
 

 

   

  

  

  

   

  

Logistik vid begränsat utrymme 

- Jämförelsestudie mellan fyra byggarbetsplatser  
  

Limited space for logistics 
- Comparative study between four construction sites  

  

 
 

Författare:                  Yousif Chyad 

                                     Khadija Ali  

                                            

Uppdragsgivare:        Peab Sverige AB  

  

Handledare:               Alicja Tykocka Ström, KTH  

                                    Henrik Ehrin, Peab   

 

Examinator:              Folke Björk, KTH   
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Sammanfattning  
  

Planering av materialhantering i begränsade ytor har blivit mer aktuell i byggbranschen och då 

material inte alltid kan levereras i rätt tid till rätt plats skapas en fördröjning i flödeskedjan.  

Varje byggarbetsplats har unika förutsättningar och därmed olika lösningar.   

I detta examensarbete har fyra arbetsplatser hos Peab undersökts och analyserats. Syftet var att 

undersöka vilka problem som uppstår med bygglogistiken i ett begränsat utrymme och hitta lösningar 

som ska underlätta framtida byggprojekt.  

  

Målet med studien har varit att studera de gemensamma faktorer som finns för de arbetsplatser med 

liten yta att förhålla sig till och hitta arbetssätt som kan förändra planeringen och utförandet av 

logistiken. Genom enkätundersökningar till yrkesarbetare och intervjuer med platschefer och 

arbetsledare erhölls information som bidrog till rapporten.  

  

Efter en sammanställning av examensarbetet visar resultatet att det finns möjligheter att förändra 

arbetssättet hos arbetsledningen för att öka effektiviseringen och produktiviteten.  

I studien framkommer det att det finns bristande kommunikation i arbetsplatserna då en stor andel 

av yrkesarbetarna inte vet när nästa leverans av material sker. Dessutom medger yrkesarbetarna att 

de inte har en stor inflytande över verksamheten. Rekommendationer som togs fram i studien är 

bättring av erfarenhetsåterföring och vidareutveckling av APD-plan.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Logistik, bygglogistik, peab, material, begränsat utrymme, erfarenhetsåterföring, APD-
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Abstract   
  
Planning of material handling in limited spaces has become more relevant in the construction 

industry and since material cannot always be delivered at the right time in the right place, a delay in 

the flow chain is created. Each construction site has unique conditions and thus different solutions.  

In this thesis, four workplaces at Peab have been visited and inspected. The purpose of the thesis 

was to explore the problems that arise with the logistics in a limited space and find solutions that 

can be implemented on future construction projects.  

   

The aim of the study was to find the common factors that exist for the workplaces within a small 

area and find ways of working that can change the planning and execution of logistics.  

Surveys to professional workers and interviews with site managers and supervisors contributed with 

information to the report.  

   

After compiling the thesis work, the result shows that there are opportunities to change the working 

method of the work management to increase efficiency and productivity.  

In the study, it appears that there is a lack of communication in the workplaces as a large number of 

workers do not know when the next delivery of material takes place. In addition, the professional 

workers admit that they did not have a great influence over the business. Recommended solutions 

that were developed in the study were experience feedback and further development of the APD 

plan.  
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Förord  
  
Som avslutande moment i högskoleingenjörsutbildning inom Byggteknik och Design på KTH skrevs 

detta examensarbete på 10 veckor som motsvarar 15 högskolepoäng.   

  

Examensarbetet skrevs i samarbete med Peab Sverige AB och vi vill rikta ett stort tack till 

näringslivshandledaren Henrik Ehrin som bistått med värdefull information under arbetets gång.   

Vi vill även tacka alla platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare som deltagit i intervjuer och 

enkätundersökningar. Utan Er hjälp hade arbetet inte varit möjligt.  

  

Ett riktigt stort tack till examinatorn Folke Björk och akademiska handledaren Alicja Tykocka Ström 

som engagerat sig genom hela arbetet. Tack för alla samtal och tips som väglett.  

  

Slutligen vill vi även rikta många tack till våra familjer och vänner som har stöttat och uppmuntrat 

oss under utbildningens gång.  

      

Stockholm, maj 2019  

  

Yousif Chyad & Khadija Ali            

  

          

        

      

  

          

        

      

  

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ordlista  
  
APD-Plan                  Arbetsplatsdisposition, en ritning som illustrerar byggyta och arbetsutrustning.  

  

Arbetsledare             Planerar, styr och följer upp produktionen.   

  

BAS P                        Samordnare för planering och projektering.  

  

BAS U                       Samordnare för utförande.  

  

Gantt schema           Schema som beskriver flödet för moment  

  

KMA                         Kvalite, miljö och arbetsmiljö.  

  

Lagbas                      Ett arbetslags framvalda arbetarrepresentant  

  

Lossning                   Avlastning av material   

  

Platschef                   Huvudansvarig som driver byggprojekt och säkerställer att tidsplanen följs.  

  

Produktionsplan      Plan som ger en överskådlig och strukturerad bild av produktion.  

  

TA-Plan                   Trafikanordningsplan, en ritning som beskriver vägarbete.  

  

Tidplan                    Plan som beskriver start- och sluttid av aktiviteter.  

  

U.E                           Underentreprenör. Utför beställt arbete.  

  

Vakt                         Samordnare för bokning och leverans.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

  

En utav de stora utmaningar som byggbranschen möter idag är logistiken vid begränsade ytor. I 

takt med att allt fler människor flyttar från landsbygden till metropol på jakt efter jobb, socialt 

umgänge och storstadspuls har det inneburit att storstäder i Sverige fått en utmaning att 

konstruera byggnadsverk som är i linje med expansionen. (Stockholm Stad, 2019)  

   

Då allt fler bostäder och anläggningar byggs uppstår det fler svårigheter.  

Varje byggarbetsplats är unik med olika förutsättningar och det skapas därför förändringar för varje 

projekt och logistiska lösningar måste anpassas därefter. Snabba förändringar och ständigt 

omarbete är begrepp som kan likställas med logistik. Författaren Kent Lumsden nämner i sin bok 

Logistikens Grunder att de synsätt och den arbetsgång som stod i fokus som nytänkande för 10 år 

sedan idag tas som självklarheter. Därför är det av stor vikt att hela tiden utveckla och värdera 

arbetssätt för att skapa nya tillvägagångssätt. (Lumsden, 2012)  

   

Då Peab har många pågående projekt vill man nu undersöka hur logistiken fungerar på de 

byggarbetsplatserna med liten yta att förhålla sig till. Eftersom framförhållning i planering kan öka 

effektiviteten och produktiviteten är Peab intresserade av vilka förändringar som kan göras 

annorlunda och olika åtgärders som bör tas. (Lumsden, 2012 et al)  

 

 

 

   

I detta examensarbete kommer en jämförelsestudie att göras på dessa fyra olika byggarbetsplatser.  

   

·       Sjöviksskolan, totalyta på 12000 kvm  

·       Mälarhamnen, totalyta 5000 på kvm  

·       Medborgarhuset, ombyggnationsyta på 3000 kvm  

·       Liljevalchs konsthall, tillbyggnadsyta på 2000 kvm  

   

   

Gemensamt för dessa är de små utrymmena för att lagra och förvara material. Då material inte 

alltid kan levereras i rätt tid till rätt plats skapas det en fördröjning i flödeskedjan som medför att 

materialskador kan uppstå. Risken för arbetsskador ökar också för varje gång materialen måste 

förflyttas, vilket även skapar en onödig väntan.   

   

Det som kommer studeras närmare är vilka logistiska lösningar som varje enskild arbetsgrupp har 

tagit i anspråk och huruvida dessa kan effektiviseras. Flaskhalsar ska identifieras och åtgärdsförslag 

som Peab kan använda som underlagsmall ska göras.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

  

Syftet med examensarbetet är att hitta effektiva arbetsmetoder inom logistiken som kan 

tillämpas på alla projekt genom att studera logistikhanteringen hos Peab.   

 

Frågeställningen för denna avhandling är:  

  

Vilka gemensamma faktorer finns det för alla projekt som byggs med begränsat yta?  

  

och   

  

’’Vilka metoder kan användas vid planering och utförande av bygglogistik för alla unika projekt 

med begränsat byggutrymme?’’  

  

1.3 Målformulering  

  

Målet med examensarbetet är att studera logistiken på de byggarbetsplatser med begränsat 

utrymme och se över vilka logistiska lösningar som används och som kan förbättras. 

  

1.4 Avgränsningar  

   

Examensarbetet skrevs under 10 veckors tid och avser 15 högskolepoäng. I samråd med samtliga 

handledare kommer därför endast fyra projekt granskas och analyseras. Den primära fokusen ligger 

på vilka förändringar som kan göras i tidigt skede hos medarbetarna på Peab och vilka arbetssätt 

som kan förbättras.   

  

Denna rapport beaktar inte följande: marknad, leverantörer och kunder.   
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1.5 Disposition  

   

   

Kapitel 1           Inledning  

Redogörelse av bakgrund och frågeställning. Likaså målformulering och 

avgränsning.  

