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Abstract 
Several studies have shown that there is great potential for streamlining the construction 

process through better logistics. In the construction industry, it has long been considered 

the complexity that a construction project has that makes it difficult to get more efficient 

logistics. The project organization looks different for each project and the supply chains 

equally. The purpose of this project is to investigate which alternative logistics solutions 

that exist for construction projects in urban environments which means no room for 

materials storage on the site and require their deliveries just-in-time with high delivery 

precision. In the study, two case studies were conducted to investigate alternative solutions 

and how other companies have solved the problems. 

Storage of material outside the workplace of construction logistics centers and joint 

deliveries for contractors through third-party companies are possible alternatives for 

simplifying construction projects. The case studies show that the view of logistics differs 

depending on where in the country you are. Costs are reallocated to logistics personnel and 

third-party companies that handle large parts of the material flows instead of the craftsmen 

themselves. The challenges have been known for a long time in larger cities and methods 

have been developed based on the just-in-time principle to solve the problems. 

The result shows that flexibility and communication are the most important if one is to use 

a third-party logistics company within the construction industry. Digital tools play an 

increasingly important role as it is perceived to simplify and increase the collaboration 

between the contractors and the suppliers. 
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Begreppsförklaringar 
 

SCM             Supply Chain Management 

CSCM          Construction supply chain management 

APD-plan    Arbetsplatsdispositions-plan 

LP                 Lean Production 

LC                Lean Construction 

TPL/3PL     Tredjepartslogistik 

S-kostnad    Kostnader som uppstått genom slöseri, svinn, skador eller stöld. 

JIT                 Just in time 

UE                Underentreprenör 

NUS             Norrlands Universitetssjukhus 

BLC              Bygglogistikcenter(distributionscenter/terminal) 

Lev               Leverantör 

Myloc          Digital molntjänst för planering av bygglogistik. 

Kv Magne   Studiens huvudprojekt. Nybyggnad av hotell. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av min ingenjörsutbildning inom byggteknik 

vid Umeå Universitet. Arbetet genomfördes tillsammans med Selbergs Entreprenad med 

syftet att undersöka alternativ till traditionell bygglogistik vid svårtillgängliga projekt och 

allt eftersom arbetet fortlöpte och information samlades in pekade de flesta nya lösningarna 

på ökad integrering mellan entreprenörer och leverantörer genom digitala verktyg och 

tredjepartslösningar. Jag har själv ett stort intresse för Lean och mycket av de erfarenheter 

jag fått under denna del av mina studier tyder på att ett förändrat synsätt på bygglogistik 

kan medföra förbättringar i form av lägre byggkostnader, högre samverkan samt minskad 

miljö- och omgivningspåverkan.  

Jag vill tacka Selbergs Entreprenad för den hjälp jag fått med idébollande och 

frågeställningar. Vidare vill jag också tacka berörda personer på Arcona i Stockholm för att 

jag fick komma och besöka er för att prata kring Lean construction, digitala verktyg inom 

bygglogistik och möjligheter med det. Även tack till projektansvarige på Schenker BLC och 

PEAB i Umeå.  

Tack! 

 

 

 

Gustav Carlsson 

Umeå, Maj 2019. 
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Sammanfattning 
Flera studier har visat att det finns stora möjligheter att effektivisera byggprocessen genom 

en bättre logistik. Inom byggindustrin har det länge ansetts vara den komplexitet som ett 

byggprojekt har som gör att det är svårt att få en effektivare logistik och materialhantering. 

Projektorganisationen ser olika ut för varje projekt och försörjningskedjorna lika så. Det här 

examensarbetet har syftet att undersöka vilka alternativa logistiklösningar som finns för 

byggprojekt i täta miljöer. I studien har två fallstudier genomförts för att undersöka 

alternativa lösningar och hur andra företag har löst problemen. Lagring av material utanför 

arbetsplatsen hos bygglogistikcenter och samleveranser för entreprenörer genom 

tredjepartsföretag är tänkbara alternativ för att effektivisera byggprocessen i täta miljöer. 

Det är fortsatt svårt att bevisa ekonomiska effekter av olika logistikalternativ då 

materialhanteringen och slöseri inom byggbranschen är svåra att mäta. Fördelarna som har 

upplevts är istället en säkrare och förbättrad arbetsmiljö samt mindre påverkan på 

omgivningen tack vare mindre transporter till byggarbetsplatsen. Resultatet visar att 

flexibilitet och kommunikation är de viktigaste om man ska använda sig av en 

tredjepartslogistiker. Digitala verktyg spelar också en allt viktigare roll då det upplevs 

förenkla och öka samverkan mellan entreprenörerna och deras försörjningskedja. 
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1 Introduktion 
I introduktionen beskrivs bakgrunden och syftet med denna studie. Hur arbetet ska uppnå sitt syfte 

förklaras genom en problemformulering med frågeställningar som rapporten avses ge lösningar på. 

Introduktionen avslutas med avgränsningar för att tydliggöra rapportens ämnesområde följt av en 

disposition för att förklara rapportens struktur. 

1.1 Bakgrund 
Flera studier har visat att det finns en stor utvecklingspotential inom byggbranschen där 

logistik och materialhantering till och på byggarbetsplatsen är de områden som berörs mest 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Till skillnad från tillverkningsindustrin har begränsad 

utveckling skett inom byggandet. Dagens arbetssätt ser i princip likadant ut som för 100 år 

sedan (McKinsey & Company, 2017). 

Byggbranschens komplexitet och projektorienterade organisationer har länge ansetts vara 

det som gör att det är svårt att lyckas med att arbeta med att utveckla och förbättra 

flödeskedjorna av material till byggarbetsplatser. Samhällets pågående urbanisering gör att 

logistiken blir en allt viktigare del eftersom möjligheterna för materialupplag på 

arbetsplatsen försvinner samtidigt som ökade krav ställs från omgivningen i form av att 

minimera påverkan och hålla nere antalet transporter. Varje byggprojekt utförs på en ny 

plats med en ny projektorganisation i forma av underentreprenörer och leverantörer.  

Byggarbetsplatsens läge påverkar hur enkelt det är för leverantörer att ta sig dit och hur 

avlossningsplatsen är utformad. Det är en stor skillnad ur ett logistiskt perspektiv att bygga 

byggnader inne citymiljöer och ute på landsbygden. Dagliga leveranser av material från 

olika tillverkare till olika entreprenörer gör att kommunikation är viktigt för att undvika att 

lastbilar kommer samtidigt. Många företag arbetar fortfarande med en traditionell 

bygglogistik där platschefen på projektet är den med övergripande ansvar över 

samordningen och logistiken på arbetsplatsen. Underentreprenörer sköter beställningar, 

mottagning och inbärning av materialet till montageplats. Studier har visat att upp till en 

tredjedel av produktionskostnaden skulle kunna försvinna genom en förändrad 

bygglogistik (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Det har lett till att byggföretag börjat använda 

sig av så kallade tredjepartslösningar som innebär att man förflyttar logistikaktiviteter från 

byggföretagen till logistik- och transportföretag. Tredjepartslogistiker med specialisering 

mot byggbranschen är vanligare i storstäder där byggnationer i citymiljöer har varit vanligt 

förekommande under längre tid. 

Vägtransporter är det enskilt största bidraget till växthusgaser och byggindustrin står för en 

femtedel av allt transporterat gods i Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2010). Problemen har 

länge varit kända och så sent som 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild 

utredning med uppdrag att förenkla samordningen mellan parter inom samhällsbyggnad i 

särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Utredningen ”Bebyggelse- och 

transportplanering för hållbar stadsutveckling” presenterades 2019 (SOU 2019:17). 

Rapporten konstaterade att det finns mycket starka skäl för förbättrat arbete och verktyg för 

en integrerad bygg- och transportplanering redan i detaljplaner för att städer fortsatt ska 

kunna utvecklas hållbart och att klimatmålen ska kunna uppnås. 
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1.1.2 Företagspresentation 

Detta arbete utförs i samarbete med Selbergs Entreprenad i Umeå som är ett byggföretag 

grundat 2013 och som sedan dess gått från 3 till totalt 150 anställda år 2019. Företaget har 

idag ett totalt ordervärde på över 700 mkr. Vanligaste projekten innefattar bostäder, 

kontorslokaler och industrihallar och det utförs oftast i egenskap av totalentreprenör. 

1.1.3 Projektpresentation Kv. Magne 

 

Figur 1. Clarion hotel Stream(Rendering, Selbergs Entreprenad). 

Projektet är en nybyggnation av ett Clarion hotell med konferens i Centrala Umeå med 

byggstart i april 2019 och planerat att vara färdigställt i november 2021. Beställare är Diös 

som låtit arkitektkontor Krook & Tjäder rita byggnaden för att projekteras av WSP, se figur 

1. Selbergs Entreprenad utför byggnationen som totalentreprenör. Hotellet ska innefatta 289 

rum, konferensfaciliteter och en skybar. Största utmaningarna ur ett logistiskt perspektiv 

med byggnationen beräknas att bli dess centrala och trånga läge som är inklämt mellan 

Storgatan och Tegsbron i Umeå vilket ger små möjligheter för materialupplag kring 

arbetsplatsen, se figur 2.  
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Figur 2. Transportvägar och avlossningplats vid Kv. Magne. 

En avlossningsplats kommer därför upprättas på Strandgatan nedanför byggarbetsplatsen. 

Det kommer att kräva en hög samverkan mellan entreprenörer och leverantörer för att 

lyckas hålla produktionsstörningarna låga genom en effektiv avlossningsprocess med 

leveranser enligt just-in-time-principen. Ett mellanlager utanför byggarbetsplatsen ses som 

en preliminär åtgärd som ska kunna minska materialupplaget på arbetsplatsen. 

1.2 Problemformulering 
För byggprojekt i tät och trång miljö är logistiken för alla inblandade entreprenörer en 

viktig faktor för att hålla både tids- och ekonomiplaneringen. Eftersom lossningsplatserna 

är små och utrymmena för större materialupplag oftast obefintliga så krävs en plan för 

samordning av leveranser för huvudentreprenören och underentreprenörerna. Jämfört med 

byggnationer på landsbygd där man kan ha ett större materialupplag på arbetsplatsen och 

leveranserna saknar samma behov av precision.  

För byggföretag verksamma framförallt i storstäder har dessa utmaningar varit kända en 

längre tid och man har arbetat fram metoder och lösningar på de vanligast förekommande 

problemen. Digitala verktyg och så kallad tredjepartslogistik inom byggbranschen har vuxit 

och används genom externa företag som tar över hela eller delar av processen av 

materialstyrning för både byggföretaget och inblandade underentreprenörer.   

En välplanerad logistik bidrar inte bara till en mer lönsam och effektivare byggproduktion 

utan har även flera andra fördelar som till exempel en ökad säkerhet på bygget och en 

mindre påverkan på omgivningen tack vare mindre transporter. Utmaningarna har på 

grund av senare års urbanisering och ökning av byggande i citymiljöer gjort att logistiken 

spelar en allt viktigare roll för en säker och effektiv byggprocess.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka utmaningar som kan uppstå vid byggprojekt i täta 

miljöer och vilka alternativ till traditionell bygglogistik som kan hjälpa till att lösa 

problemen. Målet med arbetet är att presentera rekommendationer kring val av 

logistiklösning för hotellprojektet i kvarteret Magne i Umeå. 
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1.4 Frågeställningar 
Frågeställningarna utformas för att ligga till grund för att fylla rapportens syfte. 

• Vilka logistiska problem kan uppstå vid stora byggprojekt i täta miljöer? 

• Vilka arbetsmetoder kan användas för att lösa problemen? 

• Hur kan man öka samordningen mellan byggarbetsplatsen och dess 

försörjningskedja? 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte att studera vilka faktiska effekter olika logistiklösningar kan ha för ett 

projekts totalekonomi. Det behöver studeras och analyseras över en längre tid än 10 veckor.  
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2 Metod och genomförande 
Studien delades in tre faser för genomförande, figur 3 visar vilka olika arbetsmoment i projektet som 

genomfördes i respektive fas. 

 

Figur 3. Studiens genomförande 

2.1    Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes för att få en bra bakgrund inom bygglogistik. Redan kända 

metoder och arbetsmetoder som tredjepartslogistik studeras. Den litteratur som studerades 

var dels tidigare kurslitteratur, böcker om allmän logistik och mer specificerat mot 

bygglogistik. Sökningar har också skett på internet på hemsidor som Google Scholar och 

Libris med sökord som logistik, construction logistics, CSCM, Just-in-time, third-party-

logistics och Lean Construction.  

2.2   Fallstudier 
Två fallstudier genomfördes i studien. Den första genomfördes för att undersöka vilka 

problemområden som finns och vilka logistiklösningar som är effektiva vid projekt i täta 

miljöer. Den andra fallstudien genomfördes för att undersöka hur en tredjepartslösning 

fungerar i praktiken och visa på vilka möjligheter som finns att implementera det på ett 

byggföretag i Umeå. 

Fallstudierna genomfördes med ett arbetsplatsbesök och intervjuer med personer med 

kompetens och erfarenhet inom området.  

