lösningar för att 

hantera problemen som uppstod. Detta berodde bland annat på sämre 

logistikplanering kring dessa två i projekteringsskede samt de stora 

kunskapsförlusterna i samband med informationsöverföring om 

bygglogistiken från projektören till platschefen.  

• I projektet förekom det inga placeringsritningar, anordningar eller APD-plan 

ute på byggarbetsplatsen för att skapa visuell kommunikation. Av 

arbetsplatsbesöken och intervjuerna konstaterades att det inte var nödvändigt 

att upprätta detta på grund av inlärningsmetoden som utnyttjades istället.   

• Trots ändrade projektförutsättningar uppdaterades inte APD-planen jämsides 

med projektutvecklingen. Svaret från intervjuerna och arbetsplatsbesöken 

tyder på att det inte var nödvändigt.   

 

Ø Genom att angripa och förbättra följande delområden bidrar det till 

förbättringsarbete av de identifierade logistikproblemen:  

• Vid generalentreprenadform är det viktigt att god kommunikation och 

samarbete erhålls mellan platschefen och projektören. På så vis minimeras de 

stora kunskapsförlusterna. Dessutom kan platschefen bidra med synpunkter 

och åsikter om projektet, som i sin tur medför bättre logistikplanering av 

projektet.  

• Redan i projekteringsskede, oavsett entreprenadform, ska tydliga skyltar, 

anordningar, APD-plan och ritningar planeras och upprättas. Dessa ritningar 

ska visualisera byggarbetsplatsen för en effektivare kommunikation och flöde.  

• Att ständigt uppdatera och återspegla byggarbetsplatsens i så hög grad som 

möjligt under projektets gång, erhåller projektet en effektivare transport- och 

materialflöde. 

Ø Standardiseringsmallen i nedanstående kapitel kan utnyttjas som underlag vid 

logistikplanering i projekteringsskede för att optimera och effektivisera 

bygglogistiken på byggarbetsplatser.  
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STANDARDISERINGSMALLEN: VAD SKA BEAKTAS VID 
LOGISTIKPLANERING  

Avsikten med denna mall är att hjälpa platschefen optimera projektet så mycket som möjligt 

och ska fungera som underlag vid logistikplanering av byggarbetsplatsen. Modellen 

innehåller flertal punkter, som inte nödvändigtvis är aktuella för alla projekt, och ska därför 

anpassas utefter projektet och dess förutsättningar.  

Punkterna i underlaget ska även skapa rutiner för företaget att arbeta efter. För varje punkt 

ges det även förslag på vad som Bör göras och vad som ska Beaktas och Diskuteras. Mallen 

ska även ses som ett ”levande” dokument där den kan ständigt förbättras genom exempelvis 

tillägg av förslag och åsikter som kan uppstå under projektets gång. 
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Processen: Effektivare transport- och materialflöde 

OMRÅDE FRÅGOR)ATT)BEAKTA)OCH)DISKUTERA VAD)SOM)BÖR)GÖRAS)

In#$och$ut#$samt$In#$och$ut#$samt$
genomfartsvägar

➢)Enkelriktning:)Finns)det)möjlighet)att)planera)så)
att)lastbilarna)slipper)backa)ut)från)
byggarbetsplatsen)och)istället)använda)sig)av)
enkelriktad)transportväg?

➢)Samtliga)inP)och)utP)samt)genomfartsvägar)för)
mottagning)av)leveranser)bör)tydligt)markeras)på)
APDPplan.)Vägarna)bör)även)visualiseras)ute)på)
byggarbetsplatsen)genom)skyltar,)anordningar)och)
APDPplan.

➢*Svängradie:)Finns)det)tillräckligt)med)plats)och)
svängradie)för)lastbilarna)ska)kunna)vända?

➢*Ledningar:)Finns)det)möjlighet)att)gräva)ner)
eller)”hänga)upp”)matningar)av)el,)vatten)och)
avlopp?

➢)Förstärkning:)Behöver)transportvägarna)inom)
byggarbetsplatsen)förstärkas?)Permanent)eller)
tillfälligt?)Går)det)att)utnyttja)gamla)vägar)för)att)
slippa)förstärkning?