   

Kapitel 2           Metod  

Beskriver valda tillvägagångssätt och eventuella styrkor och svagheter med utsedd 

metodik.  

   

Kapitel 3           Nulägesbeskrivning  

Beskriver ingående på företaget Peab och den miljö arbetet utfördes i.  

   

Kapitel 4           Teoretisk referensram  

Ger en översikt av tidigare kunskaper erhållen från programspecifika kurser. Även 

en fördjupad teori kopplat till ämnet.  

   

Kapitel 5           Genomförande  

Redogörelse för hur arbetet har gåtts tillväga  

   

Kapitel 6           Resultat  

Redogörelse av intervjuer och enkätundersökning  

    

Kapitel 7           Analys  

 Återkopplas till frågeställningen och åtgärdsförslag  

   

Kapitel 8           Slutsats  

Återkoppling till frågeställningen och framställning av slutsats  

   

Kapitel 9           Rekommendation  

Förslag till företaget och studenter   
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2. Metod  
  

Informationssökning och litteraturstudie har använts i syfte att bemöta frågeställningen.  I arbetet 

har platsbesök gjorts på fyra byggarbetsplatser med syfta att intervjua nyckelpersoner i företaget 

och utdelning av enkätundersökningar till berörda yrkesarbetare. 

 

    2.1 Platsbesök med intervju    

Person Aktör Plats Datum 

A Arbetsledare Sjöviksskolan 2019-04-09 

B Arbetsledare Medborgarhuset 2019-04-11 

C Biträdande platschef Mälarhamnen 2019-04-16 

D Platschef Liljevalchs konsthall 2019-04-18 

     Med hänsyn till de deltagande i intervjun används ospecificerade namn för att dölja deras identitet. 

 

2.2 Kvalitativ metod  

Då grunden för examensarbetet var platsbesök och intervjuer hos berörda partier valdes en 

kvalitativ metod som forskningsmetod. Då svaren från intervjuerna är baserade på kunskap och 

erfarenhet hos den svarande utgår man från att responsen blir olika då man uppfattar verkligheten 

annorlunda. Fördelaktigt med denna metod är när man inte har en komplett bild av 

undersökningsformuläret, det vill säga när man vet väldigt lite i förväg (Malterud, 2009).  

   

2.3 Kvantitativ metod  

Då enkätundersökningar delades ut till yrkesarbetarna valdes kvantitativ forskningsmetod för att få 

svar på frågor som kan ge mätbara resultat. Med denna metod innebär det att beskrivningen görs 

med hjälp av vetenskapliga analyser och informationssamling. Metoden passar då man vill jämföra 

svaren hos en särskild grupp. (Holme och Solvang, 1997) 

 

2.4 Validitet   

För att få svar på frågeställningen har man genom enkätundersökningen ställt frågor som ger 

definitiva svar som i sin tur bidrar till att validiteten i avhandlingen blir hög. Genom att använda 

begrepp som är väl definierad och specifika har enkätundersökningen varit en grund för att 

återkoppla till problemformuleringen.  

 

2.5 Reliabilitet     

  

För att få hög tillförlitlighet under intervjuerna användes röstmemo för att spela in samtalen och 

därefter transkriberats. Gällande enkätundersökningarna avsåg man att yrkesarbetarnas kompetens 

var viktigt och betydelsefull. 
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3. Nulägesbeskrivning  

3.1 Peab Sverige AB  

Examensarbetet skrevs i samarbete med Peab Sverige AB som är ett av Nordens största bygg- och 

anläggningsföretag. Verksamheten grundades år 1959 av bröderna Mats och Erik Paulsson som 

hade en vision om att utveckla det befintliga samhället. (Peab, 2019)  

   

Peab AB har idag ca 15 000 medarbetare som är utspritt över hela Norden och en omsättning på ca 

52 miljarder kronor. Bolaget har tre huvudkontor som är lokaliserade i Förslöv i Sverige, Lysaker i 

Norge och Helsinki i Finland. (Peab, 2019)  

   

Koncernen har dessutom fyra affärsområden som bildar en samordningscentral för alla projekt.  

   

● Bygg – Främst inom nyproduktion av bostäder och lokaler samt tillbyggnad.  

● Anläggning - Drift och underhåll av vägar, broar och gator.  

● Industri - Bistår med leverans av material såsom ballast och asfalt. Även kranar, maskiner 

och produktionsavfall.  

● Projektutveckling - Utveckling och förvaltning av bostäder och fastigheter.  
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3.2 Platsbesök   

3.2.1 Medborgarhuset  

I Stockholms innerstad ligger Medborgarhuset som genomgår en omfattande renovering för att 

göra om huskomplexen till en öppen och tilltalande mötesplats för människor i alla åldrar. Då  

Medborgarhuset byggdes år 1939 har man idag andra behov till ytan än det som var tidigare 

planerat. Bland annat saknar byggnaden en gemensam entré och det finns svårigheter att röra sig 

bland de olika verksamheterna då de är indelade i olika huskroppar.  

För att lösa det är planen att skapa en förenad yta som frigör mer plats för rörelse.    

Bland de nya verksamheterna finns Forsgrenska badet, gym, idrottshall, bibliotek och kulturskolans 

teaterverksamhet. (Stockholm Stad, 2019)  

   

Medborgarhuset är blåklassad enligt Stadsmuseet och är en klassificering för byggnader med 

kulturhistoriska värden. På grund av detta får fasaden inte förändras och gestaltningen ska vara 

detsamma. Eftersom det inte är tillåtet med att skapa öppningar på exteriören kan materialen endast 

levereras in i byggnaden genom fönstren på ena yttersidan. Möjligheten för leverans av material 

kan endast ske på Folkungagatan (Se bilaga 1). Övriga gator har inte utrymme och måste ha fri väg 

för räddningstjänst.  

   

Bilderna illustrera hur projekten ser ut i dagsläget och hur det ska se ut när det är färdigbyggt.  

  

  
Figur 1 (Bild tagen av Khadija Ali, 2019)  

  

  
Figur 2, Illustration Nyréns Arkitektkontor, (Stockholm Stad, 2019)  
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3.2.2 Liljevalchs Konsthall  

  

Intill Gröna Lund i Stockholm sker en tillbyggnad av Liljevalchs konsthall. Tillbyggnaden ska 

komplettera konsthallen med möjlighet att ställa ut fler konstverk och skapa mervärden för 

Stockholm och framför allt Djurgården med kulturhistoriska aspekter. Tillbyggnaden ska framhäva 

och ljusa upp den befintliga parkeringen och en ny entré från Falkenbergsgatan ska öppnas som ska 

framhäva och höja gångstråket. (Stockholm Stad, 2019)  

   

Precis som Medborgarhuset är Liljevalchs konsthall blåklassad. Med det som underlag ska den nya 

tillbyggnaden också kunna likställas. För att tillvarata och behålla konsthallens kvalitéer har 

Stockholm Stads genom fastighetskontoret, som är beställaren till renoveringen, upprätthållit ett 

vårdprogram för att bevara den arkitektoniska bilden. (Stockholm Stad, 2019)  

  

Hösten 2017 påbörjades markarbetet, med då det uppstod svårigheter med grundförstärkningen 

sköts produktionen upp och beräknas nu blir färdigställd år 2021. Under sommaren 2018 hittades 

bland annat ett gammalt skeppsvrak då utgrävningen av konsthallen påbörjades. (Stockholm Stad, 

2019)  

   

Tillbyggnaden har en yta på 2000 kvadratmeter och medför därför svårigheter med framförallt 

leverans av material då Djurgårdsvägen är trafikerad med många besökare till Gröna Lund och 

Skansen men även spårvägen som också färdas på Djurgårdsvägen in till Alkärret (Se bilaga 2).  

   

Bilderna illustrera hur projekten ser ut i dagsläget och hur det ska se ut när det är färdigbyggt.  

  

   
Figur 3 (Bild tagen av Khadija Ali, 2019)  

  
Figur 4, Illustration Wingårdh Arkitekter AB (Stockholm Stad, 2019)  
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3.2.3 Sjöviksskolan  

  

I dagsläget pågår nybyggnationen av en skola i Årstadal. Produktionen påbörjades hösten 2016 och 

planeras att vara färdigställt år 2020. Med plats i den nya verksamheten ska 1200 skolelever få 

plats och det kraftiga elevantalen kan härledas till den omfattande bostadsbyggnationen som sker i 

stadsdelen. Till exempel bygger SVEAB bussgata, trottoar och park och JM Entreprenad jobbar 

med schakt och arbete på serpentinvägen (Se bilaga). Även Ikano Bostad finns på plats med 

huvudsyfte att massproducera bostäder. (Stockholm Stad, 2019)  

  

Peab ansvarar för både projekteringen och utförandet av arbetet men däremot står skolfastigheter i 

Stockholm bakom funktionskraven som säkerställer identifieringen av behoven. (Sisab, 2017) 

  

  

Bilderna illustrera hur projekten ser ut i dagsläget och hur det ska se ut när det är färdigbyggt.  