2.3 Kvalitativ metod 
En kvalitativ undersökning kan genomföras genom olika typer av intervjuer i syfte att ge 

svar på människors upplevelser inom området och av verkligheten (Ahrne & Svensson, 

2015). För att samla in data om erfarenheter av logistik i krävande miljöer, 

tredjepartslogistik och digitala planeringsverktyg har en kvalitativ metod bestående 

intervjuer och arbetsplatsbesök genomförts. Semi-strukturerade intervjuer valdes i denna 

studie eftersom de lämpar sig bra för att undersöka upplevelser av ett visst område och 

undersöka fenomen på djupet för att ligga till grund för forskarens analys av svaren 

(Bryman, 2018). Frågorna i en semi-strukturerad intervju är bestämda men intervjuaren ger 

respondenten frihet att fördjupa svaren och kan följas upp med följdfrågor som inte är 

förbestämda. Eftersom det studerade området är komplext och varje projekt unikt, lämpade 

sig semistrukturerade intervjuer väl. Det har tillåtit respondenterna att själva skapa 

underlag för författaren att få en bra bild av verkligheten och deras egna upplevelser av 

området. Semi-strukturerad intervjuteknik kräver en flexibilitet hos den som intervjuar för 

att komma med bra följdfrågor för att återge en så bra bild av verkligheten som möjligt 

(Bryman, 2018). Enligt Hedin, 1996 så är ett tecken på en bra intervju att respondenterna 

talar mer än den som intervjuar, något som var fallet i intervjuerna i denna studie.  
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2.4    Metodkritik 
I denna del så utvärderar författaren arbetsmetoderna som använts i rapporten. Vad som 

har fungerat bra, kunnat göras annorlunda och hur tillförlitlig rapporten är. Med validitet 

och reliabilitet menas att författaren frågar sig om denne har undersökt vad som avsetts att 

undersöka samt om resultatet är tillförlitligt för studien (Alvehus, 2013).  

Litteraturstudie 

För litteraturstudien används ett brett spektrum av källor med både svensk och utländsk 

forsking inom bygglogistik. Inom allmän logistik så används främst läroböckerna Modern 

logistik - För ökad lönsamhet (2013) av Oskarsson, Håkan, & Ekdahl samt även Logistik – 

grunder och möjligheter(2018) av Storhagen. Eftersom intresset för bygglogistik har ökat 

senaste åren har nya avhandlingar från olika universitet i Sverige och övriga världen 

använts som källor. I brist på nyare källor så har studierna från Josephson & Saukkoriipi 

(2005) och Koskela & Vrijhoef (2000) varit de två studier som oftast använts för att visa på 

vilka möjligheter i faktiska siffor som finns att effektivisera byggprojekt. De är dock båda 

äldre. Reliabiliteten i dem bör därför tas ner i viss beaktning då utveckling i branschen kan 

ha skett senaste 15 till 20 åren. 

Metod för genomförande 

Uppdraget från Selbergs Entreprenad var att undersöka alternativ till traditionell 

bygglogistik särskilt inriktad mot byggprojekt i tätare miljöer samt vilka möjligheter det 

finns att genomföra det i Umeå. Utöver det skulle det undersökas vilka effekter som ett 

digitalt planeringsverktyg kan bidra med. Ett researcharbete påbörjades för att undersöka 

vilka företag i Sverige som arbetat mycket med hotellprojekt i trånga miljöer och dessutom 

gått över till att arbeta mer digitalt i sin planering. Undersökningen avgränsades till att 

byggföretaget skulle vara ungefär lika stort som Selbergs Entreprenad. Avgränsningen 

bestämdes till en årlig omsättning på ungefär 2 miljarder kronor. Det gjordes för att 

förutsättningarna för de allra största bolagen skiljer sig åt eftersom de har betydligt mer 

resurser som arbetar med logistikplanering. Undersökningen ledde till att Arcona i 

Stockholm var ett bra referensföretag med flera genomförda byggprojekt i svåra miljöer 

vilket höjer validiteten i studien. 

Kvalitativa intervjuerna genomfördes i första fallstudien med anställda på Arcona. 

Tillförlitligheten i svaren anses därför höga då använda programvaror och leverantörer är 

utomstående bolag vilket gör att det finns ingen anledning att tro att respondenter skulle 

försöka förbättra anseendet hos de företagen eller effektiviteten i arbetsmetoderna. 

Intervjuerna skedde kring avslutade projekt och deras erfarenheter av dem. Det hade varit 

intressant att studera ett pågående projekt men för att göra en analys om projektens slutliga 

utfall valdes redan färdigställda projekt som byggts i de mest krävande miljöerna. Eftersom 

byggprojekt som tidigare nämnt är varierande och unika så bidrog också valet av att 

använda flera referensprojekt till att fler problemområden inom byggnationer i täta miljöer 

kunde identifieras i studien. Att studera ett pågående projekt hade sannolikt inte lett till att 

kunna identifiera fler problem än vad respondenterna fått erfara under flera års tid av 

byggprojekt i täta miljöer. Att också intervjua inblandade underentreprenörer i 

byggprojekten som använts sig av digitala planeringsverktyg och samleveranser hade 

kunnat ge en bredare och bättre bild av hur det upplevs i praktiken. Intervjuerna med 
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anställda från totalentreprenören prioriterades då denna rapports uppdragsgivare är 

totalentreprenör och projekttiden för studien var begränsad. 

För arbetsplatsbesöket på BLC i Umeå genomfördes intervju och arbetsplatsbesök med 

projektansvarige på Schenker. Det gjordes för att undersöka möjligheterna till användning 

av tredjepartslogistik inom byggbranschen i Umeå. Att respondenten arbetar på Schenker 

innebär dock att det finns en risk att den vill framhäva logistiklösningen som bättre än den 

är. För att säkerställa reliabiliteten i svar och upplevelserna från det arbetsplatsbesöket så 

genomfördes också ett arbetsplatsbesök och intervju med en logistikansvarig på Peab. Valet 

av den respondenten baserades på att få en oberoende källa till hur logistiklösningen har 

fungerat på NUS i praktiken. Den logistikansvarige är själv underentreprenör och inhyrd 

under projekttiden vilket anses bidra till att öka hans trovärdighet då han varken är 

anställd av Peab eller bunden till att använda logistiklösningen vid NUS. Ombyggnationen 

på NUS är ett byggprojekt som totalt sett är betydligt större än hotellbyggnationen på 

Kvarteret Magne men det bör tas i beaktning att det är flera inblandade byggföretag som 

använder logistiklösningen på sjukhusområdet som genomför mindre entreprenader än 

vad som blir aktuellt på Kv. Magne. Arbetssättet är därför både relevant och 

implementerbart även på Magne. 
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3 Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer rapporten behandla teorier, metoder och begrepp inom bygglogistik och 

produktionsteorier inom bygg som kommer ligga till grund för rapportens analys och diskussion. 

Teorin som framkommer av litteraturstudien är viktigt för en förståelse i ämnet, vilka utmaningar 

och begrepp som förekommer inom bygglogistik. Mycket forskning kring bygglogistik är äldre och 

eftersom digitala verktyg och tredjepartslogistik är relativt nya områden så genomförs också en 

presentation av tre nyare avhandlingar. 

3.1 Logistik 
Logistik är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som tar en produkt från en viss plats till 

en annan. Begreppet beskrivs ofta som läran om att skapa effektiva materialflöden som 

leder till att rätt produkt är levererad till rätt plats och vid rätt tidpunkt(Jonsson & Mattson 

2008).  Logistik omfattar att planera och genomföra de aktiviteter som krävs mellan råvara 

och slutkund men också att följa upp arbetet för att kontrollera att det blev ett önskat 

resultat (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). En av den mest klassiska definitionen på 

logistik är: 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller 

service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till 

rätt kostnad.”  

(Shapiro, 1985) 

En effektiv logistik har målet att till så låg kostnad som möjligt möta kundens krav på 

leveransservice. Leveransservice är de tjänster som formar hur ett visst material kan 

levereras och ska ses som en tjänst i tillägg till produkten. Leveransservice brukar delas in i 

mindre delar som kallas för leveransserviceelement (Storhagen, 2018) 

• Leveransflexibilitet: Vilka möjligheter har leverantören att anpassa och förändra sin 

leverans och göra ändringar sent i orderprocessen. 

• Leveranssäkerhet: Anger hur stor andel av leveranser som sker med exakt rätt 

produkt och till rätt plats. 

• Leveranstid: Den tid som löper mellan orderläggning och leverans till kund. I vissa 

fall är det avgörande om produkten kan levereras snabbt. 

• Leveransprecision: Hur stor andel av leveranser som kommer vid avtalad tidpunkt för 

leverans.  

• Lagertillgänglighet: Hur stor del av ett företags produkter som finns i lager. 

• Information: Från kundens perspektiv så är det viktigt att veta och ha kunskap kring 

vilka typer av leveransservice som leverantören kan erbjuda. 

Slutmålet med att utveckla logistiken är att öka företagets effektivitet och lönsamhet genom 

att hantera material och flöden på ett bättre sätt (Jonsson & Mattson, 2005). Den snabbaste 

vägen mellan två platser är en rak linje men beroende på vilken verksamhet som företaget 

bedriver så är det inte alltid den mest ekonomiska vägen (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2013) 

Ett viktigt begrepp inom logistik är totalkostnad som innebär att man ska se alla kostnader 

som påverkas av ett visst beslut. Vid beslut om inköp och val av leverantörer handlar det 
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om att väga och anpassa sina inköp baserat på den leveransservice som leverantörer 

erbjuder för att sträva efter en så låg totalkostnad som möjligt, se figur 4 (Storhagen, 2018). 

 

Figur 4. Totalkostnadsmodellen och leveransservice. (Oskarsson, Håkan, & Ekdahl, 2013) 

Skillnaderna i slutprodukten genom att välja billigare materialval och lägre leveransservice 

leder oftast till ett oönskat och sämre resultat jämfört med att istället försöka analysera sina 

verkliga behov (Storhagen, 2018). Idag är logistik och aktiviteterna som är inblandade i den 

en av de viktigaste delarna i företags konkurrensstrategi (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2013). 

3.1.1 Bygglogistik 

Logistik vid byggprojekt ses som en större utmaning än vid exempelvis klassisk 

tillverkningsindustri där fabriker och värdekedjor är oförändrade under hela processen. 

Inom byggbranschen brukar det talas om byggarbetsplatsen som en ”tillfällig fabrik” som 

upprättas vid byggstart och tas ner när bygget är avslutat (Révai, 2012). Ett byggprojekt 

består av flera inblandade aktörer som beställare, projektörer, byggentreprenör och 

underentreprenörer för att med sin gemensamma kompetens bidra till ett lyckat projekt. 

Det stora antalet projektmedlemmar bidrar till att öka komplexiteten inom bygglogistik och 

försvårar samordningen mellan framförallt byggentreprenör, underentreprenörer och 

leverantörer (Segerstedt & Olofsson, 2010). Både byggentreprenören och alla 

underentreprenörer har stora flöden av material till byggarbetsplatsen som senare monteras 

ihop till en gemensam slutprodukt. Byggandet karakteriseras också genom att vara en 

typiskt orderstyrd produktion där varje slutprodukt inte är den andra lik (Thunberg, 2016). 

Eftersom varje projekt har en egen uppbyggnad av komponenter är det inte bara 

projektorganisationen unik utan även försörjningskedjan med leverantörer och 

tillverkare(ibid). 

Tidigare forskning har visat på att det finns stora möjligheter att göra stora besparingar 

genom att effektivisera sin bygglogistik. En studie från 2005 av Josephson & Saukkoriipi 

menar på att besparingar på upp till 25% kan göras genom att förbättra sin logistik och 

materialhantering på arbetsplatsen. Idag arbetar många företag på ett traditionellt sätt där 

var och en av entreprenörerna på arbetsplatsen ansvarar över sina egna beställningar, 

leveranser och mottagning av material. Produktionsplanering sker ofta genom mer eller 
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mindre regelbundna möten på platskontor där arbetsledare från projektets entreprenörer 

möts för att följa upp, planera och synkronisera produktionstakten med leveranser av 

material. Senare årens förtätning och urbanisering av samhället har lett till att större krav 

ställs på logistikplaneringen för att på förhand kunna planera leveranser av material och 

mindre materialupplag vilket ställer krav på högre leveransprecision för att kunna bemöta 

kraven som arbetsplatsens position kräver. 

3.1.2 Supply chain management 

Supply chain management är ett begrepp för det flöde av pengar, material och information 

som finns i en försörjningskedja från råvara till slutprodukt (Oskarsson, Aronsson, & 

Ekdahl, 2013). Byggprojekt skiljer sig i varje nytt projekt och inom CSCM (Construction 

Supply Chain Management) är det därför viktigt att fastställa viktigaste delarna i 

försörjningskedjan för att successivt kunna arbeta för att utveckla och effektivisera 

flödeskedjan tillsammans med de företag man arbetar med (Akintoye, 1995). Vid större och 

mer komplexa byggprojekt kan inblandade företag i värdekedjan uppgå till hundratals 

vilket försvårar och gör det komplicerat att ha kontroll hela vägen från byggarbetsplats 

tillverkare. (Koskela & Vrijhoef, 2000) menar på att byggbranschen enklare skulle lyckas 

med CSCM genom att ha en bättre och mer definierad samordning mellan alla aktörer i 

försörjningskedjan. Mentzer, Stank, & Esper (2008) menar på att långsiktiga relationer och 

förtroende mellan inblandade aktörer ökar deras engagemang och därmed också 

möjligheterna för att lyckas med CSCM. Figur 5 visar översiktligt vilka aktörer som 

påverkas av Supply chain management inom byggbranschen, baserad på Thunberg (2016) 

 

Figur 5. Byggprocessen möter försörjningskedjan. Baserad på (Thunberg, 2016). 
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Ökat användande av olika leverantörer och underentreprenörer vid byggprojekt ställer 

höga krav på planeringen för att få ett fungerade CSCM-system i verksamheten. Att 

integrera leverantörer och underentreprenörer tidigt redan i planeringsstadiet skapar en 

större känsla av delaktighet för alla inblandade parter och därmed ökat incitament för 

utveckling (Thunberg, 2016). 