➢)Detta)bör)eventuellt)skickas)till)leverantörerna)
innan)leveranser.

Lossnings#$och$upplagsplatser ➢*Förstärkning:)Behöver)lossningP)eller)
upplagsplatsen)förstärkas?)

Att*ha*tydliga*och*väl*definierade*
lossningsplatser*samt*genom*att*specificera*
och*hänvisa*till*en*speciell*plats*vid*
leveranser,*uppnår*byggarbetsplatsen*ett*
effektivare*transportflöde.*Även*om*
målsättningen*är*i*alla*projekt*att*använda*
JustEInETime*tekniken*är*det*ändå*viktigt*med*
att*ha*väl*definierade*upplagsplatser,*
eftersom*detta*leder*till*att*ingen*behöver*gå*
runt*och*leta*efter*material.*Detta*
underlättar*också*för*leverantörerna*som*
direkt*vet*var*materialet*finns*etc.*

➢*Ytan:*Finns)det)tillräckligt)med)yta)för)att)en)
lastbil)och)hjullastare)ska)röra)sig)i?)Är)ytan)även)
tillräckligt)för)att)kunna)hantera)materialet)på)ett)
bra)sätt?

Färgkodade$avlastningszoner

➢)Sortering:)Går)att)sortera)att)flera)liknande)
material)som)tillhör)samma)”kategori”)sätts)under)
samma)avlastningszon?)Exempelvis)container,)rör,)
ledningar)tillhör)zon)1)medan)krossP)och)
schaktmaterial)tillhör)zon)2)och)3.

Varje)avlastningszon)bör)besitta)en)specifik)färg,)
exempelvis)zon)1)grön)färg,)zon)2)röd)och)zon)3)gul)
färg.)

Genom*att*färglägga*avlastningszoner*får*
projektet*bättre*kommunikation*vid*
leveranser.*Då*behöver*exempelvis*inte*
leverantörerna*leta*efter*något*om*vart*de*
ska*lossa*materialet.*

➢*PlatsEficka:)Finns)det)möjlighet)att)anordna)
platsPficka)för)varje)material?

Det)bör)även)tydligt)framgå)vilket)område)som)
tillhör)de)olika)zonerna)så)väl)på)APDPplan)som)ute)
på)byggarbetsplatsen.)

CHECKLISTA*VID*LOGISTIKPLANERING*

Om*förutsättningarna*och*transportvägarna*
ändras*under*projektets*gång*ska*det*
uppdateras*så*väl*på*APDEplan*som*ute*på*
byggarbetsplatsen.** ➢)Samma)princip)gäller)även)för)besökande)till)

byggarbetsplatsen,)d.v.s.)tydligt)markera)samtliga)
inP)och)utfartsvägar.

➢)UpplagsP)och)lossningsplatser)bör)framgå)tydligt)
på)APDPplanen.)Den)bör)även)visualiseras)ute)på)
byggarbetsplatsen)genom)skyltar,)ritningar)eller)
APDPplan.)
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OMRÅDE FRÅGOR)ATT)BEAKTA)OCH)DISKUTERA VAD)SOM)BÖR)GÖRAS)

➢)Platskontoret)bör)markeras)ute)på)
byggarbetsplatsen)så)att)samtliga)hittar)rätt.

➢)Bodarna)bör)placeras)relativt)nära)platskontoret)
(om)möjligt))för)att)undgå)långa)distanser.

➢)Containrar)och)förråd)bör)ha)ordning)och)reda)
för)att)underlätta)och)spara)tid.

➢)Förråden)och)containrar)bör)placeras)så)nära)
som)möjligt)produktionsfronten)eller)bör)placeras)
mellan)produktionsfronten)och)platskontoret)eller)
bodarna.

➢)Verktygmaterial)som)ska)förvaras)i)förråd)eller)
container)bör)markeras)med)samma)färg)som)
containern)eller)förrådet,)så)att)alla)är)medvetna)
om)vart)arbetsverktyget)ska)placeras)och)förvaras.)
Exempelvis)blåa)tejpade)borrmaskinen)ska)placeras)
i)den)blåa)container.