  

 
Figur 5 (Bild lånad från Stockholm Stad, 2019)   

 

  

 
 Figur 6, Illustration av Max Arkitekter (Stockholm Stad, 2019) 
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3.2.4 Mälarhamnen 

Vid Bergviks strand i Södertälje pågår nyproduktionen av bostadsrättsföreningen Mälarhamnen 

som består av tre huskroppar med totalt 84 lägenheter. Själva byggnationen startade september 

2018 med beräknad byggtid på 19 månader (Byggfakta, 2019)  

Byggherren till projektet är Telge Peab, som är ett dotterbolag till Peab Sverige AB. Projektet 

utförs i totalentreprenad med Peab Fastighetsutveckling Sverige AB som beställare och Peab 

Sverige Region Bygg Öst 2 som utförande.  (Byggfakta, 2019)  

Detaljplanen till produktionen fastslogs redan i maj år 2011. Men kort därefter överklagades 

beslutet till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och miljööverdomstolen. Året därpå avslogs 

överklagan och detaljplanen fastslogs. Bakgrunden till överklaganden var att bostäderna skulle 

generera trafik som orsakar ökande halter av partikelhalter, något som redan var ett problem sedan 

tidigare. Domstolens bedömning blev att de nationella gränsvärdena inte skulle överskridas. 

(Länstidningen Södertälje, 2019)   

Bilderna illustrerar hur projekten ser ut i dagsläget och hur det ska se ut när det är färdigbyggt. 

 
 Figur 7 (Bild tagen av Khadija Ali, 2019)  

 

Figur 8, Illustration Kylle Callin E/S-A Arkitekter (Brf Mälarhamnen, 2019)  
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 4. Teoretisk referensram 

4.1 Logistik  
Inom näringsverksamheten definieras begreppet logistik på ett antal sätt. Allt som oftast beskrivs 

det som läran om materialflöden. Författarna (Jonsson, Mattsson, 2005) har valt att redogöra det 

som:  

Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla 

aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion 

och returflöden av framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders 

och övriga intressenters behov och önskemål, dvs ge en god kundservice, 

låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.  

För att uppnå en effektivare logistik bör det finnas ett gemensamt synsätt för upplägget av 

transporter och förflyttning av material och att detta bör preciseras i tid.   

Genom att se över rörelser i byggarbetsplatsen och kräva snävare uppsikt kan det bland annat leda 

till kortare ledtid och minska antalet leverantörer (Lumsden, 2012 et al )  

4.1.1 Bygglogistik  

I byggbranschen möter man idag allt fler svårigheter gällande logistiken.  

Det är framförallt den begränsade ytan att lagra material som kan fördröja eller till och med sätta 

stopp för uppbyggnaden av en byggarbetsplats. Förseningar från ett håll i byggproduktionen leder 

till att andra arbeten försenas, som leder till ett försenat slutdatum (Blomdahl och Wikner, 2013)   

En annan faktor som kan orsaka fördröjningar är dålig planering som kan leda till dyrbara 

konsekvenser, exempelvis stopp i produktionen på grund av väntan på leveranser av material. 

(Prolog AB, 2016 et al).  

Inom företaget prolog talar man mycket om de 7: Ren. Det vill säga, för att uppnå bästa tänkbara 

flöde bör man utgå från att alltid eftersträva följande:  

 · Rätt produkt 

 · Rätt antal, 

 · Rätt kvalité 

 · Rätt sätt, 

 · Rätt tid 

 · Rätt kund 

 · Rätt totalkostnad. 

(Prolog AB, 2016 et al )  
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4.2  Logistiklösningar  

4.2.1 Lager  

Syftet med att upprätthålla ett lager för material är att kunna säkerställa hög leveranssäkerhet och 

bespara tid. Då man har valt att upprätthålla ett lager så har man i åtanke haft kostnader och 

kundrelationer som avgörande faktorer. (Lumsden 2012 et al)  

I boken Logistikens Grunder tar författaren upp de fördelar ett företag kan nyttjas av ett lager.  

● Lagertillgänglighet - Leverans direkt från lager 

● Leveranstid – Från order till leverans 

● Leveransprecision - Leverans i rätt tid 

● Leveranssäkerhet - Leverans av rätt kvantitet, med rätt kvalitet, på rätt plats och till rätt 

storlek 

En annan fördel med lager är att materialen som avlämnats från leverantörer kan granskas på 

depån. På så sätt kan man i tidigt skede undersöka om material saknas eller skadats. Det 

säkerställer också att allt för mycket material inte kommer till spill på grund av skador som kunnat 

uppstå om materialet hade lagrats på byggarbetsplatsen.  

4.2.2 Just In Time  

JIT, även kallat Just-In-Time är ett filosofiskt tankesätt där man önskar att få inleverans av material 

under ett specifikt tidsfönster. Fördelen med JIT är att möjliga tänkbara fel i materialet upptäcks 

relativt tidigt (i jämförelse med lager) då man beställer i små mängder och kan snabbt se om 

felaktigheter uppstått.   

Skillnaden på traditionell leverans och JIT leverans kan beskrivas på detta sätt:  

Traditionell leverans  Just- In- Time leverans  

Stora beställningskvantiteter  Små beställningskvantiteter  

Låg beställningsfrekvens  Hög beställningsfrekvens  

Lång leveranstid  Kort leveranstid  

Komplicerade beställningsrutiner  Enkla beställningsrutiner  

Transportanpassat emballage  Produktionsanpassat emballage  

Mottagnings- och kvalitetskontroll  Leverans direkt till produktion utan mottagningskontroll  

Från Logistikens grunder (s.110), av Kent Lumsden, 2012.  
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4.2.3 Terminal  

Terminalisering är en lagringsmetod som lämpar bäst då många projekt är lokaliserade i samma 

region. I teorin innebär det att man upprätthåller en terminal som ska funka som ett lagercenter där 

material från leverantörer kan hanteras i. Terminalen ska fungera som en grossist, en mellanhand 

mellan byggarbetsplatsen och materialtillverkaren. Genom terminalisering får man bort 

materialhanteringen från byggarbetsplatsen och lämpar sig därför bäst vid trånga och små 

arbetsytor. Det finns studier som påvisar att terminalisering funkar bäst vid stora byggprojekt och 

utbyggnadsområde. (Prolog AB et al)  

Vidare kan man med terminalisering minska trafikbelastning genom att minska antalet 

varutransporter. Minskad trafikbelastning ger även minskad miljöpåverkan som också är ett EU 

direktiv. Att upprätthålla en terminal effektiviserar byggprocessen genom färre mottagnings 

tillfällen och enklare godsmottagning. Alla material leverans i projektet ska ske till 

inbyggnadsplatsen vid inbyggnaden. I sin tur ger det ökad leveransflexibilitet.(Lumsden 2012 et al)  

Svårigheter med terminalisering är att det krävs en bättre leveransplanering och framförhållning. 

Det gäller att planera och strukturera projektet i detaljnivå och understryka svagheter och samtidigt 

finna en tids- och kostnadseffektiv metod. Det gäller bland annat att skapa synliga kostnader av 

vart behovet finns och hur det kan distribueras, detta bland annat på grund av att materialet inte 

finns på bygget. (Prolog AB et al)   
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4.3 Materialhantering  

Lagring och hantering av material är en processkedja som startar vid råvara och avslutas vid färdig 

produkt. Detta förlopp är idag kraftigt reducerat till manuellt arbete vilket innebär att det kan 

uppstå konsekvenser för kostnader såväl som leveransservice.  

Till exempel kan ineffektiv plockning, såsom att lyfta eller skjuta en produkt leda till längre 

ledtid. Då man inte kan förutse när dessa förskjutningar i ledtid kan uppstå blir det därmed även 

svårt att få en leveranssäkerhet och leveranspålitlighet. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2014)  

När material levereras till arbetsplatsen genomförs en mottagningskontroll. Hur noggrann en sådan 

kontroll är beror på hur betydelsefullt materialet är samt på kundrelationen till leverantören. Vid 

ankomstkontrollen sker en inspektion av materialet. Skador och andra felaktigheter kontrolleras. 

Här gör man även noggrann analysering av lagersaldot så att rätt mängd har levererats.(Lumsden 

2012 et al)  

Efter ankomstkontrollen förflyttas materialen till en angiven plats. Beroende på vilken yta och 

omfattning av leverans finns det olika metoder att gå tillväga.  

Fastplatssystem innebär att produkten får ett artikelnummer som är kopplat till bestämd plats. 

Flytande placerings system innebär att produkten placeras på en ledig plats utefter ett 

prioriteringssystem.  