Vidare menar Thunberg (2016) att de största problemen med att lyckas med supply chain 

management inom byggbranschen är: 

• Att det saknas en tydlig koppling mellan tidsplanen för produktionen och 

materialleveransschemat. 

• Leverantörer och underentreprenörer är inte helt integrerade i försörjningskedjan. 

• Störst fokus ligger antingen på projekteringen eller produktionen. 

• Planeringen görs i första hand för att möta kundens krav vid det aktuella projektet 

och inte att förbättra den egna verksamheten för framtiden. 

Inköpsprocessen är en viktig del i att bygga upp en kostnadseffektiv försörjningskedja. 

Rollen som inköpare har på senare år blivit mer komplex eftersom det finns ett ökat 

produktutbud, en större geografisk spridning och mer leveransmässiga risker i form av 

vissa länders politiska osäkerhet samt ökade import- och exportrestriktioner (Storhagen, 

2018). I en projektbaserad organisation som byggindustrin bör man med CSCM som 

utgångspunkt sträva att efter bygga upp långsiktiga relationer med underleverantörer för 

att bygga kunskap om varandras verksamheter(ibid). Man bör inte sträva efter varje chans 

till att köpa material till lägsta inköpspris utan handla till, sett över tiden, den mest 

gynnsamma totalkostnaden. 

3.1.3 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik är ett begrepp när man använder ett utomstående bolag som sköter 

transport och lagerhållning mellan tillverkare och beställare. Att använda sig av TPL-

tjänster har huvudsyftet att effektivisera sin organisation och logistik genom att låta ett 

nischat företag med stor kompetens inom området sköta logistikhanteringen och istället 

fokusera på sin kärnverksamhet (Ahl & Johansson, 2002).  

Material kan transporteras via distributionscentral och terminal som för ett byggprojekt är 

ett område beläget utanför byggarbetsplatsen i syfte att vara mellanlager för material, 

maskiner och verktyg från tillverkare och leverantörer som sedan snabbt kan transporteras 

till arbetsplatsen när behovet uppstår, se figur 6 (Janné, 2018). Syftet med en 

bygglogistikcentral är att inte bli lika beroende av olika leverantörers tidsplanering utan 

kan styra materialet dit för att sedan ha full kontroll över flödet av material till 

arbetsplatsen. Det kan med fördel kombineras där flera byggföretag delar på 

lagerutrymmet och transporten för att minska mängden tung trafik i de centralaste 

miljöerna. Bygglogistikcentralen avlastar samt frigör ytor vid byggnationer där utrymmen 

redan från start är begränsade.  
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Figur 6. Funktionen hos ett BLC. (Janné, 2018) 

I storstäder som Stockholm och London har distributionsterminaler använts framgångsrikt i 

större stadsutvecklingsprojekt. Mätningar i projekten har visat på sänkningar av centrala 

byggtransporter med 68% i London och en minskning med 80% av mindre transporter(färre 

än 4 pallar) vid byggnationen av Hammarby sjöstad. (Lundesjö, 2011). 

Distributionsterminalen bör vara belägen nära motorväg för att underlätta för större 

transporter att leverera dit men maximalt 30 minuter från stadskärnan och de 

byggarbetsplatser som terminalen förväntas hjälpa (ibid). 

I artikeln Third party logistics in construction: Categorization and Analysis från 2016 så 

beskriver författaren Martin Rudberg att en TPL-lösning inom byggbranschen kan vara 

utformad på flera olika sätt. I rapporten beskrivs fyra olika typer av TPL-lösningar som 

används inom byggsektorn (Rudberg, 2016). 

Typ 1 är en standardiserad lösning där TPL-företaget är baserat på befintlig infrastruktur 

och nyttjar distributionsterminaler, transportföretag och IT-verktyg. De byggföretag som 

använder sig av Typ 1 överlämnar i stor del hela logistikplaneringen åt TPL-företaget. Den 

omfattar oftast flera byggnadsprojekt samtidigt eller större stadsutvecklingsprojekt. 

Typ 2 är en lösning anpassad efter byggbranschen. Vid större stadsbyggnadsprojekt kan 

uppdragsgivaren som ofta är kommunen upprätta en distributionsterminal med tillhörande 

logistikplanering som samtliga byggentreprenörer verksamma på området måste använda 

sig av i syfte att minska antalet transporter inom området. 

Typ 3 är en anpassad lösning där TPL-företaget ansvarar för att koordinera alla transporter 

till och från byggarbetsplatsen. De ansvarar även för upprättandet av APD-planen med 

planering samt placering av avlossningsplatser och transportvägar. Typen är vanligt 

förekommande på mer avancerade projekt som ställer krav på säkerhet som exempelvis vid 

sjukhusbyggnationer och flygplatser. För att tillträda området krävs en kontakt med en 

”gatekeeper” som ser till att det finns mottagare till leveranser och inga ambulanser hindras 

vid leveranser. 
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Typ 4 är ett standardiserat molnbaserat verktyg som tillhandahålls av ett IT-företag som 

specialiserat sig på logistikplanering. Verktyget implementeras på byggarbetsplatsen både 

hos huvudentreprenör, underentreprenörer och leverantörer kopplade till 

byggarbetsplatsen. I tjänsten kan man bland annat ha översikt över inkommande 

leveranser, förpackning, mottagare, följa leveransen i realtid och veta vad som krävs för att 

avlossa materialet. Denna typ används ofta i kombination med någon av typ 2 och 3. 

Några av de nackdelar som kommit fram vid användandet av tredjepartslogistik är att 

byggföretaget blir väldigt beroende av TPL-företaget. Det kan också uppstå missförstånd 

om vad byggföretaget egentligen vill ha ut av tjänsten, avsaknad av kunskaper inom 

byggmaterial kan göra att varor kan packas felaktigt och levereras till fel plats. Det krävs ett 

längre samarbete för att bygga upp en tillit och kunskap om varandras verksamheter vilket 

gör det svårt senare byta TPL-företag. Man utvecklar inte heller den egna kunskapen om 

ens logistikverksamhet genom att låta någon annan hantera logistiken (Ahl & Johansson, 

2002). 

3.1.4 Tidigare studier inom TPL kopplat mot byggbranschen 

Tredjepartslogistik är ett relativt nytt begrepp inom byggbranschen och därmed är 

litteraturen begränsad. På senaste år har dock fler undersökningar och rapporter i ämnet 

dykt upp varav några av intresse för denna rapport presenteras här och de slutsatser de 

kommit fram till. 

Tredjepartslogistik i byggsektorn: Ur entreprenörens perspektiv 

Arbetet är skrivet vid KTH under våren 2017 av Björkholm och Östman och behandlar 

möjligheterna med en intern logistiklösning kombinerat med TPL. Arbetet tittar också 

närmare på olika typer av TPL-lösningar där det visar sig att entreprenörens 

användningsområden och behov av TPL är enkla att formulera men svårare att använda sig 

av i praktiken sett under ett helt byggprojekt. Arbetet kommer fram till slutsatserna att ur 

entreprenörens synvinkel är flexibilitet och kapacitet de viktigaste kraven på en TPL-

lösning där entreprenörens olika behov kommer att variera under projektets gång.  Vidare 

pekar arbetet ut att det vanligaste hjälpmedlet inom bygglogistik som är en 

lossningskalender är ett processbaserat verktyg medan byggprojekteten fortsatt är 

projektbaserade. Detta medför att för att kunna dra nytta av de olika fördelarna med TPL så 

måste företaget skapa ett systematiserat tänk för logistiken som kan utvecklas och användas 

på andra sätt i kommande projekt (Björkholm & Östman, 2017). 

Analys av centralt beslutad extern tredjepartslogistik i Vallastaden 

I en fallstudie gällande värdeskapande för byggentreprenörens logistikverksamhet 

undersöktes hur en extern logistiksamordning påverkar huvudentreprenaden och hur en 

extern TPL-lösning skulle skapa värde för byggentreprenören. Slutsatserna efter en 

datainsamling genom observationer och intervjuer så konstaterade de att det är av yttersta 

vikt att TPL-företaget involveras tidigt i projekteringsskedet med tydligt formulerade 

förutsättningar för projektet och att de kan erbjuda en flexibilitet enligt pågående 

produktionstakt. Arbetet visar också på hur viktig kommunikation är igenom alla led för att 

kunna dra nytta av de fördelar som finns genom en TPL-lösning eftersom brist på 

kommunikation och felleveranser snabbt skapar onödiga utgifter och slöseri (Enberg & 

Edstrand, 2016).  
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Materialhantering på byggarbetsplatsen – En fördjupning om inbärning 

I en studie från 2018 genomfördes i samarbete med Skanska en undersökning gällande 

vilka ekonomiska och tidsbesparande effekter som tjänsten inbärning kan utgöra. Resultatet 

är en positivism bland entreprenörerna kring tjänsten men pekar samtidigt att det finns 

utvecklingsområden kvar. Resultatet är att den ekonomiska effekten är svår att mäta i 

kronor eftersom många parametrar fortfarande är svåra att mäta. Byggarbetsplatsens 

utformning med placering och antalet bygghissar är avgörande för om tjänsten är mer 

lönsam dag- eller kvällstid (Andersson & Karhunen, 2018). 

3.2 Totalkostnad 
Inom logistik är totalkostnad ett centralt begrepp som innefattar kostnadsposterna inköp, 

lagerföring, materialhantering, transport, administration och övriga kostnader (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2013). Syftet med att undersöka sina totalkostnader är att få den 

information krävs för att kunna göra mer strategiska inköp baserat på mer än ett materials 

inköpspris(ibid).  I en undersökning som genomfördes 2006 konstaterades det att det är få 

företag som har en bra blick över sin totalkostnad men däremot har en bra överblick över 

sina rena inköps- och transportkostnader, då dessa oftast bokförs och faktureras separat 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Direkta kostnader är de som uppstår vid inköp och 

de indirekta är kostnader som är beroende av vilken inköpsstrategi man använder sig av. 

De direkta kostnaderna är de synliga kostnaderna medan de indirekta är dolda och där 

med svårare att mäta, se figur 7 (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

 

Figur 7. Totalkostnad enligt isbergsmodellen. Baserad på (Jonsson & Mattson, 2005) 

Exempel på kostnader inom respektive kategori: 

 

• Lagerföring: Kostnader för material som lagras i väntan på att användas. 

Lagerföring på arbetsplatsen innebär upptag av yta som inte längre kan disponeras 

på annat sätt. Lagerföring ökar också risken för att S-kostnader (skador, spill och 

svinn) ska uppstå. Den kapitalbindning som lagret utgör ligger också under denna 

kategori. Med kapitalbindning menas den avkastning man går miste om genom att 
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ha ekonomiska medel knutet i material istället för exempelvis avbetalning av 

skulder och investeringar (Oskarsson, Håkan, & Ekdahl, 2013) 

• Materialhantering: Hyra av maskinhjälpmedel för lossning och förare. 

• Transport: Kostnader för transport av material som oftast sker med utomstående 

distributionsbolag. 

• Administrativa kostnader: Orderläggning, fakturering, utbetalning och 

personalkostnader. 

• Övriga kostnader: Informationskostnader för utbildning kring logistikprogram 

 

Inom byggbranschen har undersökningar visat att byggnadsarbetare spenderar ungefär 

23% av sin arbetstid till att vänta på material och 13% med ren materialhantering 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Detta är kostnader som enligt totalkostnadsprincipen är en 

del av organisationens logistikkostnad men som ofta istället anses som endast 

produktionskostnader(ibid). 

Enligt Jarnbring (1994) kan följande kostnadsmodell användas inom byggbranschen för att 

beskriva kostnaderna som uppstår utöver själva inköpspriset inklusive transportkostnader 

för materialet, se figur 8. 

 

Figur 8. Kostnader utöver inköpspris. Baserad på (Jarnbring, 1994). 

För att utvärdera olika lösningar som val av leverantörer och TPL-tjänster kan en 

totalkostnadsanalys göras för att motivera vissa lösningar. En bra analys är dock svår att 

genomföra om man inte har en bra överblick över den nuvarande totalkostnaden. Processen 

för genomförande av en totalkostnadsanalys går ut på att klargöra projektets 

förutsättningar, jämföra nuvarande arbetssätt med alternativa metoder, genomföra 

förändringen och följa upp resultatet (Oskarsson, Håkan, & Ekdahl, 2013). 

Totalkostnadsanalysen kan också ses som en analys över arbetsplatsens logistik och bör 

genomföras tidigt i förstudien med syftet att vara grunden för den löpande resurs- och 

materialstyrningen genom byggprojektet (Bygballe & Jahre, 2010). Genom att analysera 

projektets förutsättningar i ett tidigt skede är det enklare att skapa värde hos alla aktörer 

inom värdekedjan och på byggarbetsplatsen.  