Försörjningsystem$ ➢)Vad)kommer)elP)och)vattenledningar)dras)till?

➢)Kommer)projektets)förutsättningar)ändra)de)
befintliga)dragningarna)under)byggprojektets)
gång?)Kan)detta)planeras)och)förebyggas)i)
projekteringsskede?

➢)Kan)dragningar)grävas)ner)för)att)inte)hindra)
framkomligheten?

Brandskydd

Inhägnader$

Ordning$och$Reda:$5:S´en

➢)SorteraP)Byggarbetsplatsen)bör)granskas)
noggrant)för)att)få)undan)material)&)verktyg)som)
ligger)i)vägen.)Även)bör)container)och)förråd)bör)
även)sorteras)med)jämna)mellanrum)för)att)öka)
framkomligheten.)

➢)SystematiseraP)Material)och)arbetsverktyg)bör)
placeras)på)rätt)plats.)Genom)att)ge)
arbetsverktyget)samma)färg)(blå)tejp)bit))som)
container)eller)förrådet)i)sig)visualiseras)
byggarbetsplatsen)på)ett)bra)sätt.

➢)StädaP)Byggarbetsplatsen)bör)städas)dagligen)
dels)för)att)se)om)allt)finns)på)plats)eller)om)något)
saknas,)och)dels)för)att)hålla)ordning)&)reda)på)
materialet)som)finns.))

➢)StandardiseraP)Det)bör)skapas)rutiner)&)regler)
för)de)ovanstående)tre)punkterna.)Planera)→)
Visualisera)→)Fullfölja)→)Upprepa)=)Skapa)
standardiserat)arbetssätt.)

➢*Skapa*vanaP)För)att)skapa)vana)bör)ovanstående)
4:S´en)fullföljas)dagligen)och)se)till)att)alla)på)
byggarbetsplatsen)är)delaktiga.)

➢)Checklista:)Finns)det)möjlighet)att)upprätta)en)
checklista)för)att)bocka)av)5:S´en)i)större)projekt)
där)mycket)material)&)arbetsverktyg)är)i)rörelse?)
Detta)i)syfte)för)att)lättare)skapa)standardiserat)
arbetssätt)och)för)att)hålla)ordning)och)reda)på)
byggarbetsplatsen.)

Genom*ordning*och*reda*erhåller*projektet*
mindre*tidsspill*och*onödigt*letandet*av*
material*&*arbetsverktyg.*Håll*ordning*och*
reda*genom*att*skapa*rutiner*och*
standardiserade*arbetssätt*på*
byggarbetsplatsen.*Som*tidigare*nämnt*
handlar*ordning*och*reda*om*sunt*förnuft*
men*framförallt*handlar*det*om*att*
eftersträva*de*5:S´en.*

HuvudE*och*undercentral*för*el,*data*och*tele*
system*samt*hur*dess*kabeldragningar*dras,*
bör*framgå*tydligt*på*APDEplanen.** ➢)HuvudP)och)undercentral)för)el)samt)hur)dess)

ledningar)dras)bör)framgå)tydligt)på)APDPplan.)

➢)All)form)av)brandrelaterade)aktiviteter)så)som)evakueringsplatser)eller)återsamlingsplats,)gasflaskor)
och)förstahjälputrustning)bör)tydligt)framgå)på)APDPplanen.)Det)är)väldigt)viktigt)att)nödutgångar,)
skyddP)och)sjukvårdsutrustning)samt)brandsläckare)framgår)tydligt)på)APDPplanen)så)att)de)kan)enkelt)
lokaliseras)vid)eventuella)olyckor.

➢)Inhägnader)så)som)skyltar,)stängsel,)grindar)och)skyddsräcken)bör)tydligt)framgå)på)
byggarbetsplatsen)för)att)öka)både)säkerheten)och)framkomligheten)samt)minska)olycksfallen.