Blandsystem innebär att produkten har en fast plockplats men gällande påfyllning av material så 

placeras dessa i mån av plats. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2014 et al)   

System  Fördel  Nackdel  

Fastplatssystem  Minimal administration  Står yta eftersom det 

dimensioneras för max lager  

Flytande 

placeringssystem  
Plock platsen töms alltid vilket möjliggör 
en kontinuerlig och riskfri uppsikt av 

lagersaldot  

Avancerat administration  

Blandsystem  Fasta plockplatser  Buffert platserna är flytande  

 Tabell 4.3 För-och nackdelar med materialhanteringssystem  

Vid omlagring förflyttas materialen från en plats till en annan. Oftast är detta skede mycket 

intensivt och kommunikationen måste fungera väl. För att effektivisera flödet gäller det att hinna 

fylla på lagret innan man tvingas göra en ny beställning från leverantören. Studier visar att en 

visuell display av lagersaldot minskar risken för miss i produktionen och säkerställer att material 

finns tillgänglig i rätt tid. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl, 2014 et al)  
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4.4 Slöseriposter  

Toyotas produktionssystem, TPS är ett tankesystem där förutsättningarna bygger på låga kostnader 

och korta genomloppstider.  

 

Figur 9 7+1 slöserier inom Lean Production (Blücher, Öjmertz, Hamon, & Jarebrant, 2007)  

Överproduktion: Att tillverka mer än nödvändigt. För att säkerställa att produkter får ett bra 

värde, vill man minska på antalet material som inte förbrukas. Man vill alltså hålla kassationer lågt. 

(Oskarsson & Aronsson & Ekdahl et al, 2014)  

Väntan: För att effektivisera flödesorinteringen vill man eliminera väntan på leverans av material. 

Förseningar, letande efter material eller fördröjning från arbete i tidigare tidsperiod skapar onödiga 

slöserier av resurser. (Oskarsson & Aronsson & Ekdahl et al, 2014)  

Transporter: Även onödiga transporter skapar överflödigt svinn som även skapar risker för 

materialskador, personalskador, miljöbelastning och väntetider för produktionen som leder till 

högre kostnader. (Petersson et al., 2009).  

Rörelser: Material och maskiner flyttas för ofta då man inte i tidigt skede planerat fasta platser. 

Ineffektivt arbete kan leda till materialskador och arbetsskador (Petersson et al., 2009). 
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4.5 5S  

För att effektivisera flödet på arbetsplatser är det viktigt med en god arbetsmiljö.  

Därför är det viktigt att arbetsplatser upprätthåller en plan som säkerställer att yrkesarbetarna såväl 

som material inte kommer till skada. Detta kan man uppnå genom att inrätta 5S som är en japansk 

metod som understryker den stora betydelsen av ordning och reda. (Prolog AB, 2018 et al )  

5S-metoden innebär följande:  

Sortera innebär att material och verktyg ska vara på sin plats och genom att slippa leta sparar man 

tid och pengar.  

Med systematisk städning ska materialen och verktygen sorteras och rangordnas efter hur ofta de 

används. De redskap som används flitigt ska även kunna hittas smidigt.  

Strukturera (Även kallad städa) innebär att materialen ska återlämnas på bestämd plats när det 

längre inte används.  

Med standardisering vill man effektivisera arbetsmomenten genom att fördela ansvarsområden till 

samtliga på byggarbetsplatsen. 

Självdisciplin (Eller skapa vana) innebär att arbetsprocessen ska användas kontinuerligt och 

integreras i produktionen.  

(Prolog AB, 2018 et al)  

 

 

Figur 10 5S Metod (Be Lean Solutions, 2018) 
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4.6 Avfallshantering  

På APD- planen illustreras det hur överflödigt material från byggarbetsplatsen ska hanteras. 

Stora och tunga material såsom betong och tegel ska i första hand återvinnas genom att till 

exempel krossa betongen och använda det som fyllning. (Aronsson, H & Ekdahl, B & 

Oskarsson, B et al)  

Ur det logistiska perspektivet krävs framförhållning för att se de rester som uppkommer i ett bygge. 

Förberedelse och rätt utrustning krävs för samla ihop avfallen och eventuella färdmedel som kan 

tänkas behöva för att föra bort avfallet från byggarbetsplatsen. Ju bättre planering desto renare blir 

arbetsplatsen som därmed ökar även effektiviseringen. Även uppkomst av skador minskar.  

(Aronsson, H & Ekdahl, B & Oskarsson, B et al)  

 

Figur 11.(Bild tagen av Khadija Ali). Sortering av avfall i Medborgarhuset i Stockholm.  

Beroende på projekt och geografiskt läge kan man lösa hanteringen av avfall på olika sätt.  

Vid innerstadsprojekt är det vanligare att använda säckar eftersom de tar upp mindre yta och är 

lätta att placera och flytta.  (Aronsson, H & Ekdahl, B & Oskarsson, B et al)  
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4.7 Tidplan 

Ett byggprojekt planeras genom en tidplan efter tidsberäkningen (hur lång tid det tar att utföra varje 

aktivitet), det är en nyckel till projektet med avseende på produktionsstyrning. Tidplan är ett 

verktyg som är viktigt under genomförandet av planeringen och produktionen. I tidplanen 

redovisas projektets start- och slutdatum, tidsåtgång för huvudaktiviteter, kritiska aktiviteter och 

slutdatumför besiktning. En färdig tidplan kan användas till hjälp när olika resurser bestäms såsom 

arbetskraft, maskiner och material. (Revai.E. 2012) 

 

 

 

4.7.1 Huvudtidplan 

Resultatet som fås genom en genomtänkt planering och bearbetat resurssatta arbetsplaner för olika 

skeden sammanfattas i en huvudtidplan. Avsikten med huvudtidplanen är att ge en överskådlig bild 

av det planerade utförandet. I huvudtidplanen visas de viktigaste aktiviteterna som angår 

byggentreprenörer, installatörer och underentreprenörer. (Revai.E. 2012) 

 

 
Figur 12. Huvudaktiviteter för Liljevalchs konsthall 

 

 

4.7.2 Strukturplan 

De olika aktiviteterna i ett byggprojekt redovisas genom en strukturplan i den ordningen som de 

ska utföras och hur de är kopplade till varandra. Strukturplanens form varierar beroende på hur det 

bestäms i detalj, hur projektet ska byggas och vilka framstående aktiviteter som ingår i projektet, 

samt vilka aktiviteter som är beroende av varandra. (Revai.E., 2012) 

 

      
Figur 13. Strukturplan (Revai.E. Byggstyrning, 2012) 
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 5. Genomförande 

5.1 Arbetsprocess  

För att uppnå ett slutresultat i enlighet med målformuleringen och syftet har arbetsprocessen för 

detta examensarbete upprätthållits på sådan sätt att erhållen information har analyserats och 

utvärderats för att sedan diskuteras och komma fram till en slutsats.  

Examensarbetet påbörjades med att undersöka problemformuleringen och eventuella 

avgränsningar.  

Inledningsvis har tidigare arbeten inom logistik undersökts och vilka resultat som erhållits.  

Informationssökningen lade även grunden för de frågor som var viktiga att besvaras för att få ett 

svar på frågeställningarna.  

Då den teoretiska referensramen var lagd så besöktes arbetsplatserna. Genom att intervjua 

arbetsledare och platschefer på byggarbetsplatser fördjupas kunskapen ytterligare och 

enkätundersökningar delades ut till yrkesarbetarna för att ta del av deras lärdomar kring logistiken 

eftersom de också har en oerhört stor inblick kring logistiklösningar i den dagliga verksamheten.  

 
Figur 14 Arbetsprocessen för examensarbetet (Av Khadija Ali)  
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 6. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från 58 yrkesarbetare som deltog i undersökningen. 

6.1 Enkätundersökning  

Fråga 1: Titel på din nuvarande arbetsroll?  

Återkommande arbetsroller: platschef, arbetsledare, U:E, yrkesarbetare inom block: Betong, 

ventilation, installation, trä.  

Fråga 2: Hur länge har du arbetat på Peab AB? [ÅR]  

 

Fråga 3: Hur länge har du arbetat på din nuvarande befattning? [ÅR]  

 

Fråga 4: Ange vilket byggarbetsplats du arbetar på? [Ringa in]  

Sjöviksskolan   Mälarhamnen   Medborgarplatsen   Liljevalchs  
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Fråga 5: Hur stort inflytande har du över logistiken på din arbetsplats? [1=Inget, 5=Mycket]  

 

Fråga 6: Hur ofta upplever du att stölder uppstår? [1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 7: Hur ofta upplever du att spill uppstår?   [1=Aldrig, 5=Alltid]  
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Fråga 8: Hur ofta upplever du att skador uppstår?  [1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 9: Vet du när nästa leverans av material sker?  

 

Fråga 10: Tycker du att material levereras i tid?  
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Fråga 11: Upplever du att mycket tid går åt att leta efter material?  

 

Fråga 12: Hur ofta upplever du väntan på material? [1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 13: Tycker du att förvaring av material sker på ett bra sätt?  
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Fråga 14: Finns det tillräckligt med plats att förvara material på byggarbetsplatsen?  