I projekteringsfasen av ett byggprojekt är ofta utseendet, funktionen och utförandet av 

byggandet i stort fokus och planeras i detalj. Hur sedan byggnationen rent logistiskt ska gå 



 
16 

 

till är ofta en fråga som får behandlas först när inköpsarbetet inletts och produktionen 

redan är igång (Koskela & Vrijhoef, 2000). Att integrera och utvärdera olika 

logistiklösningar genom en totalkostnadsanalys tidigt bidrar inte bara till ett effektivare 

bygge utan ger även en mer tydlig kalkyl för projektets totalekonomi och 

tidsplanering(ibid). En viktig del i totalkostnadsanalysen är att i tidigt skede kunna 

fastställa projektets förutsättningar som avgör var man ska placera lossningsytor och 

transportvägar för utvärdera det potentiella flödet av material på arbetsplatsen för att sedan 

kunna utvärdera alternativa lösningar på problemen som till exempel en tredjepartslösning. 

I totalkostnadsanalysen söker man de kostnadsposter i totalkostnadsmodellen som 

påverkas mer än bara marginellt för att anpassa modellen efter projektet. (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2013).  

3.3 Intern logistik på byggarbetsplatsen 
Byggmaterial och hantering av det ute på arbetsplatsen står för ungefär 50% av den totala 

byggkostnaden. Det totala slöseriet är svårt att mäta i kronor men undersökningar från 

bland andra (Koskela & Vrijhoef, 2000) och (Josephson & Saukkoriipi, 2005) visar på att det 

rena slöseriet av resurser ute på arbetsplatserna kan uppgå till hela 23% av den totala 

entreprenadkostnaden. En välstrukturerad arbetsplats med en tydlig planering, styrning av 

material och avfallshantering är centrala delar för att minska spillet (Larsson, Hjort, 

Söderlind, & Marcus, 2008).  

3.3.1 APD-plan 

Arbetsplatsdispositions-plan skapas tidigt i projekteringen av byggprojektet för att verka 

som ett hjälpmedel och ritning över den tillfälliga byggarbetsplatsen. APD-planen 

upprättas av byggföretaget och ska finnas väl synligt på byggarbetsplatsen så alla 

inblandade aktörer kan hålla sig uppdaterade och enkelt se hur arbetsplatsens planering är 

bestämd. En väl genomförd och kontinuerligt uppdaterad APD-plan bidrar inte bara till en 

säkrare arbetsplats utan även till en effektivare byggprocess och mindre kostnader för 

materialhantering inne på arbetsplatsen (Révai, 2012). Ur logistikperspektiv så används 

APD-planen för att visa var transportvägar, lossningsplatser och kranar är belägna. 

Lossningsplatser är ett särskilt område på arbetsplatsen som är ämnat för att fungera som 

avlastning för inkommande material. Det är viktigt att i ett tidigt skede försöka analysera 

och bestämma vilken plats som är den mest strategiska platsen att använda som 

lossningsplats (Révai, 2012). En optimal placering är ett område där materialet behöver 

förflyttas minimalt inne på arbetsplatsen samt att lastbilen kan lasta av utan att behöva 

vända inne på arbetsplatsen. En välplanerad lossningsplats är grundläggande för att kunna 

ge sig så bra förutsättningar för så effektivt flöde av material som möjligt inne på 

arbetsplatsen(ibid). 

3.3.2 Materialhantering på arbetsplatsen 

Materialflödet på arbetsplatsen består av förflyttningar av material mellan olika platser på 

byggarbetsplatsen (Nordstrand, 2008). Dessa platser kan kategoriseras som: 

1) Leverantörsplatser där anländande material kommer för avlossning. 

2) Mellanlager av material där väntar mellan avlossning och produkion. 

3) Produktionslager som byggarbetarna använder direkt kopplat till montage och 

produktion. 



 
17 

 

Materialhanteringen på arbetsplatsen har i undersökningar visat att slutkostnaden för 

hantering av byggmaterial innan de används i produktion varierar mellan 40% till 250% av 

materialets egentliga inköpspris (Koskela & Vrijhoef, 2000) 

3.3.3 Avfallshantering 

2016 så stog den svenska byggindustrin för 31% av allt genererat avfall i Sverige (Boverket, 

2019). Återvinningsgraden av avfallet beräknades under åren 2012-2016 till ungefär 50% 

vilket medför att det finns arbete kvar för att nå nuvarande nationella miljökvalitetsmål på 

70%. Precis som med materialhantering till arbetsplatsen så bygger en lyckad 

avfallshantering på god planering och struktur på arbetet. I grunden bygger planeringen på 

att redan i projekteringen göra väl avvägda beräkningar på projektets materialåtgång och 

genom JIT-leveranser minimera lagerhållningen och där med också risken för att material 

förstörs under lagring (Tischer, Besiou, & Graubner, 2013). Studier har också visat att med 

goda leverantörsrelationer kan hanteringen förbättras genom att leverantörspartern tar 

tillbaka material som inte använts (Ajayi, 2017). 

3.4    Lean 
Produktionsfilosofin Lean tog sin början i Japan efter andra världskriget när bilföretaget 

Toyota var tvingat att effektivisera sin verksamhet på grund av rådande ekonomi i landet 

och för att kunna konkurrera med amerikanske biljätten Ford. Arbetssättet var att börja 

jobba och sträva efter att undvika arbetsmoment i tillverkningsprocessen som inte ansågs 

värdeskapande och därmed vara slöseri med resurser (Liker, 2004). Framgångssagan 

Toyota gjorde att många andra företag fick upp ögonen för deras arbetssätt och 

utvecklingen för Lean Production har därefter ökat och det används idag i fler branscher än 

bara tillverkningsindustrin(ibid). Lean-forskaren Jeffrey Liker beskriver i The Toyota 

Way(2003) 14 punkter för att definiera Lean-principen.  

1. Genomför beslut och förändringar i verksamheten med ett långsiktigt tänkande 

även om det är negativt på kort sikt. 

2. Skapa processflöden som synliggör problem i verksamheten. 

3. Basera produktionen på efterfrågan och undvik överproduktion. 

4. Sträva efter en jämn arbetsbelastning. 

5. Skapa kultur där processer stoppas för att lösa problem och göra rätt från början. 

6. Använd ett standardiserat arbetssätt för att enklare kunna förbättra det. 

7. Använd visuell styrning för att synliggöra problem. 

8. Använd pålitlig och utprövad teknik som stöttar processer och medarbetare. 

9. Satsa på att utveckla ledare som förstår arbetet, företagets filosofi och sprider det 

vidare. 

10. Utveckla starka team genom ökad integration och delaktighet. 

11. Få partners och leverantörer att känna sig delaktiga för att utvecklas tillsammans. 

12. Se problemen med egna ögon för att få en bättre förståelse över problemet. 

13. Bestäm viktiga beslut långsamt och noga för att sedan genomföra snabbt. 

14. Sträva efter att vara en lärande organisation genom att ständigt reflektera och söka 

förbättringar. 

Centralt inom Lean är att försöka eliminera all typ av slöseri av resurser som inte tillför 

något värde för kunden och definitionen. Arbetsprocessen är att i tidigt stadie identifiera 
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värdekedjan för slutprodukten för att kunna skapa ett effektivare arbetsflöde, se figur 9 

(Liker, 2004).                

 

Figur 9. Principen för Lean. Baserad på  (Liker, 2004) 

• Definiera värdet: Värdet ska definieras av kundens behov av den specifika 

produkten. Vilka krav ska uppfyllas åt kunden. 

• Kartlägg värdekedjan: När värdet för arbetet fastställts så kartlägger man samtliga 

moment i kedjan till att nå slutmålet. Målet är att kartlägga vilka delar i värdekedjan 

som skapar värde och vilka som inte gör det. Syftet är att effektivisera värdekedjan 

för att nå målet så effektivt som möjligt. 

• Skapa ett flöde: När värdekedjan är kartlagd är nästa del att identifiera möjliga 

hinder i kedjan som kan skapa förseningar och flaskhalsar för att kunna justera 

flödet till att bli så smidigt som möjligt. 

• Etablera ett dragande system: Med dragande system menas ett system som är 

uppbyggt så lagerhållning kan undvikas och produkterna produceras och levereras 

baserat på behov och efterfrågan. 

• Sträva efter perfektion: En grundtanke inom Lean är att ständigt sträva efter att söka 

och förbättra sin verksamhet (Modig & Åhlström, 2015). 
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3.5    Lean Construction 
Att överföra teorier och metoder mellan olika branscher är svårt när förutsättningarna inom 

tillverkningsindustrin, som Lean ursprungligen utvecklats för, är helt annorlunda än den 

projektbaserade byggindustrin. Lean construction bör därför ses som ett samlingsbegrepp 

för innovativa lösningar för byggsektorn istället för en ren bygganpassning av ursprungliga 

filosofin LP (Toolanen, 2006). Målet med användning av Lean construction är dock 

detsamma och strävar efter att leverera högsta möjliga kundvärde genom att minimera 

slöseri. De vanligaste slöserierna inom byggbranschen beskrivs i figur 10. Eftersom ett 

byggprojekt består av flertalet inblandade företag så blir en nyckelfaktor i LC att 

samverkansklimatet mellan byggherre, entreprenörer och leverantörer förbättras för att 

effektivisera byggprocessen(ibid). 

 

Figur 10. Slöseri inom byggbranschen. (Hamon & Jarebrant, 2007) 

3.6    Just-time-leveranser 
Logistikmetoden Just in time kommer från Lean production-filosofin och syftet med 

arbetssättet är effektivisera materialflödet och undvika onödiga, samt i vissa fall omöjliga 

materiallager, på arbetsplatsen. Det som är typiskt för en JIT-leverans är att den levereras i 

exakt tid vid montering och i den kvantitet som behövs just vid tillfället. För att lyckas med 

JIT-leveranser krävs inte bara en bra produktionsplanering och en kunskap om den egna 

verksamheten utan även bra relation med sin leverantörspartner. Att använda sig av lokala 

leverantörer minskar inte bara transporternas längd utan det gör det enklare att bygga 

långsiktiga relationer vilket bidrar till kunskap hos leverantören om hur varor ska 

paketeras och levereras på effektivast möjliga sätt (Jonsson & Mattson, 2005). Skillnaderna 

mellan traditionell logistik och JIT är att JIT-logistik kännetecknas av korta transporttider, 

mindre volymer vid varje leverans, hög tids- och leveranssäkerhet och ett totalt ansvar över 

transporten (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Traditionell logistik är det motsatta där 

man arbetar med enklare planering, stora leveranser, lång tid mellan transporter och en 

lägre leveranssäkerhet. På byggarbetsplatser saknas ofta möjligheterna att lagra material på 

arbetsplatsen och materialet riskerar att förstöras om det står utomhus vilket gör att det blir 

viktigt att leveranser sker kontinuerligt och i rätt tid enligt JIT-principen (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2013). På grund av den höga komplexiteten i att byggbranschen i 

jämförelse med andra branscher så är det ofta svårt att på förhand planera leveranser mer 

än någon vecka i förtid. En viktig faktor i fungerande JIT-leveranser är en bra och löpande 
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kontakt mellan arbetsledare, platschefer och inköpare för projektet för att kunna bibehålla 

kontrollen över bygg- och leveransprocesserna (Baladhandayutham & Venkatesh, 2012). 

3.7   Vad säger litteraturstudien? 
Begreppet logistik handlar om läran av att skapa effektiva materialflöden för att optimera 

resultatet av sitt arbete (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Bygglogistik skiljer sig från 

mer traditionell logistik eftersom verksamheten är projektbaserad och varje enskilt projekt 

ses som en ”tillfällig fabrik” ute på arbetsplatsen. Detta gör att det är svårt att helt 

standardisera logistiken för att fungera på ett företags samtliga projekt. Det är inte bara att 

varje projekt innehåller olika materialval som medför att man måste använda sig av olika 

leverantörer utan också att projektorganisationen förändras från projekt till projekt genom 

olika byggherrar och flera olika underentreprenörer (Janné, 2018). 

Totalkostnad är ett viktigt begrepp att känna till inom logistik. Totalkostnaden är 

inköpspriset för materialet, lagerföring, materialhantering, transport, administration och 

övriga kostnader (Storhagen, 2018). Vid val av leverantörer är det viktigt att beakta 

totalkostnaden eftersom ett lågt inköpspris inte per automatik innebär en låg totalkostnad 

för monterat material. Inom inköpsteori finns det en traditionell teori som går ut på att 

skapa kvalité och lågt pris genom att låta flera olika leverantörer konkurrera med varandra. 

Genom en mer modern inköpsfilosofi så har man ett relationsorienterat arbetssätt med 

leverantören som genom erfarenhet av varandras verksamhet kan skapa en lägre 

totalkostnad genom en leveransservice anpassat efter verksamhetens förutsättningar 

(Jarnbring, 1994). I byggbranschen mäts ofta inköpskostnader efter enbart priset på 

materialet vilket gör att man gärna beställer stora volymer utan att beakta kostnader som 

lagerhållning och materialhantering (Wegelius-Lehtonen, 2000). Det har framkommit att 

generellt inom byggbranschen finns en god kunskap av priser på material men det saknas 

kunskaper om totalkostnaden för samma material (Jarnbring, 1994). 