CHECKLISTA*VID*LOGISTIKPLANERING*

➢)Färgmarkering:)Finns)det)möjlighet)att)kunna)
markera)arbetsverktyget)med)samma)färg)som)
container)&)förråd)på)APDPplanen?)Att)det)
framgår)tydligt)vart)den)blåa)container)eller)
förrådet)för)den)blå)markerade)borrmaskinen)
finns)på)APDPplanen?

Etablering

Bodar,*förråd,*containrar,*platskontor*etc.*
samt*belysning*ingår*i*etablering*och*allt*
detta*bör*framgå*i*APDEplan.*

➢*Förstärkning:)Behövs)markförstärkning)för)att)
kunna)placera)bodar,)förråd)eller)container)på?

➢*Ändrade*förutsättningar:)Går)det)att)etablera)
byggarbetsplatsen)för)att)undvika)förflyttning)av)
bodar,)förråd,)container)m.m.)under)ett)senare)
skede)av)produktionsprocessen?
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 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 7

Detta examensarbete berör begreppet bygglogistik mer omfattande. För att ytterligare öka 

förståelsen kring visualisering och i vilken grad den effektiviserar byggarbetsplatsen skulle 

kvantitativ forskning kring ämnet i fråga behövas. Genom att presentera siffror och 

procentansatser som visar hur bra eller dålig visualisering påverkar projektets ekonomiska 

aspekt. Samma princip skulle kunna även göras vid leverantörerna som erhåller APD-plan 

och placeringsritningar över byggarbetsplatsen innan leverans. Dessa studier skulle visa 

vilket kostnadseffektivitet projektet erhåller.   
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR TILL PLATSCHEFEN OCH 
ARBETSLEDAREN 

Syftet med denna intervju är att identifiera bygglogistikens möjligheter och brister för det 

nuvarande projektet Årstatråket (Etapp 1). Litteraturstudien och intervjun kommer sedan 

utgöra underlag för bättre förutsättningar för bygglogistiken.  

Presentation  

1. Vem är du och vad har du för roll i denna verksamhet?  

2. Hur ser dina vardagliga arbetsuppgifter ut?  

3. Hur länge har du varit aktiv inom byggbranschen?  

 

Huvudfrågor  

I detta kapitel presenteras alla frågor som berör ämnet bygglogistik och dess inverkan på 

byggarbetsplatsen. I inledningen av kapitlet presenteras platschefens allmänna syn på 

bygglogistiken, för att sedan övergå allt djupare inom ämnet.  

Allmänt om bygglogistik  

1. Hur skulle du definiera bygglogistik? 

2. Vad anser du vara central för en effektiv logistik i ett byggprojekt? 

3. Har du arbetat med bygglogistik tidigare?  

o Vad var skillnaden mellan dessa projekt?   

4. Hur tycker du bygglogistiken fungerar i detta projekt Årstatråket (Etapp 1)?  

o Vad fungerar bra och mindre bra?  

Transport- och materialflödeskostnader för projektet Årstatråket (Etapp 1)  

Arbetsplatsdispositions-plan (APD-plan) 

1. Hur ofta utnyttjas APD-planen?  

Ø Stämmer upplägget av byggarbetsplatsen med APD-planen?  

Ø Har APD-planen uppdaterats jämsides med projektutvecklingen?  

• Om inte: Varför?  

Ø Är transport-, upplags-, lossningsplatser samt In- och utfarter utritade?  

• Om inte: Varför?  

2. Hur är framkomligheten till och på byggarbetsplatsen?  

Ø Om dåligt/usel: Varför?  

Ø Kan framkomligheten förbättras?  

Lossning- och materialhantering 
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3. Hur sorterar ni materialet? 

4. Finns rätt material vid rätt tid på rätt plats? 

Ø Om inte: Vad/vem förhindrar från att göra det?  

Ø Hur beaktar/löser ni problemet? 

5. Hur går mottagning av leveranser till?  

Ø Rutiner? Ansvarig? Checklistor?   

6. Vart anser du största bristerna finns vid leveranser av material?  

7. Mellanlagras materialet innan montering? 

Ø Eller används Just-in-time?  