 

Fråga 15: Hur ofta upplever du att APD- planen uppdateras? [1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 16: Finns redskap/hjälpmedel för att kunna ta emot leverans av material?  
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 Fråga 17: Hur ofta upplever du att fel material har levererats på fel dag?[1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 18: Hur ofta upplever du att fel material har levererats på fel tid?[1=Aldrig, 5=Alltid]  

 

Fråga 19: Upplever du att för mycket material levereras till byggarbetsplatsen?  
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Fråga 20: Upplever du att det finns möjligheter till förbättring gällande logistiken vid din 

arbetsplats?  
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6.2 Intervjuer  

6.2.1 Medborgarhuset  

Från Medborgarhuset i Stockholm intervjuades en arbetsledare med 27 års erfarenhet i branschen. 

Arbetsledaren i frågan arbetar främst inom betong och kakel och har varit insatt i projektet sedan 

start.  

Intervjun inleddes med att fråga arbetsledaren hur planeringen av projektet påbörjades och vilka 

leveransmetoder som används. Som svar på frågan berättades det att det finns ett bokningssystem 

som hela bygget använder sig av. Systemet fungerar på så sätt att arbetsledare kontaktar 

leverantören för materialvaror som bekräftas via mail. Därefter kontaktar arbetsledaren ”vakten” 

(samordnare för bokning och leverans) som då planerar in leveransen i bokningssystemet. Alla 

bokningar måste gå via vakten och har man som arbetsledare gjort fel får man vänta tills nästa 

lucka dyker upp i systemet.  

Då arbetsplatsen har en ombyggnationsyta på 3000 kvm har man inte möjlighet att lagra mycket 

material på plats. Ute på produktionen observerades att endast armering och gipsskivor lagrades på 

den befintliga ytan. Då materialen ankommer till byggarbetsplatsen genomförs en 

mottagningskontroll. Kontrollen genomförs i syfte att kartlägga att rätt material har ankommit till 

rätt plats i rätt tid. Då granskningen är färdig har varje arbetsgrupp ansvar över vart materialen ska 

placeras i väntan på montering. Om grupp VENT (ventilation) har fått en leverans ska den 

arbetsledare som är ansvarig över gruppen säkerställa att deras material har en ordnad plats. Det 

föreligger även ett ansvar hos arbetsledare och U. E att en daglig kontroll av material genomförs.  

Vid planering av aktiviteter i produktionen berättar arbetsledaren att en arbetsberedning genomförs 

en vecka innan den planerade momenten ska påbörjas. Genom arbetsberedningen bokar man in 

maskiner och arbetsutrustning och man går igenom arbetsprocessen i detalj.  

Det finns en ansvarig på arbetsplatsen som har som uppgift att kontrollera att byggarbetsplatsen är 

ren och snygg. Då detta inte alltid är lätt att uppnå har det ibland hänt att man har stoppat 

produktionen och enbart ägnat tid åt att städa. Arbetsledaren som är ansvarig över yrkesarbetarna 

som är anställda hos Peab underlägger ansvaret hos dem. Gällande underentreprenörer regleras 

liknande bestämmelser. Om underentreprenörer inte lyckas med att följa de förordningar som 

gäller på arbetsplatsen städar de egna anställda hos Peab som därefter fakturerar U.E. Det har visat 

sig att den effektivaste påföljden är det ekonomiska och i en arbetsplats med 170 arbetare så blir 

det verkan.  

På frågan om hur man säkerställer att materialen levereras i tid säger arbetsledaren att vikten av att 

följa tidsplanen är avgörande. Tidplanen ses över varannan vecka och uppdateras kontinuerligt. Om 

en planerad aktivitet kan genomföras tidigare än schemalagt måste det bekräftas hos leverantören. I 

ett skede där det däremot är tvärtom, om den planerade aktiviteten inte kan genomföras i tid får 

antingen leverantören lagra materialen på deras egna lager eller så får man avboka ordern och 

beställa på nytt.  

Då Medborgarhuset är lokaliserat i Stockholms innerstad uppstår det även svårigheter med trafiken 

runt byggarbetsplatsen. Med hjälp av Lambertsson, dotterbolag till Peab har man tagit fram TA-

planer för att utföra arbete på kommunala gator. Vakten som har ansvar över bokningssystemet är 

också ansvarig över den närliggande trafiken och kan stänga av om situationen kräver det. 
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Eftersom utrymmet är kraftigt begränsad kan lastbilar som levererar material endast köra in på en 

gata. Där lastar man av och antingen backar föraren ut genom samma väg eller fortsätter att köra 

rakt fram till korsningen i Götgatan.   

 

6.2.2 Liljevalchs Konsthall  

Intervju med platschef 

Tillbyggnaden av konsthallen i Stockholm påbörjades hösten 2016 och då skapades den första 

APD-planen för arbetsplatsen. I starten uppdateras planen kontinuerligt då arbetsplatsen förändras 

ofta. Men sedan starten av grundförstärkningen har inte APD-planen reviderats.  

På frågan om det finns ett bokningssystem svarar arbetsledaren att det är ett litet bygge och då har 

man valt att använda en whiteboard tavla där man skriver upp när nästa leverans är planerad.  

På frågan hur man planerar att materialen kommer till rätt plats och tid inför kommande leveranser 

säger arbetsledaren att de försöker planera så att materialen kommer enligt tidplanen och 

produktionsplanen. Tidplanen har reviderats en gång, men det påverkades av yttre omständigheter 

och inte av produktionen. Varje vecka har arbetsledningen ett samordningsmöte med alla 

underentreprenörer och då diskuteras hur kommande veckor ser ut. Gällande materialhantering på 

byggarbetsplatsen är det för närvarande mycket formmaterial. Till arbetsplatsen levereras det ca 15 

ton armering varje vecka. Det genomförs en mottagningskontroll av materialen, framförallt för 

betong eftersom det är färskvara. Höga krav ställs på betongleverantören då det måste finnas en 

viss rörelse i materialet. Det har inträffat att material skickats tillbaka till leverantören på grund av 

bristande kvalité. Kraven måste alltid uppfyllas där av den utökade kontrollen.  

Gällande säkerheten på arbetsplatsen har det inte förekommit stölder. Då arbetsplatsen är upprustat 

med övervakningskameror har man förebyggt tillgrepp. Samtidigt påpekar arbetsledaren att det 

endast finns tunga och slitsamma material på plats och att dessa inte är benägna att stjälas.  

Arbetsledaren tycker att arbetsplatsen hålls rent och snyggt då det förekommer många interna 

samtal om detta med yrkesarbetarna. Till skillnad från andra arbetsplatser som besökts under denna 

studie har det inte förekommit tillfällen där produktionen har avbrutits för att städa.  

En logistikteknisk lösning som finns på Liljevalchs konsthall är kombinationen av hisschakt med 

kran. Man har gjort om hissbotten till ett kraftigt kranfundament. En begränsning är att kranarmen 

inte kan förflyttas hur långt som helst. Längs arbetsplatsen finns sensorer som förhindrar rörelse 

över viss yta där SL har sin spårvagnsdepå. På grund av högspänningsledningen har man ibland 

stoppat produktionen för att flytta på ledningsstolpar.  

Arbetsplatsen har endast en ingång. Det innebär att lastbilar endast får köra in och sedan backa ut. 

Det finns inte utrymme för att vända. Enligt arbetsledaren finns risk att material kommer till skada 

på grund av den begränsade ytan. Men det är något som arbetsledaren och yrkesarbetaren har i 

åtanke och hittills har inte sådana skador skett.  

 

 



28 

 

6.2.3 Sjöviksskolan  

Intervju med arbetsledare 

I detta projekt påbörjades planeringen av logistiken ett år innan start av produktionen. Första 

halvåret fastställdes alla dokument skulle skickas till kommunen gällande användandet av el och 

vatten på byggarbetsplatsen. Arbetsledaren började även med strukturplanen som visar hur arbetet 

är uppbyggt och vilka moment som är planerade.  

Varannan vecka stämmer man av tidplanen. Om många aktiviteter är planerade under samma 

tidsram kontrollerar man tidplanen varje vecka då det finns risk att de olika momenten kan påverka 

varandra. Uppdatering av tidplan beror på hur komplext ett bygge är och i vilket stadie. I starten av 

ett projekt är det inte många på plats och då kan man uppdatera tidplanen en gång i månaden. Ju 

fler som ansluter sig till projekten desto viktigare blir avstämningarna.  

’’Det är projektets läge som styr hur ofta man har tidplanavstämningar’’ säger arbetsledaren.   

På frågan hur man kontrollerar att rätt material har anlänt vid leverans berättar arbetsledaren att 

man gör en mottagningskontroll när materialen lossas från lastbil. För vissa material görs en utökad 

kontroll, i detta projekt är det för trä. Detta på grund av att det endast får vara en viss fukthalt i 

materialet och att det ska dokumenteras för beställaren. Vid de tillfällen kraven inte uppfylls 

skickar man tillbaka materialen till leverantören och det uppstår förseningar i produktionen.  

I Sjöviksskolan har varje våning en egen APD-plan som uppdateras varje måndag. På planen är det 

tydligt illustrerat vart varje arbetsgrupp kan placera sina beställda material. Om grupp ventilation 

får en leverans på tisdag så ska det då finnas markerat på planen var de kan förvara sitt material till 

dess en montering är möjligt. Varje delentreprenad ska dessutom skydda sina egna material till 

dess en slutbesiktning har utförts. I de fall material skadas står varje enskild företag för 

kostnaderna.   