Studier har visat att det finns en stor förbättringspotential inom byggbranschen då 

undersökningar visat att det fortfarande finns ett stort slöseri på ett byggprojekt där mycket 

uppstår genom att byggarbetare får spendera stor del av sin arbetstid för att flytta och vänta 

på material på ute på arbetsplatsen (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Undersökningen visar 

siffror på att upp till 35% av byggarbetarens vardag går upp till att hantera och vänta på 

material(ibid).  

Inom produktionsteori är Lean production en vanligt förekommande term där 

utgångspunkten är att ständigt sträva efter en förbättring i verksamheten och minska 

antalet ej värdeskapande moment för att skapa en så ”mager” organisation som möjligt. 

Inom byggbranschen har begreppet vuxit de senaste åren, vilket har medfört att ett flertal 

nya arbetssätt utvecklats. Lean construction ska ses som ett samlingsbegrepp för innovativa 

lösningar inom byggbranschen för att effektivisera verksamheten och minska slöseri av tid 

(Toolanen, 2006). Just-in-time-leveranser är ett exempel på arbetssätt som går ut på att 

minska slöserier, lagerhållning och överproduktion genom att endast tillverka och leverera 

det som behövs direkt till rätt plats vid rätt tid (Akintoye, 1995). 

Construction supply chain management handlar om planering och styrning av alla 

processer inom logistik, inköp och produktion, från leverantörer till byggarbetsplatsen. 

Senare studier inom området har visat att det är utmanande inom byggbranschen att bygga 
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upp och standardisera eftersom det är en projektbaserad verksamhet med olika 

förutsättningar för varje projekt. Samtidigt finns det också stora möjligheter där en ökad 

integrering av underentreprenörer och leverantörer i ett tidigare skede i byggprocessen ses 

som en möjlighet till förbättring i byggbranschen (Thunberg, 2016). 

Tredjepartslogistik har blivit allt vanligare inom byggbranschen då urbanisering medfört 

att allt fler byggprojekt sker i centrala och trånga miljöer. Detta skapar utmaningar och 

ställer högre krav på en välfungerande logistik eftersom möjligheterna att lagra material på 

byggarbetsplatsen är väldigt liten. Det gör att leveranser behöver ske med högre frekvens 

och genom just-in-time principen. TPL-tjänster kan se olika ut, allt ifrån att ett företag tar 

över hela logistikdelen av projektet till att man endast använder sig av planeringsverktyg 

för projektet som tillhandahålls av en tredje part (Ekeskär & Rudberg, 2016). 
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs för den information som erhållits genom arbetsplatsbesök och intervjuer. 

Informationen har sammanställts för att analyseras i senare del. 

4.1    Fallstudie: Arcona 
För empirin har ett referensföretag i Stockholm av liknande storlek som Selbergs 

Entreprenad besökts. Arcona har genomfört fler byggprojekt i krävande miljöer och arbetar 

aktivit med en Lean-filosofi. Arcona anses vara pionjärer inom bygglogistiklösningar då 

företaget 2011 nominerades till Postens logistics award med motiveringen att de ”infört ett 

modernt försörjningsflöde baserat på lean-tänkande och just-in-time i byggbranschen” 

(Transportnet, 2012). Syftet med undersökningen är att genom att studera färdigställda 

projekt och befintliga arbetsmetoder kunna besvara rapportens frågeställningar dels genom 

litteraturstudien men också genom intervjuer med personer med stor erfarenhet av 

genomförande av arbete med Lean-filosofi och digitala logistikverktyg till sin hjälp. 

4.1.1 Företagspresentation 

Arcona AB är ett byggföretag som genomför byggprojekt och fastighetsutveckling i 

Stockholm och Uppsala. Arcona har ca 250 anställda och omsatte 2017 strax under 2 

miljarder kronor (Arcona, 2019). Arcona har oftast rollen som totalentreprenör och ansvarar 

för både projektering och produktion av sina projekt.  

Arcona är det byggföretag inom Stockholmsregionen som byggt flest hotell mellan 2011-

2018 med nio stycken där projekten inte sällan varit belägna i svårtillgängliga utrymmen 

som ställer höga krav på logistikplanering (Arcona, 2019). De många projekten har lett till 

en naturlig och nödvändig utveckling av företagets logistikplanering som växer projekt för 

projekt. Vid arbetsplatsbesöket och intervjuerna deltog en produktionschef och en 

logistikansvarig som båda varit med om projekt i svårtillgängliga utrymmen.  

Lean construction är sedan 1990-talet namnet på företagets byggentreprenadsavdelning och 

Lean-konceptet är något som under många år byggts upp till att bli en del av företagets 

DNA och enligt produktionschefen är Arcona ett företag för människor som drivs av 

utveckling, söker efter ständiga förbättringar och inte är rädda för förändring. Logistiken 

anses vara en nyckel till att minska slöseri genom effektiv resursanvändning och minskad 

överproduktion. Systematisk erfarenhetsåterföring sker genom att analysera varje avslutat 

projekt för att utvärdera risker, ekonomi, utfall av valt logistiksätt och inblandade 

underentreprenörer i projekten. 

4.1.2 Exempel på genomförda projekt 

De projekt som diskuterades i denna fallstudie var en hotellbyggnation på Kv 

Bryggmästaren på Kungsgatan i Stockholm och Projektet Klaraporten som ligger inklämd 

mellan Vasagatan och Klaratunneln. Projekten är några av de mest logistikkrävande som 

Arcona har genomfört. Det är framförallt projektens trånga lägen som har gjort att 

logistiken på arbetsplatsen varit avgörande för slutresultatet, se figur 11. 
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Figur 11. Position för projektet Klaraporten och Kv. Bryggmästaren 

4.1.3 Arbetsplatsernas utmaningar och lösningar 

Här redovisas de utmaningar som arbetsplatserna haft och vilka arbetssätt som låg till 

grund för att hantera utmaningarna. 

• Små möjligheter för materialupplag på arbetsplatsen 

Båda arbetsplatserna hade väldigt liten möjlighet att lagra någon större mängd material 

under projekttiden. Det innebär att leveranser av material behöver ske med en högre 

frekvens under hela byggtiden. För att minska materialupplag på byggarbetsplatsen så 

används mellanlagring hos logistikpartner. När materialet anländer till mellanlager så 

registreras det i digitalt planeringsverktyg där samtliga entreprenörer har möjlighet att se 

sitt eget lagersaldo och gör avrop på material när man behöver. Erfarenheterna från 

produktionschefen av genomförda projekt är att när ett större materiallager finns på 

arbetsplatsen så blir det lätt en ”fälla” att frångå det planerade arbetssättet och leder till att 

material börjas lagras helt i onödan. Avfallshanteringen och ordningen på 

byggarbetsplatsen blir än viktigare när projektet redan från start har små utrymmen. 

Avfallshanteringen sker standardiserat tillsammans med alla entreprenörer. För att undvika 

att entreprenörer lämnar material så genomförs städning systematiskt efter städschema. 

Logistikansvarig ansvarar för bokning av tömning av avfallsdepåer genom bokning i 

digitala planeringsverktyget. För att lyckas med att skapa en effektiv logistik med minimal 

lagringsyta på arbetsplatsen så krävs det enligt produktionschefen att i tidigt skede 

omformulera produktionsplanen till en leveransplan för att kunna skapa en bild av de 

materialflöden som projektet kommer att ha. Genom att göra det så får man en bättre 

möjlighet att planera in för val av eventuella tredjepartstjänster man kan få behov av under 

projektets gång. 

• Trångt för lastbilar att leverera material 

Båda projekten är belägna på trånga vägar där parkerade bilar och övriga trafikanter utgör 

utmaningar för större lastbilar att leverera material till byggarbetsplatsen. På projektet 

Klaraporten fanns endast en smal lastgata in på byggarbetsplatsen med möjlighet att lasta 

av en lastbil i taget. För att minska antalet transporter så använder de sig av samleveranser 

via terminal. Vid projektet hade Arcona ett samarbete med logistikföretaget Servistik som 

tidigare främst hade varit verksamma inom logistik riktat mot tillverkningsindustrin. 

Logistiklösningen fungerade så att allt byggmaterial som skulle användas först skickades 
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till Servistiks distributionsterminal som är belägen utanför Stockholm. Materialet 

kontrolleras och godkänns på terminalen och registreras i planeringsverktyg som 

entreprenörerna har tillgång till. Entreprenörerna gör sedan dagliga avrop med tre dagars 

framförhållning utifrån sin planering och produktionstakt där man anger vilket material 

som behövs, kvantitet och var i byggnaden det ska användas. Därefter paketeras det 

dagsbehov av material för hela byggarbetsplatsen och transporteras. Syftet med arbetssättet 

är att minska antalet tunga transporter inne i Stockholm och minska risken för att det ska 

uppstå kaos på lossningsplatsen när flera leverantörer levererar material samtidigt. 

Arbetssättet bidrog till att arbetsplatserna hölls renare genom mindre materialupplag och 

även en ekonomisk vinning genom mindre svinn.  

Arcona har använt sig av flera typer av logistiklösningar genom åren med olika 

samarbetspartners som Servistik och CSlogistics (Construction Supply Logistics) och Myloc 

som tillhandahåller ett digitalt verktyg för logistikplanering. Arbetssätten varierar från en 

total samleverans via terminal för byggets alla aktörer till en mer avskalad variant där 

logistiken är mer traditionell men ändå planeras och styrs genom en logistikansvarig och 

Myloc. Arbetsplatsens position och produktionstakt är enligt produktionschef avgörande 

för valet om man ska använda sig av full samleverans för alla entreprenörer eller inte. Det 

viktigaste i en tredjepartslösning är enligt produktionschefen att den är skalbar efter 

projektets alla faser. På vissa arbetsplatser har en digital leveranscontainer där 

underentreprenörer själva kan beställa varor utan planeringsverktyg, se figur 12. Syftet är 

att minimera leveranser av smågods inne på avlossningsplatsen. Entreprenörerna kan själv 

bestämma leveranser av mindre gods utan att skapa onödig belastning på 

avlossningsplatser och logistikansvarig. Leveransflexibiliteten ökar också på arbetsplatsen i 

och med att leveranser kan ske när som helst och utan att någon är närvarande för 

mottagning.  I projektet på Trikåfabriken levererades totalt 1600 paket till containern 

(QLOCX, 2019). 

 

Figur 12. Digital leveranscontainer vid Projektet Trikåfabriken. (QLOCX, 2019) 
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• Kommunikation med UE och leverantörer. 

Arcona genomförde båda projekten i egenskap av totalentreprenör med flertalet 

underentreprenörer till sin hjälp. Kommunikationen inom projektorganisationen ses av 

produktionschefen som ”A och O” för att lyckas med logistikkrävande byggprojekt. För att 

förbättra samverkan mellan entreprenörerna och leverantörerna så arbetar en 

logistikansvarig i varje projekt som har som huvuduppgift att samordna leveranser för 

samtliga entreprenörer på arbetsplatsen. Till sin hjälp finns ett digitalt logistikverktyg som 

heter Myloc. I programmet används framförallt en leveranskalender där samtliga 

entreprenörer bokar och lägger in väntade leveranser. Utöver planerad leverans så anges 

vad som krävs för avlossning samt vilken lossningszon som ska användas. Syftet med 

verktyget enligt logistikansvarig är att öka samverkan på byggarbetsplatsen genom att ha 

ett underliggande system som alla måste använda sig av. Arbetet i det digitala programmet 

upplevs av logistikansvarig som en klar förbättring istället för att arbeta analogt. Fördelarna 

som upplevs är att alla har samma information tillgängligt samtidigt och att information 

snabbt kan delas mellan entreprenörerna. Störst fördel upplevs av logistikansvarige att vara 

när man använder programmet fullt ut med underentreprenörer, leverantörer och 

speditörer. Nyckeln ligger enligt logistikansvarige i att ha en tydlig och tidig dialog med 

underentreprenörerna i form av utbildning av programvaran, att förstå syftet med 

användningen och genomföra kontinuerliga uppföljningar av arbetet. Digitala 

planeringsverktyget ger också Arcona möjlighet att samla in nyckeltal och data kring sin 

materialhantering och logistikverksamhet. Nyckeltalen gör det enklare att analysera och 

arbeta med förbättringar i form av erfarenhetsåterföring i projektorganisationen och i hela 

företaget. Erfarenhetsåterföring och att systematiskt söka förbättringar i verksamheten är 

enligt produktionschefen en del av arbetet med företagets Lean-filosofi. Totalkostnaden för 

logistik inom byggbranschen är dock fortfarande svår att mäta i kronor men 

produktionschefen menar på att mjuka värden som förbättrad arbetsmiljö och ökad kvalitet 

i arbetet är viktiga faktorer också. Alla nya arbetssätt tar ett tag att arbeta in och övergången 

till att arbeta i digitalt planeringsprogram har enligt produktionschefen inte varit helt enkel. 

Vissa UE är inte vana arbetssättet och arbetar hellre traditionellt. Lösningen till att lyckas 

med implementering av verktyget har varit att kontinuerligt arbeta med det i alla projekt, 

kravställa tidigt att det är vad som gäller för att få arbeta på byggarbetsplatsen, genomföra 

utbildning i programvaran och erbjuda ett systemstöd från logistikansvarig under 

projekttiden. 