Ø Hur lång tid i genomsnitt mellanlagras materialen? 

8. Hur sker sophantering och täckning av material?   

Ø Är container lämplig placerade?  

Ø Hur skyddas materialet?   

Transport 

9. Hur fungerar det interna och externa transportflödet av materialhantering?  

Ø Rutiner? Just-In-time? Ansvarig? Kommunikationssätt? 

10. Hur hanterar ni försenade eller förtidiga leveranser?  

Ø Blir omkringliggande trafik störd av det?  

Slöseri 

11. Hur lång tid går åt till icke-värdeskapande aktiviteter sås som väntan, förflyttning etc.? 

12. Vad är den vanligaste spill- och svinnkostnad för detta projekt?  

Ø Hur kan de undvikas? 

13. Hur beaktar ni stölder på byggarbetsplatsen?  

Kommunikation och planering 

14. Hur fungerar kommunikationen vid mottagning av leveranser?  

Ø Rutiner? Ansvarig?  Checklistor? 

15. Hur fungerar kommunikationen mellan de olika aktörerna på projektet?  

Ø Kan sättet utvecklas och förbättras?  

16. Vilka aktörer medverkade vid planering och upplägg av bygglogistiken i projekteringsskedet?  

Ø Deltog du? (Platschefen) 

• Om inte: Vid vilken skede kom du in? Vad hade du för tankar om 

bygglogistikens dåvarande utformning? Vad för kompetens bidrog du med?   

Ø Vilka moment beaktades extra?   

Ø Gjordes någon logistikanalys av APD-plan och logistikrelaterade kostnader i 

projekteringsskede?  

17. Vilka logistiklösningar har varit mest krångliga på den här byggarbetsplatsen?  
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Bilaga 2: Sammanfattning av intervjuerna 

 

Platschef, Konrad Hansson (2015-05-09). 

Planering och Kommunikation 

Planering är A och O i ett projekt för att uppnå en bra bygglogistik. Platschefen tycker 

nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i att upprätta god planering i tidigt skede, där det 

ska finnas en tydlig genomförandeplan för hur projektet ska ledas från start och slut. Dålig 

planering leder till att det blir svårt att hitta projektets brister vid ett senare tillfälle. Om 

projektet är välplanerat så kostar det betydligt mindre att hantera de problem som uppstår 

än om projektet är dåligt planerat, där oplanerade problem kräver tillfälliga lösningar som 

både är dyrbara och tidsfördröjande. I detta projekt, Årstastråket (Etapp 1), har platschefen 

tillsammans med projektledningen ett veckoplaneringsmöte. Varje måndagsmorgon samlas 

alla för att gå genom veckan arbete för veckan och tre veckor framöver. Under mötet kommer 

även anteckningar föras om externa händelser som berör produktionen, exempelvis om 

utförs av underentreprenör och sidoentreprenör. På så vis planeras veckan noggrant och bra.  

Vidare säger platschefen att god planering utgör grunden för bra kommunikation inom 

projektet, så väl internt som externt. Internkommunikation handlar om interna frågor inom 

projektet medan externkommunikation handlar mer om externa frågor, så som med 

Stockholmstad eller de olika leverantörerna. Genom byggmöten en gång i månaden 

presenterar platschefen tillsammans med projektledningen det utförda arbetet för 

beställaren. Huvudpunkten under mötet är att presentera tidsplanen, kommande arbeten och 

ta upp ekonomiska frågor som berör projektet etc. Platschefen berättar även det är viktigt att 

god och öppen kommunikation hålls med beställaren.  

På frågan om hur bygglogistiken fungerar i detta projekt så svarar platschefen att allt kan 

alltid förbättras och effektiviseras. Eftersom projektet är beläget i storstadsmiljö och större 

del av entreprenadområden är bebyggt ska projektet logistikplaneras för att beakta befintlig 

infrastruktur och det gamla systemet av vatten-, EL- och optoledningar. Byta det gamla 

ledningsnätet  

”Allting ligger här redan och vi ska byta ut det gamla mot det nya systemet. Vid 

ombyte av systemet ska det gamla transporteras bort samtidigt ska det befintliga 

systemet var ingång. Det är också viktigt att veta vilka delar som ska göras först och 

vilka delar som ska göras senare” säger platschefen.  