På frågan hur arbetsplatsen hålls ren och snygg svarar arbetsledaren att det kallas genom skydds-

och miljöronder som sker varannan vecka. På ronden är det mycket fokus från 

säkerhetsperspektivet men det ger också en möjlighet att kolla att material inte ligger felplacerade 

så att de kan orsaka arbetsskador.   

Sjöviksskolan använder sig av ett digitalt bokningssystem med möjligheter för alla aktörer att 

beställa sina material. Om leverans av material sker på fel dag eller fel tid finns det olika 

tillvägagångssätt för att lösa problemet. Beroende på leverantör kan material lagras hos 

leverantören, annars kan material lagras på en lagerhall som hyrs från ett externt företag. Dessa 

diskussioner uppkommer oftast på morgonmötet som sker på en daglig basis. Man planerar även att 

gå en runda på arbetsplatsen för att dubbelkolla att det finns fri väg tillgängligt för materialen efter 

avrop.  Utöver dessa möten finns samordningsmöten med alla inblandade aktörer. I dessa möten 

diskuteras kommande förändringar och alla deltagande kan komma med synpunkter.   

Gällande placering av byggkranar, hissar och lossningszoner ställs frågorna ’’vilka ytor vill man 

komma åt och hur kan man komma åt dem’’.  

Vid kranplaceringen vill man få ner kostnaden genom att inte ha hög kran och arm. Sedan finns det 

läge där man endast kan placera kranen på ett ställe då det inte finns andra alternativ. Man vet 
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dessutom inte hur markförhållanden är, den informationen får man från markkonsulter i ett senare 

skede.  

Då arbetsplatsen har en liten yta att förhålla sig till vill man minska på antalet leveranser som sker 

dagligen. Då arbetsplatsen är omringad av andra företag som jobbar med andra projekt påverkas 

man indirekt av trafiken. Vid leverans av material måste man därför stänga av vägar och för detta 

har man ansökt tillstånd från kommunen genom TA-plan. Runt arbetsplatsen finns staket och även 

för förflyttningar av dessa måste man ansöka om tillstånd. Trots ett skydd runt arbetsplatsen 

förkommer det stölder, främst av verktyg. Annars är stöld av vitvaror vanligt förekommande och 

av den anledningen brukar man planera att dessa monteras strax innan slutbesiktning.  
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6.2.4 Mälarhamnen  

Intervju med arbetsledare  

Logistikplaneringen för Mälarhamnen påbörjades i ett tidigt skede, i detta fall vid 

systemhandlingen. Då valde man att undersöka vilka miljökrav som beställaren ställer på 

arbetsplatsen och vilket miljöcertifikat som man vill sträva efter.  

Mälarhamnen har inget digitalt bokningssystem, utan för materialleverans har man avrop.         

Veckovis görs en beställning av leverans till byggarbetsplatsen och placering av dessa görs i 

samråd med den arbetsgrupp som är ansvarig. Det finns inga pulsmöten, det vill säga dagliga 

möten utan det sker basmöten en gång i veckan med alla underentreprenörer. Trots bristande 

kommunikation tycker platschefen att arbetsflödet på arbetsplatsen funkar som det ska.  

Då material ankommer till byggarbetsplatsen görs en mottagningskontroll och beroende på 

materialet lagras det på en angiven plats. Placeringssystemet bestäms av arbetsgruppen.  

Då arbetsplatsen har en begränsad yta görs en daglig städning för att hålla arbetsplatsen ren och 

snygg. Under de veckovisa basmötena påpekar biträdande platschefen vikten av en städad 

arbetsplats.  

Material förflyttas på arbetsplatsen med hjälp av kranar, vid händelse av att materialen är 

felmängdade kontaktas flyttfirmor som hjälper till med förflyttningen. Gällande överflödigt 

material skickas det tillbaka till leverantören.  

Gällande trafiken i det närliggande området har man ansökt om tillstånd från kommunen för 

användning av mark. Den biträdande platschefen gör en skiss av den del av kommunens mark som 

är nödvändig för produktionen och därefter blir ett externt företag mellanhand för 

byggarbetsplatsen och kommunen som då sköter kommunikationen.  

På frågan hur man förvarar byggmaterial mot fuktskador och andra typer av skador svara 

platschefen att dessa antingen täcks eller skyddas under tak.  

Enligt den biträdande platschefen uppdateras APD- planen en gång i månaden. 
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 6.3 Tidplan 

Intervju med arbetsledare och platschef i samtliga projekt 

Fråga 1: Vilka material har levererats under de senaste 4-5 veckorna enligt tidplanen? 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall    Sjöviksskolan     Mälarhamnen 

Armering, gips, 

ventilationsaggregat, 

tätskikt till bassäng, 

rör el delar och 

sprinkler. 

Betong, armering, 

isolering, 

bentonitmatta, 

formplywood och 

systemform.  

Plastmatta, kök, 

dörrar och undertak. 

Vägg, utfack, filler, 

balkong, trappa, 

armering, betong 

och gips. 

 

Fråga 2: När det gäller betonggjutning, hur många kubikmeter/lastbil? och hur många lastbilar 

behövs det? 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall Sjöviksskolan Mälarhamnen 

5 kubikmeter/lastbil. 

300 lastbilar 

5 kubikmeter/lastbil. 

Ca 700 lastbilar 

Varierande 5 kubikmeter/lastbil. 

13 lastbilar var tionde 

dag. 

 

Fråga 3: Hur stora material partier brukar det beställas? lägenhetsvis, lokalvis, etappvis eller 

liknande. 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall Sjöviksskolan Mälarhamnen 

Veckovis Etappvis Varierande  Våningsvis, men just 

armering två 

våningar/lastbil. 
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Fråga 4: Hur har det gått tillväga? Har det skett förseningar eller har materialen levererats i tid enligt 

tidplanen. 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall Sjöviksskolan Mälarhamnen 

Mot huvudtidplanen 

har det skett 

förseningar. 

Levererats enligt 

veckoplanering och 

tidplanen. 

Förseningar har skett. Förseningar har skett 

delvis. 

 

Fråga 5: När ska projektet vara klart enligt tidplanen? 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall Sjöviksskolan Mälarhamnen 

Maj 2020 Februari 2021 Våren 2020 Juli 2019 

 

Fråga 6: Tror du om ni hade planerat bättre, kan det ha minskat varutransporterna? 

Medborgarhuset Liljevalchs konsthall Sjöviksskolan Mälarhamnen 

Ja Nej Ja Nej 
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 7. Analys 

På fråga 9 i enkätundersökningen anger 60 % av yrkesarbetarna på Sjöviksskolan och 

Medborgarhuset att de inte vet när nästa leverans av material är planerad. Dessa två arbetsplatser 

av de fyra platser är de enda som använder sig av ett digitalt bokningssystem. Enligt tidigare 

studier påvisas att användningen av ett digitalt bokningssystem är effektiv vid planering av 

material. Tittar man vidare på fråga 10 på enkätundersökningen ser man att svaren från 

Sjöviksskolan och Medborgarhuset är skilda. Då en hög andel i Medborgarhuset anger att material 

levereras i tid säger ca 80 % på Sjöviksskolan det motsatta. Av detta kan man dra slutsatsen att 

kommunikationen mellan arbetsledare och yrkesarbetare inte fungerar som det ska och bör 

granskas närmare. Då yrkesarbetarna är delaktiga i den dagliga verksamheten kan oförberedda 

händelser skapa förseningar i produktionen. För att informationen ska nå de inblandade aktörer bör 

samordningsmöte hållas mer än en gång i vecka som arbetsledare framförde under intervjun. 

Genom att införa pulsmöte varje morgon, där huvudfokusen är inkommande leveranser och vilka 

förändringar som måste genomföras i arbetsplatsen för att säkerställa ett logistiskt flöde kan 

produktionen effektiviseras.  

På fråga 15 på enkätundersökningen anger ca 50 % av yrkesarbetarna på Liljevalchs att APD-

planen ”aldrig” eller ”sällan” uppdateras. Tittar man på APD-planen som finns på arbetsplatsen 

visar det senaste revideringsdatumen 2018-06-14. Det vill säga, den senaste uppdateringen var ett 

år sedan. På samma fråga dock för Mälarhamnen anger 71 % att planen uppdateras ”ofta” eller 

”alltid” men på den APD plan som finns på arbetsplatsen påvisas att senaste uppdateringen var 

2018-12-20. Det vill säga, sex månader sedan. Av detta kan man härleda att dessa arbetsplatser inte 

ser vikten av en uppdaterad plan och hur värdefull information går förlorad. Då en plan ska visa 

den aktuella situationen på arbetsplatsen kan förändringar som inte uppmärksammas orsaka skador 

som kan leda till stora konsekvenser.  