• Väntetider på lossningsplats 

För projekt i krävande och trånga miljöer finns oftast inte möjligheter till mer än en 

lossningsplats som ska användas av alla entreprenörer. Problem kan snabbt uppstå om flera 

lastbilar ankommer samtidigt eftersom det gör att det blir väntetider för att få sitt material 

avlossat. Även om planering skett i digitala planeringsprogrammet så kan trafiksituationen 

i Stockholms innerstad medföra att lastbilar får problem att komma exakt på sina utsatta 

tider. För att motverka att problem uppstår så arbetar man med upprättade checkpoints i 

nära anslutning till lossningsplatsen. Funktionen är att chauffören i lastbilen tar kontakt 

med logistikansvarige när den är belägen i checkpointen. När kontakt upprättats och 

möjlighet för avlossning finns så får lastbilen klartecken att köra in på byggplatsen. 

Material- och kommunikationsflödena hos en checkpoint beskrivs i figur 13 (Janné, 2018). 
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Figur 13. Checkpointsystem vid leverans till byggarbetsplats. (Janné, 2018) 

Genom att arbeta effektivare på lossningsplatser samt ha en bra framförhållning och 

leveransplanering kring vad som krävs för avlossning kan man enligt produktionschefen 

göra stora besparingar i form av att slippa hyra byggkranar och teleskoplastare(Lull) under 

hela byggtiden. Att ha avlossningsplatser innebär i sig en kostnad också då Stockholms stad 

tar ut en hyra beroende på hur mycket mark man använder. I centrala projekt så strävar 

man efter att använda palldragare i projekten i den mån det går. 

• Effektivisera byggprocess 

För att effektivisera och utveckla arbetssätten under projekttiden så används en 

incitamentmodell vid projektet på Kv. Bryggmästaren som gick ut på att försöka snabba 

upp byggprocessen men samtidigt behålla kvalitéten mot beställaren. Incitamentsmodellen 

upplevdes förbättra samverkan på byggarbetsplatsen och få samtliga entreprenörer att 

samverka mer för att nå det gemensamma slutmålet. Under projekten har Arcona också 

använt sig av en ytterligare typ av tredjepartstjänst i form av inbärning av material under 

kvällstid på arbetsplatsen. Syftet med inbärningen är att öka effektiviteten dagtid genom att 

låta yrkesarbetarna fokusera på sitt egentliga arbete istället för att bära material mellan 

våningar. Kostnaden för inbärarna är lägre än yrkesarbetarnas vilket spås kunna sänka 

byggets totala slutkostnad. Inbärningen upplevs positivt från entreprenörer som avlastas 

och får jobba med sin profession istället för att bära och flytta material under arbetstid. 

Vissa entreprenörer kunde dock fortfarande uppskatta att själv få hämta materialet för att få 

lite variation i arbetet och ha kontroll över sitt material. Efter varje avslutat arbetspass så 

rapporterade gruppen in utfallet och eventuella avvikelser mot förväntat resultat i digitala 

programmet Apricon där logistikansvarig morgonen efter kunde följa upp resultatet och se 

eventuella avvikelser. Samtliga inbärare utbildas av Arcona inom arbetsplatssäkerhet och 

fick likt alla andra på arbetsplatsen använda sig av ID-06 vid in- och utpassering. Tydliga 

och enkla arbetsplatsplaner med utritade avlastningsplatser inne på bygget kopplades 

samman med kollimärkning på ankommande material för att gruppen skulle veta vart 

materialet skulle bäras. Varje grupp har en arbetsledare med viss förståelse för byggprojekt 

vilket underlättade när oklarheter uppstod. 
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4.1.4 Sammanfattning 

De problemområden och lösningar som framkommit under fallstudien presenteras i figur 

14. 

Problemområde Lösning 

Lite utrymmen på arbetsplats Standardiserat arbetssätt kring städning 
och avfallshantering. Undvik att skapa ytor 
för onödig materiallagring. Mellanlagring 
”off-site” hos logistikpartner. 

Trångt för lastbilar där leverans ska in Samleveranser för alla entreprenörer via 
terminal. 

Kommunikation och samordning med UE 
och leverantörer 

Standardiserat arbetssätt via digitalt 
planeringsverktyg. 
Logistikansvarig/samordnare i alla projekt. 

Väntetider på lossningsplats Etablera checkpoint för transporter i närhet 
av byggarbetsplatsen. Kräv kontakt med 
logistiksamordnare innan tillträde. 

Snabba upp byggprocess Incitamentsmodeller med UE. Inbärning av 
material kvällstid. 

Figur 14. Sammanfattning av Arconas logistikmetoder. 

Arcona har en stor erfarenhet av hotellprojekt i centrala miljöer och tycker att logistiken är 

en central del i att lyckas möta kundens krav både vad gäller kvalitet och ekonomi. För att 

lyckas använder man sig av en logistikansvarig i samtliga projekt som arbetar i digitala 

planeringsverktyget Myloc. Beroende på projektens förutsättningar och var i produktionen 

man befinner sig av kombinerar man det med olika typer av TPL-lösningar i form av 

samleveranser och checkpoint-system. Materialflöden registreras i Myloc av 

entreprenörerna själva för att boka avlossningar och avrop. Arcona använder sig av ett 

mellanlager hos logistikpartner för material som inte behövs för tillfället på arbetsplatsen. 

Materialet registreras i Myloc och transporteras till byggarbetsplatsen när behoven uppstår. 

Arbetet i Myloc upplevs som positivt från respondenterna och tycker det medför en bättre 

visuell bild över planerade flöden och en ökad samverkan mellan entreprenörer och 

leverantörer. Digitala planeringsverktyget kommer mest till sin rätt när det används fullt ut 

mot alla underentreprenörer, leverantörer och speditörer. Största utmaningen med 

arbetssättet är att få alla på byggarbetsplatsen att använda sig av det och förstå syftet. För 

att förenkla det har logistikplaneringen tidigarelagts i projekteringsprocessen för att ligga 

som krav för att få vara en del av projekten. För att minska antalet transporter och trycket 

på avlossningsplatser har man i vissa projekt använt sig av digitala containrar där 

entreprenörer haft möjlighet att själv beställa leveranser till byggarbetsplatsen utan att det 

krävs mottagare av leveransen.  
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4.2 Fallstudie 2: Schenker bygglogistikcenter Umeå 
Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå är Norrlands största sjukhus och är regionsjukhus för 

landstingen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län. En omfattande 

renovering pågår under en femårsperiod med nybyggnationer och ombyggnationer av 

befintliga byggnader, se figur 15.

 

Figur 15. Pågående ombyggnationer av NUS 

På sjukhusområdet är flera entreprenörer verksamma och en av de största utmaningarna 

med renoveringarna är att den befintliga verksamheten på sjukhuset pågår som vanligt. 

Detta kräver en logistik med så låg påverkan på omgivningen som möjligt. Schenker har ett 

totalansvar och ansvarar både för logistiken på och utanför sjukhusområdet, se figur 16. 

Logistiklösningen som blev utvald för uppdraget är planerad av ÅF tillsammans med 

Myloc och Schenker för att säkerställa en effektiv logistik med minimerad trafik på 

sjukhusområdet och mindre materialupplag inne på sjukhuset. Logistiklösningen är 

obligatorisk för samtliga entreprenörer på området oavsett storlek på sitt arbete. 

 

Figur 16. Schenkers materialhantering vid NUS. 
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Med extern logistik menas den logistik som bedrivs utanför sjukhusområdet. Det är 

leveranser som genomförs antingen till Schenkers BLC eller direkt till NUS och mellan BLC 

och NUS. Beroende på typ av byggnadsdel så väljer entreprenörerna själv var det ska 

levereras. Material som ska användas snabbt går direkt till NUS. Entreprenörerna beställer 

varor och anger vart det ska levereras samt på vilket sätt leverantören ska märka kollit så 

att Schenkers logistikpersonal enkelt kan sortera upp inkommande gods utan att behöva 

öppna paketen. När godset kommer till BLC så märks det igen med särskild etikett som 

anger vart på NUS och till vilket rum som materialet ska levereras, se figur 17. 

 

Figur 17. Kollimärkning och APD-plan för logistik för leveranser från BLC till NUS. 

Ordermottagare hos tillverkare får även information om hur de ska registrera kollit i Myloc 

så att materialet är spårbart hela vägen från tillverkare till montageplats. Att registrering 

sker i Myloc redan vid första transporten underlättar för både produktionen och Schenker 

eftersom planering kan genomföras med bättre precision med en spårbarhet genom hela 

försörjningskedjan. När materialet finns på plats på BLC och är registrerat i Myloc så har 

entreprenören tillgång till sitt eget lagersaldo och kan göra avrop på vilket material man vill 

ha och när. När leverans sker så lastas det för leverans och på vägen till NUS hämtar även 

Schenker upp material hos lokala bygghandlare för samleverans till rätt lossningszoner på 

NUS. 

4.2.1 Intern logistik 

När materialet anländer till Schenkers logistikpunkt på NUS tar logistikpersonal på plats 

emot varorna och levererar till rätt plats för montering. Eftersom Schenker även ansvarar 

för avfallshanteringen på området så tar man hand om avfallet som uppstått från 

föregående arbetsdag samtidigt som de levererar nya varor, se figur 18. Logistikpersonalen 

på plats arbetar också i programmet Myloc som innehåller APD-planer med transportvägar 

på området. Att arbeta digitalt upplevs förenkla logistikprocessen då alla har tillgång till 

information. Detta anses vara än viktigare under byggprojekt då förändringar i APD-planer 

och transportvägar genomförs flera gånger under projektettiden för att hela tiden söka den 

mest effektiva transportvägen på området.  
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Figur 18. Den interna logistiken på NUS. 

Mätningar har enligt projektansvarige visat att genom den interna logistiken som finns på 

NUS har hantverkarna fått 1,5 till 2 timmar mer produktiv tid per dag istället för att leta och 

flytta material. När produktionen var som högst och materialflödet som störst så arbetade 

totalt 11 personer med logistik på området och avhjälpte ungefär 500 hantverkare. 

Omfattande undersökningar bland entreprenörerna på området har visat att upplevelsen 

av logistiklösningen är väldigt bra efter att projektet har pågått i ungefär två år. 

4.2.2 Anslutning av fler företag 

Schenkers BLC upprättades särskilt för NUS-ombyggnationen men efter de positiva resultat 

man har erhållit så är ambitionen att fortsätta arbeta med bygglogistik i Umeå. Enligt 

projektansvarige så finns det nu ett etablerat system där målsättningen är att efter 

ombyggnationerna på NUS ta vara på erfarenheterna och börja arbeta med fler byggprojekt 

som har behov av tredjepartslogistik. Det viktigaste för byggföretagen att veta enligt 

projektansvarige är att tjänsten är 100% skalbar och att ”byggföretagen endast får hjälp med 

det som de behöver hjälp med”. Till exempel skulle byggföretag kunna använda sig av de 

stora lagringsytor som finns på BLC och genom anslutning till digitala 

planeringsprogrammet både ha översikt över vilka material som man har tillgängligt samt 

att nyttja Schenker för utleveranser av material. En stor fördel är enligt den 

projektansvarige att man kan nå lägre transportkostnader genom att nyttja de 

stordriftsfördelar som redan finns hos Schenker. Med stordriftsfördelar menas att Schenker 

arbetar mot flera företag och branscher samtidigt vilket gör att leveranser dagligen ska ske i 

vilket fall och samleveranser med andra branscher blir därmed möjligt för att hålla nere 

transportkostnader. Enligt projektansvarige så inleds ett samarbete med att man 

tillsammans gör en analys av byggarbetsplatsen och projektets förutsättningar för att 

undersöka vilka behov som finns av en tredjepartslösning. Enligt projektansvarige så 

saknas det generellt idag kunskap inom byggbranschen kring vilka typer av leveransservice 

som är möjligt att erhålla genom leverantörspartners. Ur ett leverantörsperspektiv så 

underlättas enligt projektansvarige arbetet desto tidigare ett samarbete om TPL-tjänst 

inleds då transportföretaget även kan vara med och hjälpa till att forma byggarbetsplatsens 

Myloc

Montageplats

Returer/avfall

Schenker

Logistikpunkt 
SLP

Nytt material
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utformning och APD-plan ur ett logistiskt perspektiv. Ett tidigt samarbete är dock inte ett 

krav för att lyckas utan det går att göra under byggprojektets utförande också. 

4.2.3 Logistikansvariges roll vid NUS 

Peab påbörjade sina ombyggnationer av NUS tidigt hösten 2017 redan innan landstinget 

tecknade logistiklösningen för området och har därför inte varit ”bunden” till tjänsten. 

Eftersom man inte har arbetat med logistiktjänsten under de största delarna av 

byggnationerna har man istället använt sig av ett eget mellanlager hos tredjeparten Stöcksjö 

Trafik AB. Det går ut på att Peab lagrar varor och på avrop genom telefonbeställning får 

leveranser till avlossningsplats där hantverkarna hämtar materialet. Det som är speciellt vid 

NUS-projektet är att befintlig sjukhusverksamhet pågår och Peab får inte med mer än 

någon dags framförhållning veta vilka delar av sjukhuset som är möjliga att arbeta inom 

vilket gör det mer komplext att planera områdets materialflöden.  