Platschefen anser dock hålla biltrafiken igång under produktionen har krävt mest 

logistikplanering. Den trafikerade tvåfiliga Johanneshovsvägen som löper genom 

Årstastråkets (Etapp 1) arbetsområde behöver vara igång hela tiden utan att produktionen 

blir sårbar av trafikstörningar, vilket är lätt hänt i detta projekt, men framförallt att trafiken 

inte störs av produktionen. Störningar leder till långsammare produktion, säger platschefen.   
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”Hade vi inte haft biltrafiken genom projektet hade vi kunnat planera annorlunda. 

Projektet hade kunnat då genomföras betydligt snabbare och smidigare”, förklarar 

platschefen.  

Lossning och materialhantering  
Platschefen säger att det mest optimala hade varit om projektet var bra planerat och att alla 

visste när allting ska byggas. Då skulle Just-In-Time leveranser och att lossa materialet vid 

inbyggnadsstället vara möjligt för effektivare produktion. Dock tydliggör platschefen att detta 

sällan fungerar i verkligheten, att alla vet när allting ska byggas på grund av att projektets 

förutsättningar ändras jämsides med projektutvecklingen.   

"Exempelvis när vi skulle gräva upp Arlabacken så hittade vi bland annat asfalt, 

betong och delar av gammal räls. Schakten som skulle ta två dagar tog istället tre 

veckor. Med tanke på detta så är inte Just-In-Time leveranser lämpligt i detta projekt 

och därför använder projektet lagerhållning med intern Just-In-Time leveranser 

istället." säger platschefen.   

Platschefen påpekar även att möjlighet för att lossa material vid inbyggnadsstället i detta 

projekt försvinner, då arbetsytan som är tillgänglig istället nyttjas av maskiner och 

yrkesarbetarna som måste hålla produktionsfronten igång.  

Platschefen säger att det finns rutiner för hur de ska avropa material och ofta finns det en 

ansvarig som använder checklistor vid leverans av material för att se om rätt material med 

rätt mängd har kommit till byggarbetsplatsen. Fel levererade eller skadade varor sänds oftast 

tillbaka eller så får man avdrag på inköpspriset säger platschefen. Vid mottagning av 

leveranser tippar lastbilen av materialet eller tar hjälp av en hjullastare vid upplagsplatsen.  

Transport  
Platschefen säger att den interna transporten av materialen fungerar bra och smidigt. ”Vi har 

en intern treaxladlastbil som transporterar material mellan produktionsfronten och 

upplagsplatsen för att få kortare vändor” förklarar platschefen. Fler lastbilar samtidigt på 

byggarbetsplatsen minskar framkomligheten och ökar risken för förseningar, störningar och 

olyckor. Flera lastbilar i ständig rörelse påverkar även den omkringliggande biltrafiken 

genom exempelvis köer, vilket påverkar det externa transportsystemet. Att ha en lastbil för 

interna transporten är mer säkrare vilket gör att produktionsfronten flyter på smidigt säger 

platschefen. Det interna transportsystemet styrs mycket av Just-In-Time, d.v.s. leverera 

materialet till produktionen efter behov. 

Eftersom lastbilen/ekipage inte fick plats på byggarbetsplatsen var de tvungna att inhämta 

material från upplagsplatsen. Bergschakt från produktionen har alltid transporteras direkt 

från produktionen till Gladökvarn för krossning. I returresan transporteras en mängd 

material tillbaka till projektet. Schaktmaterial från upplagsplatsen transporterades ofta med 

lastbilar med högre kapacitet säger platschefen.   
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Slöseri 
Icke-värdeskapande aktivitet som finns i detta projekt är all väntetid. I detta projekt 

förekommer det mycket förflyttning av material inom byggarbetsplatsen, vilket ibland kan 

förhindra produktionen eftersom materialet behöver flyttas ännu en gång för fortsatt 

produktion säger platschefen. Under dessa förflyttningar förekommer det mycket tid- och 

materialspill. Det kan också vara om exempelvis en grävmaskin inte fungerar som den ska 

eller lastbilen inte finns vid rätt tid, står produktionen still säger platschefen. 