I Sjöviksskolan anger 45 % att APD-planen aldrig eller sällan uppdateras. Från dokument som 

delas med samtliga aktörer framgår det dock att APD-planen uppdateras kontinuerligt. Den interna 

APD-planen revideras varje vecka. Genom samordningsmöten som är schemalagd varje måndag 

får alla inblandade personal en överblick på kommande vecka och kan se över vilka material som 

ska levereras till plats. Genom att se över APD-planen veckovis kan man även säkerställa att all 

material som levereras till arbetsplatsen har en angiven plats och fri väg, detta för att säkerställa att 

det inte uppstår materialskador, arbetsskador och onödiga förflyttningar.  

Yrkesarbetarna tillfrågades om väntan som var ett av de vanliga slöserierna som identifierades på 

arbetsplatser. På samtliga arbetsplatser angav ca 40 % att de ”ibland” eller ”ofta” fick vänta på 

material. En avgörande faktor för att kunna utföra ett arbete är att få det material som krävs i tid. 

Detta kan återföras till ofullständig planering i tidigt skede och bristande kommunikation.  

Liljevalchs konsthall är enligt enkätundersökningen den arbetsplats som är bäst på att förvara 

materialen på sin arbetsplats. Detta kan bero på utformningen av arbetsplatsen. 

Tillbyggnadsområdet är centrisk med möjlighet att ge byggnadsområdet en översyn. På grund av 

utformningen ger det en fördel till yrkesarbetarna att se över ytan och på så sätt förvaras materialen 

på lämplig plats. En annan förklaring kan vara att avfallshanteringen fungerar väl i detta projekt. 

Hanteringen av förbrukat material och spillmaterial från armeringen är tydligt illustrerad på APD-

planen och veckovis töms sopstationer. Det innebär att leveransen av nytt material kan förvaras på 

ett korrekt sätt.  
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I Liljevalchs var det högst andel som angav att inte för mycket material levereras till 

byggarbetsplatsen. Då arbetsplatsen har valt att använda en whiteboard tavla där man skriver upp 

när nästa leverans är planerad är det förvånansvärt att det inte har uppstått krock i schemat. 

Däremot är det mer än 50 % som anger att material har levererats antingen på fel dag eller vid fel 

tidpunkt.                                                                                                                                                               

Den höga andel som anger att material inte levereras i tid implicerar att det nuvarande systemet inte 

fungerar särskild bra och alternativ planeringsprocess bör granskas.  

En relativt stor andel av yrkesarbetarna anger att de har inflytande över sin arbetsplats.                                  

Det i kombination med att 87 % anser att det finns möjlighet till förbättring gällande logistiken 

visar att beteendeförändring har skett i branschen och allt fler är redo att axla mer ansvar. 

Eftersom tidplanen ser annorlunda ut på varje projekt har olika material levererats under de senaste 

4-5 veckorna. Det beror på att projekten är olika då Sjöviksskolan och Mälarhamnen är 

nyproduktioner, Medborgarhuset är ombyggnad och Liljevalchs konsthall är tillbyggnad. Men i 

Liljevalchs konsthall och Mälarhamnen pågår betonggjutning fortfarande.                                                                           

Det är 5 kubikmeter betong/lastbil som levereras i lastbilar med bärighetsklass 2 (BK2) som inte 

får överskrida 5 kubikmeter. På Mälarhamnen pågår gjutning var tionde dag det vill säga att första 

huset gjuts och nästa hus gjuts efter tio dagar. Detta är för att kunna skapa en balansering i 

utförandet av de övriga momenten. 

Material beställs etappvis på Liljevalchs konsthall vilket är vanligt inom byggbranschen men olikt 

övriga projekt i denna studie. På Mälarhamnen beställs material våningsvis förutom armering som 

beställs för två våningar/lastbil, därför att det är bostadslägenheter som byggs blir byggnationen 

smidigare med denna metod. Medborgarhuset kan inte förvara material på sin arbetsplats då varje 

entreprenör får hämta material för en vecka alltså veckovis och Sjöviksskolan beställer material 

genom Just In Time. 

Det har skett förseningar med leveransen av material på grund av att fabriken har stött på problem, 

t.ex. strömavbrott, detta skedde när Mälarhamnen hade beställt betong från en viss fabrik. 

Beställaren lyckades dock hitta en annan leverantör och undvek påverkandet av tidplanen. På ett 

liknande sätt har förseningar skett på Sjöviksskolan ett antal gånger och det är i princip av samma 

anledning, att fabriken har lagts ner eller stött på andra problem. Men på Medborgarhuset har 

förseningar skett mot huvudtidplanen då Stockholms stad hade missat att göra en geologisk 

undersökning av grundförhållandet när Medborgarhusets grundplatta skulle sänkas. Man var då 

tvungen att spräcka berg vilket har dragit ut på tiden och påverkat tidsplanen för övriga jobb. 

En bättre planering kan minska varutransporter för både Medborgarhuset och Sjöviksskolan. Enligt 

arbetsledaren på Medborgarhuset skulle transporterna kunna minskas till hälften om det hade 

funnits mer tillgänglig upplagsyta men i deras fall fanns inte det. På Sjöviksskolan kunde 

varutransporterna minskas genom en bättre planering vilket minskar även kostnader. Utöver 

kostnaderna av transporten kostar tiden pengar för företaget när arbetsledaren sitter och beställer 

material och sedan hanterar en faktura och även den hanteringen kostar pengar.  
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8. Slutsats 

Vilka gemensamma faktorer finns det för alla projekt som byggs med begränsat yta?  

• Samtliga arbetsplatser i denna studie eftersträvar Just-In-Time                                                                     

• Många yrkesarbetare vet inte när nästa leverans av material är planerad                                                   

• Material levereras på fel dag eller fel tid                                                                                                          

• Det råder bristande kommunikation 

• Två av projekten (Sjöviksskolan och Medborgarhuset) anser att det finns möjligheter till 

förbättring av tidplanen vilket kan minska både varutransporter och leveranskostnader  

 

Vilka metoder kan användas vid planering och utförande av bygglogistik för alla unika projekt med 

begränsat byggutrymme?  

Resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen visar att det finns stora möjligheter att 

förändra arbetssättet hos de inblandade för att öka effektiviseringen och produktiviteten. Bland 

annat bör erfarenhetsåterföring appliceras på varje projekt. Genom att dokumentera arbetsmoment 

som gick bra och sämre kan man undvika återkommande misstag. Varje arbetsplats som besöktes 

under studien hade lösningar som kunnat användas på övriga projekt och genom att skapa ett forum 

för samtliga medarbetare på företaget där erfarenheter och kunskap kan utbytas hade man kunnat 

undvika upprepningar som därmed förenkla planeringen och utförandet av projekt.  

Vidare bör APD-planerna utvecklas. Man bör ha upplagsytor tydligt markerade och dessa bör 

revideras veckovis eftersom arbete fortlöper kontinuerligt, man får dessutom en klarare bild på den 

tillgängliga ytan. Även 3D planer bör implementeras. Då 3D modellering kan fördjupa känslan av 

arbetsplatsen underlättar det för yrkesarbetarna. Sedan kan BAS P eller platschefen kan testa 

placeringen av utrustningar på olika sätt och därmed skapa en genomtänkt plan som underlättar 

informationsflödet till att beröra partier.  

Tidplanen ser olika ut på varje projekt, det beror på projektets storlek och vad det är för typ av 

projekt. Planen varierar mellan nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad. Det handlar också om 

vad det är för typ av byggnad som ska byggas eller renoveras. Självklart om det är en nyproduktion 

krävs mer förutsättningar och material då en tidplan kan se väldigt stort. Det är även mycket som 

behöver tas hänsyn till i kalkyleringen t.ex. nettokalkyl, omkostnadskalkyl, självkostnader etc. 
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9. Rekommendationer  

9.1 Till företaget  

9.1.1 Erfarenhetsåterföring  

Erfarenhetsåterföring som en arbetsmetod för att samla in, strukturera, nyskapa och återanvända 

kunskap inom ett företag. (Boverket, 2008)  

Planeringen av ett projekt illustreras i många fall genom ett så kallat gantt-schema som visar när en 

aktivitet ska påbörjas samt den beräknade sluttiden. Ett Gantt-schema är i många fall lätt att göra 

och ännu lättare att läsa av. Däremot, informationen som går förlorad i ett sådant schema är hur de 

olika momenten påverkar varandra och vad konsekvensen blir då ett moment blir försenat. 

(Eklund,2010)  

I de projekt som besöktes under arbetets gång framkom det tydligt att många ledande aktörer i 

arbetsledningen inte skrev ner (eller dokumenterade) betydande faktorer som kan påverka framtida 

projekt.  

Då ett projekt startas är det många gånger man tar upp hur man löst likartade problem från 

föregående projekt. Men ju längre projektet fortskrider desto mindre minns man.  

En gemensam plattform eller forum för samtliga medarbetare i ett företag skulle medföra att 

informationsutbytet sker mycket fortare och kunskapsflödet skulle effektivisera arbetet.  

Inställningen till förändring hos medarbetarna på ett bygge är en betydelsefull faktor. Då många 

anser att nuvarande system fungerar som det ska är motiveringen för förändring väldigt liten. 