Peab genomförde i projektet en omfattande renovering av 3000 fönster där användningen 

av Myloc kombinerat med befintliga tredjepartslösningen på sjukhusområdet gjorde en stor 

skillnad. Efter 650 fönsterbyten beslutade en ny arbetsledare vid projektet att belastningen 

på arbetarna var för stor och nuvarande arbetsmetod för ineffektiv.  Beslutet fattades att 

flytta de resterande fönster som var kvar till Schenkers BLC och använda sig av det digitala 

planeringsverktyget för löpande avrop, se figur 19. 

 

Figur 19. Peabs fönster på BLC. 

Arbetsmetoden förenklade och gjorde det möjligt att samtidigt som Schenkers personal 

levererade fönster direkt till montageplats kunde de ta hand om de fönster som blivit 

utbytta dagen innan. I och med projektets förutsättningar som gjorde att det inte fanns 

någon planering om vilka operationssalar som var tillgängliga för fönsterbyten förrän 

dagen innan var JIT-leveranser det enda alternativ som fanns tillgängligt. När man fått 

information om vart fönsterbyten skulle ske registrerades en order i Myloc om vilka fönster 

man ville ha och i vilket rum på sjukhuset som leverans skulle ske. Parallellt med den 

bokningen bokades även en hämtning av de fönster som bytts ut dagen före och i vilken del 

av byggnaden de skulle hämtas. Förändringen gjorde arbetet betydligt effektivare och 

byggarbetarna upplevde en bättre arbetsmiljö. Logistikansvarige vid Peab är en inhyrd 
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konsult under Peabs byggnationer på NUS och har tidigare arbetat i andra byggprojekt i 

krävande miljöer. Hans roll innebär att ha ett övergripande ansvar för den logistik som 

bedrivs på området i form av in- och uttransporter av material. Eftersom arbetet på NUS är 

en ombyggnation är hantering av avfall lika stort som materialet som kommer in. 

Fördelarna med att arbeta med digitala planeringsprogram upplevs vara att man får en 

möjlighet att använda sig av fler tjänster från leverantörer och skapar en större samverkan 

mellan entreprenörer och deras leverantörer. Skillnaderna mellan byggarbetsplatser som 

använder sig av ett planeringsverktyg och inte gör det upplevs som ganska stora eftersom 

det underlättar att arbeta ett underliggande system som tydliggör arbetsmetoderna. 

Logistikansvarige har själv arbetat i handelsbranschen tidigare och upplever stora 

skillnader mellan handels- och byggbranschen när det kommer till synen på logistik. Största 

skillnaderna upplevs att vara att byggbranschen fortfarande ”vill göra allt själv” istället för 

att nyttja andra företag som tillhandahåller logistiktjänster. För att lyckas dra fördel av 

alternativa logistiklösningar och digitala planeringsprogram krävs enligt logistikansvarige 

att en förändring sker på organisationsnivå och att man ändrar företagets syn på logistik. 

Logistikansvarige ser digitaliseringen som en stor möjlighet att förbättra logistik och anser 

att svårigheterna ligger i att få med alla underentreprenörer i arbetet då ”vissa inte vill vara 

med och då blir det svårt”. Lösningen anses vara tydlig kravställning redan i anbudsfasen 

följt av en utbildning i programmet som förklarar funktionerna och syftet med 

programmet. 

4.2.4 Sammanfattning 

Problemområdena för logistiken för ombyggnationerna på NUS och de lösningar som 

används presenteras i figur 20. 

Problemområde Lösning 

Befintlig sjukhusverksamhet pågår vilket 
kräver minimal omgivningspåverkan. 

Samleveranser via BLC för att minska 
antalet transporter inne på området. 

Kommunikation med flera olika 
byggentreprenörer med egna UE och 
leverantörer som använder samma 
avlossningsplatser på området. 

Standardiserat arbetssätt med digitalt 
planeringsverktyg(Myloc). Obligatoriskt 
för arbete på området. 

Små utrymmen för materialupplag. Mellanlagring hos BLC istället för på 
byggarbetsplatsen. 

Svår produktionsplanering på grund av 
kort framförhållning från beställare. 

JIT-leveranser direkt från BLC. Uppmärkt 
med etikett och inbärning. 

Stor arbetsplats som ändras kontinuerligt 
med nya transportvägar. 

Dynamiskt uppdaterade APD-planer i 
Myloc. 

Renoveringar genererar mycket avfall inne 
på sjukhusområdet. 

Logistikpersonal tar tillbaka avfall direkt 
till BLC eller återvinning efter man 
levererat nytt material. 

Långa transportvägar mellan 
avlossningsplats och montageplats. 

Intern logistikpersonal som sköter 
materialförflyttning på området istället för 
hantverkare. 

Figur 20. Sammanfattning av logistiklösningen vid NUS. 

Fallstudien beskriver en omfattande ombyggnation av NUS och den logistiklösning som av 

Region Västerbotten upphandlades. Logistiklösningen var ett krav för att delta i de 

byggprojekt som logistiklösningen avsåg. Resultatet visar hur en TPL-lösning kan se ut 
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genom användning av ett externt BLC för att minska antalet godstransporter i området. 

Åsikterna kring arbetssättet var inledningsvis väldigt skeptiskt men har under de år som 

projekten varit igång gått till att bli väldigt positivt. TPL-tjänsten har i undersökningar visat 

sig ge 90-120 minuter mer produktiv tid åt hantverkarna genom att flytta arbetsuppgifter 

som rör materialhantering från hantverkarna till logistikpersonal och därmed höja 

hantverkarnas produktivitet. 

Logistikansvariges roll innebär att ha ett övergripande ansvar över transporter till och inom 

arbetsplatsen. Rollen innebär att förenkla yrkesarbetarnas arbete genom att planera och 

styra över materialflöden så att möjligheterna att effektivisera arbetet ökar. Personen 

behöver inte ha en byggteknisk kompetens utan det viktiga är att ha en förmåga att ”fånga 

flöden”, vara en god kommunikatör och kunna hantera många uppgifter samtidigt.  

Respondenten har arbetat både inom byggprojekt som använder sig av digitala 

planeringsverktyg och som inte har valt det. Skillnaderna som upplevs är att det skapar en 

ökad integration mellan entreprenörer och leverantörer om det finns ett underliggande 

system för planering av logistiken. 
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5 Diskussion och analys 
Detta kapitel väver samman litteraturstudien och den empiriska studien för att diskutera och 

analysera utfallet kopplat till rapportens ursprungliga frågeställningar. 

5.1 Tredjepartslogistik 
Studien visar på att det finns ett ökat intresse inom bygglogistik och att ett flertal alternativa 

lösningar till mer traditionella arbetssätt finns. Variationerna som beskrivs är av olika 

omfattningar från total samleverans via BLC, logistikverktyg och leveranscontainrar. 

Huvudsyftet med samtliga alternativ är att minska antalet transporter till arbetsplatsen men 

ändå öka leveransprecisionen för att minska onödigt slöseri i form av stillastående 

hantverkare. Att det finns variationer av logistiklösningar är väldigt viktigt för att passa 

mot den komplexitet som ett byggprojekt innebär. Det finns ingen logistiklösning som 

passar alla företag och det finns inte heller någon logistiklösning passar ett helt byggprojekt 

under hela byggtiden utan det är av största vikt att lösningen är anpassningsbar efter 

byggprojektets alla faser. För byggprojekt i Umeå finns en möjlighet att nyttja det befintliga 

BLC som bara ligger 5 km utanför stadskärnan och dessutom drivs av ett stort 

logistikföretag. Att det finns en bakomliggande kunskap om logistik innebär erfarenheter 

kring logistikplanering och även flera stordriftsfördelar då deras kundbas är bred. Det 

möjliggör samleveranser med andra branscher än byggbranschen för att hålla nere 

transportkostnader. Alla har att vinna på att transporter som går i centrala delar av städer 

är fullastade i den mån det går. En fördel är också möjligheten av att använda sig av de 

befintliga lager som tillhandahålls av BLC som går att variera beroende på klimat och 

årstider. Om man har för avsikt att använda sig av ett mellanlager i ett byggprojekt bör 

fördelarna med lagersaldot i planeringsverktyget samt att speditörer redan finns anknutet 

till lagringsplats överväga nackdelarna i form av kostnaden i att hyra en plats i BLC. 

Skillnaden mot att använda sig av ett eget externt mellanlager och plocka in speditör för 

varje leverans blir att man nyttjar transportföretagets stordriftsfördelar eftersom lastbilar 

kan lastas med material som ska på någon helt annan arbetsplats samtidigt.  

På byggarbetsplatsen finns möjligheten att få materialet levererat antingen ”till dörren” 

eller hela vägen in till montageplatsen. Det avstånd som är mellan avlossningsplats och 

montageplats bör bli avgörande vid val om logistikpersonal ska vara med plats på 

byggarbetsplatsen. På NUS så är transportvägarna genom korridorer och kulvertar väldigt 

långa vilket gör att behovet av intern logistikpersonal ökar. Vid ett hotellprojekt är de 

interna transportsträckorna kortare men däremot är även ytorna mindre. Nybyggnationer 

innebär logistiska skillnader mot ombyggnationer då det saknas befintliga transportvägar i 

byggnaden. Vid nybyggnationer är bygghissar det vanliga transportmedlet mellan 

våningar för förflyttningar av material. Där kan logistikpersonal som arbetar kvällstid 

underlätta produktionen genom att flytta material på kvällen istället, så att hantverkare kan 

börja arbeta direkt på morgonen utan att alla ska transportera in sitt material via samma 

hiss. Syftet med att använda sig av inbärningstjänster är att materialet ska komma på rätt 

plats direkt och det ställer krav på ett utvecklat system där positioner är tydligt angivna och 

att logistikpersonalen har en tillräcklig kompetens om systemet och arbetsplatsens 

utformning.  

Med fler logistikmöjligheter så ökar också möjligheterna i inköpsprocessen. Om man utgår 

från totalkostnadsmodellen så kan man genom en tredjepartslogistik jämföra 
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leveransserviceelementen. Ett exempel skulle kunna vara om man har handlat material till 

ett högt pris för att den leverantören har en hög leveransprecision och korta ledtider så kan 

man konkurrensutsätta den på ett annat sätt genom tredjepartslogistik. Möjligheterna för en 

leverantör med lågt pris fast med sämre leveransservice kan bli ett tänkbart alternativ 

istället till följd av mindre behov av leveransprecision genom att istället köpa större 

volymer för en mellanlagring hos en TPL-parter nära byggarbetsplatsen. 

Nackdelarna med att arbeta med TPL-lösningar är att det ännu bara går att konstatera att 

det medför förbättringar i att hantverkare får mer produktiv tid och upplever en bättre 

arbetsmiljö. Ekonomiska effekter har under denna studie ännu inte kunnat bevisats då man 

skulle behöva samla data över längre tid. Men i takt med att fler byggprojekt använder sig 

av extern logistikhantering så kommer mer statistik på området vilket möjliggör bättre 

analyser. Eftersom byggföretaget har koll på produktionskostnader och BLC-företaget har 

koll på logistikkostnader så kan eventuella besparingar beräknas med enkel matematik när 

sifforna väl finns.  

5.2 Kommunikation 
Inom byggproduktion så krävs ett brett samarbete mellan entreprenörer och leverantörer 

där kommunikationen mellan samtliga är direkt avgörande för projektets resultat. Flera 

studier har visat att en förbättrad kommunikation och samverkan mellan aktörer på 

byggarbetsplatsen kan leda till effektivare byggprocess (Audy, Lehoux, D'Amours, & 

Rönnqvist, 2010). Byggbranschens komplexitet och projektbaserade arbetssätt gör att det 

blir svårare att standardisera arbetssätt för att utveckla projektorganisationens 

kommunikation. Vad jag tycker verkar svårast med att förbättra flödeskedjorna till 

byggarbetsplatserna är att det är många inblandade entreprenörer och leverantörer vilket 

medför att arbetssätten och metoderna för hantering av material varierar företagen emellan. 

Att arbeta mer standardiserat vad gäller arbetssätt och kommunikation med 

underentreprenörer och leverantörer tror jag är en framgångsfaktor eftersom det är enklare 

att utveckla något som är tydligt och standardiserat än något som varierar projekt för 

projekt. Att tillsammans med underentreprenörer och leverantörer arbeta i samma 

plattform kan förbättra samverkan på i distributionskedjan till byggarbetsplatsen eftersom 

fler får tillgång till informationen och enklare kan planera både leveranser och 

produktionen.  Genom användning av ett digitalt planeringsverktyg har av samtliga 

respondenter i denna studie upplevts att det hjälper till att standardisera processer som 

tidigare har varit bundna till enskilda individer. Genom ett digitalt verktyg som Myloc kan 

leverantörer och tillverkare integreras på ett bättre sätt i byggprojekt där man också kan dra 

nytta av deras kompetens inom logistik och planering. Att arbeta i planeringsprogram som 

i realtid visar vart leveranser befinner sig bidrar också till att göra det enklare att planera 

produktionen och arbeta proaktivt kring materialhanteringen. 