Överlag tycker inte platschefen att det förekommer så mycket materialspill som i andra 

projekt. Platschefen säger att det är vanligare med större andel materialspill i byggprojekt 

jämfört med i anläggningsprojekt.  I detta projekt används dessutom inte många olika 

materialtyper och av de större materialinköpen är andelen spill förhållandevis liten. 

”Exempelvis har vi köpt 540 meter stålrör och där kanske vi har slängt 2 meter, vilket är 

under 0.5 %. Likadant gäller det för asfalten, där spiller vi inte heller så mycket av kontra den 

totala volymen” förtydligar platschefen.  

 

Arbetsledare, Daniel Klöfkorn (2015-05-09)  

Planering och Kommunikation 
Arbetsledaren är inne på samma spår som platschefen när det gäller planering, att det är bra 

med om projektet är bra planerat så att sporadiska problem och lösningar undviks. Som 

tidigare nämnt skapar väl planerade projekt rätta förutsättningar för en effektivare 

byggarbetsplats. Arbetsledaren bekräftar att de har ett veckoplaneringsmöte, varje 

måndagsmorgon klockan 06.30 samlas de för att gå genom veckans jobb om vad alla ska 

göra. Dock tillägger han att det finns även ett produktionsmöte varje torsdagseftermiddag 

13.00, för att planera kommande veckans jobb. Projektet blir noggrann planerat veckovis. 

Arbetsledaren tycker överlag att den interna kommunikationen fungerar bra. 

Lastbilschaufförerna använder comradio system sinsemellan medan aktörerna på 

byggarbetsplatsen använder telefon som kommunikationssätt. Eftersom arbetsledaren har 

huvudansvaret att rätt material beställs och levereras så är det han leverantörerna ringer 

oftast och frågar vart materialet ska lossas.  

”Rutinen är att de ringer mig och jag ser till att någon hjälper de på plats för att lossa 

och att rätt material hamnar på rätt plats” säger arbetsledaren.  

Lossning och materialhantering  
Materialhantering på byggarbetsplatsen är just nu väldigt sporadiskt säger arbetsledaren. ”Vi 

löser detta när det kommer material till projektet” förklarar arbetsledaren. Förflyttning av 

upplagsplatsen har gjort att all material från den gamla upplagsplatsen (U1) flyttats till nya 

upplagsplatsen (U2) har gjort att material ligger var som helst. 
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Transport  
Arbetsledaren tycker att den interna och externa transporten fungerar bra, även om 

leverantörerna ibland är försenade. Varje dag beställer arbetsledaren lastbilar till 

byggarbetsplatsen, för antingen transportera bort eller inhämta nytt material från 

Gladökvarn exempelvis. På så vis uppnår byggarbetsplatsen effektivare transportflöde.  

Arbetsledaren anser att förtidiga leveranser är sällan dåligt, men desto värre är försenade 

eftersom tidiga leveranser går att lösa medan försenade bidrar till ökade förseningar och 

störningar av produktionsfronten.  

 

Slöseri 
Projektledare är inne på samma spår som platschefen, att väntetiden är den vanligaste typ av 

icke-värdeskapande aktivitet. Oftast förekommer detta när lastbilarna är och bortkör eller 

hämtar material från Gladökvarn. Arbetsledaren säger att det försvinner cirka 1 h/dag endast 

på väntan eller förflyttning etc.  

På frågan om det förekommer stölder i projektet:  

”Ja, vi har blivit av med saker bland annat inbrott i containrar etc. Nu ser vi till att inte 

lämna några verktyg ute i produktionen och förutom att låsa containrar så har vi 

börjat lägga sten framför varje container.” förklarar arbetsledaren.  
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