Bidragande faktor är också att de redskap som finns tillgängliga för att skapa dokument för 

återföring är svårhanterbara datasystem och långa mallar. Bland medarbetarna upplevs det som 

oerhört tidskrävande och i många fall anser ledande aktörer att alla projekt är så pass unika att 

erfarenheter av platsbaserade lösningar från andra byggarbetsplatser inte hjälper för deras egna 

problem.  

En viktig faktor för en gynnsam erfarenhetsåterföring är kommunikationen och rapporteringen av 

avvikelsehantering. Genom att skapa ett system som synliggör fel och framhäva eventuella 

lösningar minskar tiden i leden för effektiv byggprocess. Författarna Geijer Lundin och Ebrahimi 

Silverberg (2005) ger följande rekommendationer.  

1. Arbetssätt: Genom att utöka informationen för medarbetaren kan man genom 

utbildning skapa engagemang som motiverar arbetsgrupper att kommunicera och skapa 

erfarenhetsåterföring som ger mätbara mål. Intresse från ledningen, strukturerat byggandet och 

schemalagd tid är en del av standardiserade arbetssätt 

2. Regelbundenhet: Det är viktigt att poängtera att alla moment bör dokumenteras. Såväl 

som det som gick förväntad men även det man inte räknade med och som skapade oklarheter. 

3. Rapporteringssystem: Ett digitaliserat system som är tillgängligt och förståeligt är en 

bidragande faktor för att erfarenhetsåterföring ska fungera i praktiken.  
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Genom att rapportera in avvikande händelser, störningar och förbättringsförslag kan man förmedla 

information till andra arbetsgrupper i andra orter. Varje enskild rapport bör även tillsättas en 

ansvarig som granskar för att undvika att rapporten lämnas obehandlad.  

Under ett projekts gång bör varje aktivitet behandlas och analyseras på följande sätt  

 

Figur 18 (Bergman & Klefsjö, 2001)  

Genom att tänka efter före och se eventuella svårigheter som kan anses skapa fördröjningar bör 

man observera och reflektera för att se om det påstådda hindret kan lösas. Då man fastställer en 

hypotes bör man återigen reflektera och kommunicera med andra inom samma område för att se 

infallsvinklar från andra med liknande kunskap och kompetens. Endast därefter bör man agera.  

I tidigare studier har man fastställt att erfarenhetsåterföringen skapar en skillnad då medarbetare i 

ett företag känner sig delaktiga i sin arbetsplats och där dennes röst är hörd och beaktas. Genom att 

ge medarbetarna möjligheten att skapa inflytande i verksamheten uppstår delaktighet. Det är även 

viktigt att gemenskap andan inte ska fokuseras på att framställa i enskilda projekt utan att de ska 

genomsyra hela företaget. (Ellström 1996)  

9.1.2 Vidareutveckling av APD- plan  

APD- plan, även kallat arbetsplatsdispositionsplan är en placeringsritning som ska illustrera vart 

vägar, byggnader, bodar, container, verktyg och maskiner finns. Syftet med att upprätta en plan är i 

huvudsak att få en överblick på byggarbetsplatsen, speciellt vid leverans av material då det är 

viktigt att lossning av material sker så pass nära monteringsplatsen. En bra genomtänkt plan är ett 

bra hjälpmedel för tillväxt hos produktiviteten, reducering av byggnadstid samt automatiserad 

arbete. (Näslund 1962, 150).   

Genom att bearbeta APD planen kan den utvecklas. Idag är den vanligaste upplagan av planen 2 

dimensionell. Med hjälp av BIM – program kan man illustrera i 3D och på så sätt fördjupa känslan 

av arbetsplatsen. Fördelen med 3D är att BAS P eller platschefen kan testa placeringen av 

utrustningar på olika sätt och därmed skapa en genomtänkt plan som underlättar informationsflödet 

till berörda partier.  

Ett annat alternativ är att i den traditionella upplagan som är att i 2D indela block utefter färg och 

planerad start- och sluttid. Genom att revidera planen veckovis då arbetet fortlöper får man en 

klarare bild den tillgängliga ytan. Under samordningsmöten som de flesta arbetsplatser har varje 

vecka kan platschefer. Arbetsledare och U.E. frigöra ytor.  
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9.2 Till fortsatta studier  

För framtida studenter rekommenderas det att göra en jämförelsestudie på byggarbetsplatser som 

tillämpar enskild lagerföring och terminalisering. För- och nackdelar för varje logistiklösning ur ett 

tids- och kostnadseffektiv perspektiv.  

Ett annat förslag är studera materialflödet i byggarbetsplatser (genom att besöka arbetsplatsen 

minst en gång i veckan) och jämföra med tidplanen och analysera planeringen.  
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APD- Plan för Liljevalchs Konsthall  

 

 



 

 

 

 

APD- Plan för Sjöviksskolan  

 



 

 

 

 

 

APD- Plan för Mälarhamnen  

 



 

 

Tidplan för Liljevalchs konsthall 

 

 

 

 



 

 

Tidplan för Medborgarhuset 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tidplan för Sjöviksskolan 

 

 



 

 

 

Tidplan för Mälarhamnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frågor inför platsbesök 

- Till platschefer och arbetsledare 

Planering/projekteringsfasen:  

- Hur tidigt görs en bygglogistik planering? 

 

- Vad för leverans planeringssystem används om det används? (Finns mellanhand? Såsom 

grossist?)  

 

- Hur leder man om trafiken runt byggarbetsplatsen? 

 

- Hur planeras arbetsmomenten för ett effektivt flöde?    

- Hur placeras byggkranar, hissar och lossningszoner? 

Byggfasen:  

- Hur lagrar och förflyttar man material på bästa sätt på byggarbetsplatsen? 

 

- Hur förvaras byggmaterial mot fuktskador och andra typer av skador? 

 

- Hur kan man minska varutransporter? 

 

- Hur hålls byggarbetsplatsen rent och snyggt? 

 

- Hur ser man till att materialet hamnar vid rätt plats? 

 

- Hur bokas maskiner och arbetsutrustning in till rätt tid? 

 

- Hur kontrolleras att rätt material har kommit direkt vid leverans? 

 

- Hur bärs materialet in vid leverans? 

 

- Hur ser man till att materialet kommer in i rätt tid? 

 

- Hur kan alla ytor på arbetsplatsen utnyttjas så effektiv som möjligt? 

Diskussion/Reflektion:  

- Hur ska man ta med sig lärdomar från ena projektet till det andra? 

 

- Finns det ett forum för kommunikation/samordningsmöten? 

 

- Hur ofta uppdateras APD -planen? 



 

 

 ENKÄTUNDERSÖKNING - BYGGLOGISTIK VID BEGRÄNSAT YTA  
- Till yrkesarbetare 

1. Titel på din nuvarande arbetsroll? 

 

2. Hur länge har du arbetat på Peab AB? [ÅR] 

 0-1 1-2 2-5 5-8 8-10 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande befattning? [ÅR] 

 0-1 1-2 2-5 5-8 8-10 

4. Ange vilket byggarbetsplats du arbetar på? [Ringa in] 

 Sjöviksskolan              Mälarhamnen   Medborgarplatsen   Liljevalchs  

5. Hur stort inflytande har du över logistiken på din arbetsplats? [1=Inget, 

5=Mycket] 

1                  2                       3                    4                   5 

6. Hur ofta upplever du att stölder uppstår? [1=Aldrig, 5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

7. Hur ofta upplever du att spill uppstår?   [1=Aldrig, 5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

8. Hur ofta upplever du att skador uppstår?  [1=Aldrig, 5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

9. Vet du när nästa leverans av material sker? 

 JA   NEJ  

10. Tycker du att material levereras i tid? 

 JA   NEJ  

11. Upplever du att mycket tid går åt att leta efter material? 

JA   NEJ  

Vänd blad! 



 

 

12. Hur ofta upplever du väntan på material? [1=Aldrig, 5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

13. Tycker du att förvaring av material sker på ett bra sätt? 

 JA   NEJ  

14. Finns det tillräckligt med plats att förvara material på byggarbetsplatsen? 

 JA   NEJ  

15. Hur ofta upplever du att APD- planen uppdateras? [1=Aldrig, 5=Väldigt ofta] 

1                  2                       3                    4                   5 

16. Finns redskap/hjälpmedel för att kunna ta emot leverans av material? 

 JA   NEJ  

17. Hur ofta upplever du att fel material har levererats på fel dag?[1=Aldrig, 

5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

18. Hur ofta upplever du att fel material har levererats på fel tid?[1=Aldrig, 

5=Alltid] 

1                  2                       3                    4                   5 

19. Upplever du att för mycket material levereras till byggarbetsplatsen? 

 JA   NEJ  

20. Upplever du att det finns möjligheter till förbättring gällande logistiken vid 

din arbetsplats? 

 JA   NEJ  

21. Har du synpunkter och/eller åsikter du vill lägga till? 

 

Tack för medverkan!  
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