Det är svårt att säga att ett digitalt planeringsverktyg helt ensamt skulle göra en stor 

skillnad för en byggarbetsplats men det kan istället ses som en nyckel till stora 

effektiviseringar för byggprojekt. Möjligheterna att öka integreringen av 

underentreprenörer och leverantörer har tidigare ansetts vara den svåraste delen i att lyckas 

med SCM inom byggproduktion (Thunberg, 2016) men genom att tillsammans arbeta i ett 

digitalt verktyg som visar hela arbetsplatsens planerade materialflöden så kan man enklare 

öka samverkan och planera in leveranser för att undvika att det uppstår väntetider vid 
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avlossningsplatserna. Detta gör det enklare att lita på Just-in-time leveranser då man vet att 

det finns utrymme för att effektivt kunna ta emot sina leveranser. Digitala verktyget 

möjliggör också samleveranser via terminal, leveranser via checkpoints eller avrop av 

leveranser från ett externt materiallager. Även om man initialt inte använder sig av en TPL-

lösning så kan användandet av ett digitalt planeringsverktyg samordnat med alla 

entreprenörer i byggstart ge en chans att snabbare kunna anpassa sig till möjligheten att 

kunna använda sig av en TPL-lösning om behovet skulle uppstå när produktionen och 

materialflödena är som högst. Genom att arbeta mer digitalt så ger man sig själv också 

möjligheten att följa upp leveranser och samla data kring logistik och materialkostnader 

som hittills varit svåra för byggföretag att mäta. Data och nyckeltal kan sedan användas för 

erfarenhetsåterföring inom företaget och den tillfälliga projektorganisationen som i 

framtiden kan hjälpa företaget till bättre beslut kring inköp och leverantörsval. 

5.3 Samordning 
Att använda sig av en logistikansvarig i byggprojekt kan ses som en typ av logistiklösning 

precis som ett digitalt verktyg. Logistikansvariges betydelse för ett byggprojekt växer i 

samma takt som storleken på byggprojekten och vid större byggprojekt har det visat sig 

vara väldigt nyttigt att ha en person på plats som har hela ansvaret för logistiken på 

området. Vid projekt i tät miljö som ställer högre krav på logistiken för att få produktionen 

att behålla sin effektivitet så är också en logistikansvarig ett hjälpmedel för att skapa en 

bättre samverkan på arbetsplatsen. Logistikansvariges roll är att se till att materialets väg 

från tillverkare hela vägen till montageplatsen sker så tids- och kostnadseffektivt som 

möjligt. Den logistikansvarige är oftast anställd av den som är totalentreprenör men arbetar 

för att logistiken på hela arbetsplatsen ska fungera bra. Logistikansvarige har tät kontakt 

med produktionschefen och arbetsledare från samtliga entreprenörer. 

De respondenter som i denna studie intervjuades i egenskap av logistikansvariga hade 

ingen bakgrund inom byggteknik utan den ena hade jobbat med musik och den andra med 

logistik inom handelsområdet. Viktiga egenskaper som framhävdes var att man var en god 

kommunikatör, har ett proaktivt arbetssätt och är flexibel. Genom att flytta kostnader från 

välbetalda yrkesarbetare till billigare logistikpersonal så är uppfattningen att det finns en 

stor besparingsmöjlighet. Det handlar om att komma till insikten att man inte behöver vara 

utbildad snickare för att arbeta på en byggarbetsplats. I slutändan handlar det om pengar 

och om det vore möjligt att bevisa att en logistikansvarig skulle sänka totalkostnaden vid 

byggprojekt genom att hantera flödeskedjan på ett bättre sätt så skulle inget byggprojekt 

vara utan. Eftersom totalkostnader för processer i byggprojekt i sig är svåra att mäta är det 

svårt att på ett ekonomiskt sätt motivera kostnaden att ha en logistikansvarig i varje projekt. 

Mätningar vid NUS-projektet har visat på att varje byggarbetare får 1,5 till 2 timmar mer 

”hammartid” per dag genom den logistikpersonal som arbetat inne på området. Det är i 

betydligt större skala men säger enligt mig ändå en hel del om vilka möjligheter som finns. 

5.4 Klimatpåverkan 
Med tanke på det klimatläge som är och att byggtransporter står för en femtedel av alla 

utsläpp som kommer från vägtransporter så finns det anledningar att på en högre nivå 

börja ställa mer krav på byggsektorn att hålla ner antalet transporter. Samleveranser och en 

större samverkan mellan byggföretaget, underentreprenörer och leverantörer hade 

sannolikt kunnat minska utsläppen från byggtransporter drastiskt. Frågan som kvarstår är 
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vem som stå ta ansvaret och stå för den nya kostnaden som uppstår i kalkyleringen. Jag tror 

att lösningen är mer och tydligare krav från beställare och byggherrar där en 

grundläggande logistikplanering för planerade projektet bifogas det anbud som läggs. För 

att ge byggherrarna möjlighet att värdera anbud från tid, pengar och även klimatpåverkan.  
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6 Slutsatser 
Här presenteras de viktigaste slutsatser som kommit fram under studien. Kapitlet avslutas 

med författarens rekommendationer till företaget inför byggnationen på Kvarteret Magne. 

• Tredjepartslogistik-tjänster kan förenkla byggprojekt i täta miljöer avsevärt på olika 

sätt. Det viktigaste vid val av TPL-lösning är att den är flexibel och anpassningsbar 

efter projektets varierande förutsättningar. En ökad samverkan mellan 

entreprenörerna genom samleveranser bidrar också till mindre 

omgivningspåverkan tack vare mindre antal transporter till byggarbetsplatsen. 

• Ett digitalt logistikverktyg är en nyckel som kan öppna många dörrar för att 

effektivisera sin logistik. Möjligheten att integrera hela byggets försörjningskedja 

förbättras genom att alla har tillgång till samma information i realtid vilket kan 

bidra till ett färre antal leveranser och högre säkerhet på byggarbetsplatsen. 

• Användning av ett mellanlager är ett effektivt sätt att minska lagerhållningen på 

byggarbetsplatsen. Digitalt verktyg kan användas för att ha information om 

lagersaldo och i samarbete med speditören göra avrop på vilka material som ska 

användas. 

• Inbärningstjänster kan användas på byggarbetsplatser för att minska 

byggarbetarnas tid åt materialhantering. För att lyckas krävs kollimärkning om 

materialets tänkta slutposition. Kollimärkning kan ske genom digitalt verktyg där 

transportföretaget ansvarar för märkning av materialet enligt förbestämd etikett. 

• Det krävs god framförhållning, tidig leveransplanering och kravställning mot 

samtliga inblandade entreprenörer för att lyckas med att implementera ett digitalt 

logistikverktyg och en logistiklösning genom tredjepartsföretag. Fördelarna 

försvinner direkt om alla inte följer samma arbetssätt. Det ska tydligt framgå hur 

och varför logistiklösningen ska användas i projektet. 

• Man kan med fördel tillsätta en logistikansvarig på byggarbetsplatsen för 

samordning och ansvar över logistiken. Rollen innebär ett ansvar över 

logistikplanering och kommunikationen med alla inkommande samt utgående 

leveranser. Logistikansvarig arbetar nära produktionschef för synkronisera 

produktionstakt med materialflöde. 

6.1 Rekommendationer till företaget 
NUS-projektet är av annan omfattning än projektet på Kv Magne och att använda sig av 

samma logistiklösning fullt ut under hela projektet skulle kunna vara överflödigt men det 

är heller inte något krav. Men att börja med att öka samverkan på arbetsplatsen genom en 

uttalad logistikansvarig tillsammans med ett digitalt planeringsverktyg för att öka 

samordning och integrering mellan entreprenörerna och leverantörerna på projektet. För att 

lyckas med det krävs en framförhållning med utbildning och förklaring av programvaran. 

Större skillnad än så kommer det inte bli för entreprenörerna eftersom de i fortsättningen 

fortfarande kan använda sina vanliga leverantörer av varor. Förbättringen skulle innebära 

att varje enskild entreprenör hela tiden har en överblick över vilka leveranser som är på väg 

till lossningszonen samtidigt som samverkan med leverantören också ökar. 

Etablering av en checkpoint i anslutning till Kv Magne kan vara en fördel för att undvika 

att riskera att trafikstockning ska uppstå och skapa väntetider för att få sitt material 

avlossat. Om man är ansluten till planeringsverktyg redan i byggstart förenklar det också 
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omställningen till att börja använda sig av det BLC som redan finns etablerat i Umeå och 

som vid det här laget en beprövad metod som gett goda resultat för NUS-projektet. 

Eftersom den logistiklösningen är skalbar så behöver ni endast använda er av de funktioner 

som ni känner att ni behöver och om ni behöver inbärning av material under vissa delar av 

projektet så finns redan kompetent logistikpersonal som inte gjort annat de senaste två 

åren. 

6.2 Implementering av TPL-lösning 
Att börja använda sig av en tredjepartslösning börjar med en enkel totalkostnadsanalys för 

att gå igenom vilka egentliga behov man har samt hur en alternativ logistik skulle kunna 

hjälpa med att tillgodose det. Därefter handlar det om att väga för- och nackdelar med 

alternativet. Det är av största vikt att så tidigt som möjligt informera och kravställa mot 

leverantörer och entreprenörer vad som är viktigt för att få systemet att fungera i praktiken. 

Det viktiga är att samtliga inblandade arbetar på samma sätt och är noggranna i sin 

kommunikation med leverantörer för att skapa så bra förutsättningar för projektet som 

möjligt. 
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7 Förslag på vidare studier 
Mycket av utvecklingen eller snarare bristen på utveckling inom bygglogistik bygger på att 

det saknas ett effektivt och trovärdigt sätt att synliggöra kostnaderna som påverkas av det. 

Att använda sig av tredjepartsföretag och logistikhjälpmedel innebär en ny kostnadspost i 

kalkylen och förtjänsten av det behöver studeras mer noggrant. Det är därför intressant att 

studera byggprojekt under längre tid för att studera kostnadseffekter av olika 

logistiklösningar. 
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8.1 Muntliga källor 
Produktionschef, Arcona (2019-05-07) 

Logistikansvarig, Arcona (2019-05-07) 

Projektansvarig, Schenker BLC (2019-05-15) 

Logistikansvarig NUS, PEAB (2019-05-14) 
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Bilagor 

Intervjumall: Arcona 
 

Respondenter: Produktionschef och logistikansvarig, Arcona 

Vad har ni för tidigare arbetserfarenheter? 

Beskriv era nuvarande arbetsroller? 

Vad är innebär bra bygglogistik för er? 

När i projekteringsarbetet börjar ni arbeta med logistikplaneringen? 

Vilka är de mest logistikkrävande projekt ni varit inblandade i? 

- Vad var speciellt i de projekten? 

Vilka är de vanligaste problemen som uppstår vid projekt i trånga miljöer? 

- Hur arbetar ni för att lösa problemen? 

Hur ser ni på samverkan mellan entreprenörer och leverantörer i byggbranschen? 

-  Vad kan göras för att förbättra den? 

- Vilka fördelar ser ni med en ökad samverkan? 

Arbetar ni med tredjepartslogistik? 

- När i er byggprocess integreras tredjepartsföretag? 

- Vilka funktioner har ni använt er av? 

- Vilka fördelar finns med tredjepartslösningar? 

Vilka digitala verktyg används inom logistikplanering och materialstyrning? 

- Har ni upplevt några skillnader med att arbeta med digitala planeringsverktyg 

respektive att inte göra det? 

- Vilka för- och nackdelar finns att arbeta i det digitala verktyget? 

Hur arbetar ni med erfarenhetsåterföring i projekt och inom logistik? 

- Hur mäter ni totalkostnader inom logistik? 

Har ni någon upprättad plan på förhand kring materialhantering på arbetsplatsen? 
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Intervjumall: Schenker BLC Umeå 
Respondent: Projektansvarig Schenker BLC 

 

Beskriv din roll som projektansvarig för NUS-logistiken? 

Hur ser du på bygglogistik? 

Vilka skillnader ser du mellan byggföretag och övriga tillverkningsindustrin när det gäller 

synen på logistik? 

Varför upprättades logistiklösningen för NUS? 

Vilken är arbetsmetoden för projektet? 

- Hur har utfallet i projektet varit hittills? 

Vad har ni för erfarenheter av att arbeta i digitalt planeringsprogram? 

Upplever ni att det på något sätt förändrar bygglogistiken? 

Förändrar det er roll som leverantör på något sätt? 

Skulle det kunna vara möjligt Selbergs Entreprenad att också använda sig av erat BLC som 

är upprättat för NUS? 

- Hur går en sådan implementering till? 

- Hur skulle en sådan lösning kunna se ut? 

- Skulle det vara möjligt för Selbergs att använda era lager som mellanlager mellan 

leverantör/grossist och byggarbetsplatsen? 

När i bygg-/projekteringsprocessen vill ni som tredjepartslogistiker helst komma in? 

Hur motiveras kostnaden för en tredjepartslösning när man inte exakt vet hur mycket man 

sparar? 
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Intervjumall: Logistikansvarig NUS 
  Respondent: Logistikansvarig NUS, UE till Peab. 

 

Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? 

Beskriv din roll som logistikansvarig på NUS? 

Hur ser du på logistiken inom byggbranschen? 

Vilka är de största logistiska utmaningarna på NUS? 

Hur arbetar ni för att logistiken ändå ska fungera effektivt? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med digitala planeringsverktyg? 

På vilka sätt påverkar det produktionen? 

- Har du upplevt några nackdelar med att arbeta med digitala planeringsverktyg? 

Vad är svårast med att använda digitala verktyg? 

Upplever du någon skillnad i byggarbetsplatser som arbetar med digitalt 

planeringsverktyg respektive de som inte gör det? 

Har du några upplevelser av användandet av den logistiklösning som är anpassad för 

NUS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


