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Sammanfattning 
 
Byggindustrin står för en betydande del av Sveriges ekonomi, samtidigt  
blir det allt dyrare att bygga i landet vilket slår tillbaka på företagen 
inom branschen. Materialhanteringen under ett byggprojekt tar mycket 
tid och pengar i anspråk, och är ett av de områden som från många håll 
anses kunna effektiviseras. Detta arbetes ansats grundar sig i 
utvärderande forskning gjord av andra och har ett primärt 
förändringsinriktat fokus. Syftet med arbetet var att effektivisera 
produktionen på byggarbetsplatser genom en utökad planering av 
arbetsplatslogistik. Målet var att hitta en princip för hur detta skulle gå 
till. Under arbetet utformades en planeringsmall för att kunna  
systematisera materialet vid planeringen.  Nyttan med mallen blev dels 
att synliggöra möjligheter och begränsningar vid stora inköp av material 
men framför allt underlätta skapandet av en funktionell och visuell 
materialupplagsplan. Denna materialupplagsplan redovisas som 
lägesindelningar på situationsplanen och är till för att använda vid 
leveranser av material. Arbetets resultat redovisas som en 
materialplanering av en reell byggarbetsplats. Slutsatsen från arbetet är 
att planering av materialupplag och materialhantering  är viktigt för att 
materialflödet  ska flyta på optimalt och därmed att slippa dubbelarbete 
och omstruktureringar. Det är viktigt att det finns bra verktyg för att 
utföra planeringen och den bör utföras innan byggskedet startar. Bland 
annat planeringsmallen som tagits fram i detta arbete kan vara ett 
sådant verktyg, men än mer principen bakom. En bra materialplanering 
effektiviserar byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande. 
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Abstract 

 
 
The construction industry accounts for a significant part of the Swedish 
economy, while it is becoming more expensive to build in the country 
which rebounds on companies in the industry. Material handling during 
a construction project takes a lot of time and money in claim, and is one 
of the areas many areas considered to be more efficient. This labor 
approach is based on evaluative research done by others, and has a 
primary change-oriented focus. The aim of this work was to improve 
production efficiency at construction sites through an expanded 
planning of logistics work. The goal was to find a principle for how this 
should be done. During the work designed a planning template to 
systematize the material at the planning. The usefulness of the model 
was partly to identify possibilities and limitations for large purchases of 
materials but above all facilitate the creation of a functional and visual 
materials storage plan. This material plans are situated divisions on the 
situation of the plan and is for use in the delivery of materials. Work 
results are reported as a material planning of a real construction site. 
The conclusion is that the planning of material storage and material 
handling are important to the material flow should flow optimally and 
to avoid duplication of work and restructuring. It is important that there 
are good tools to perform planning and should be carried out before the 
construction phase starts. Including planning model developed in this 
work can be such a tool, but more the principle behind it. A good 
material planning more efficient construction process and thus may be 
affecting earnings.  
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1 Inledning 
 

“Slöseri är en aktivitet som förbrukar    
 resurser men inte skapar något värde” 

    (Josephson & Saukkoriipi 2005) 
 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är väldigt konjunkturkänslig eftersom att det innebär stora 
kostnader att bygga hus. Dessutom blir det historiskt ständigt dyrare. Detta får 
konsekvenser som inte är önskvärda för någon part, och därmed bör åtgärder 
göras för att hålla nere kostnaderna. Detta arbete är en ansats att effektivisera 
arbetet på byggarbetsplatserna för entreprenadföretaget Selbergs Entreprenad 
AB. 
 

1.1.1 Byggindustrin 

För Sveriges ekonomi och tillväxt står byggindustrin för en betydande del, och år 
2014 stod bygginvesteringar för 10% av Sveriges totala BNP. Detta medför att 
omkring 300.000 personer, eller 6.6%, av hela arbetsmarknaden är sysselsatta 
inom byggindustrin (SBI 2015). Bostadsinvesteringarna, som består av både ny- 
och ombyggnation av bostäder utgjorde samma år dryga 40% av de totala 
bygginvesteringarna. Detta betyder att investeringar i bostäder år 2014 gjordes för 
160 miljarder kronor. (SBI 2015) 
 

1.1.2 Produktionskostnad 

FASTPI för hyreshus har mellan åren 1980 och 2014 ökat med 275% jämfört med 
KPI (se figur 9.1 bilaga). Det har alltså blivit 275% dyrare att köpa ett hyreshus år 
2014 än det var år 1980, sett till andra varor i samhället. Dessutom har den största 
ökningen skett de sista 20 åren. Bostadsbristen i Sverige kan härledas till många 
orsaker och faktorer. Bostadspriserna ökar bland annat som en konsekvens av 
bostadsbristen (Boverket 2012), och detta medför flera problem för samhället. 
Den stora kostnad det innebär att bygga nya bostäder är en faktor som inte går 
bortse ifrån då det gäller bristande nyproduktion av hyreshus (SABO 2009). Den 
höga byggkostnaden innebär att det är svårt att uppnå lönsamhet för privata 
aktörer på grund av hyresregleringen som finns i bruksvärdessystemet (SBI 2015).  
 
 

Byggkostnaden för att producera 
bostäder har  skjutit i höjden på 
senare år, och som går att utläsa i 
figur 1.1 är ökningen för BPI större än 
KPI. Skillnaden för byggkostnad per 
lägenhetsarea för nybyggda 
flerbostadshus mellan åren 1998 och 
2014 visar en ökning på 127%, och en 
ökning på 22% för KPI mellan samma 
år (SCB 2015). 

Figur 1.1: BPI & KPI utveckling, 1991 = 100 
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Anledningen till varför det har blivit dyrare beror på många faktorer. Den största 
orsaken för produktionskostnaden är markkostnadens ökning, och den största 
ökningen för byggkostnaden är materialkostnader (SBI 2015). Dock är faktum att 
samtliga poster har ökat kraftigt (se figur 9.2 bilaga), vilket självklart bidrar till att 
totalkostnaden ökar. Kostnadsbilden för att produktions- och byggkostnad kan ses 
i figur 1.2 nedan.  
 

 
Figur 1.2: Produktion- och byggkostnadsfördelningar  

 
SABO (2009) skrev en rapport under den rådande lågkonjunkturen vid slutet av 
00-talet om att det var svårt att skapa lönsamhet i nyproduktion på grund av de 
höga produktionskostnaderna. Vissa av de allmännyttiga bostadsbolagen kunde 
dock göra upphandlingar till ett lägre pris på grund av ökad konkurrens i och med 
det ekonomiska läget. Anmärkningsvärt var dock att trots rådande förutsättningar 
lyckades inte byggföretagen pressa priserna på till exempel material (SABO 2009). 
Under samma tidsperiod blev många inom byggbranschen varslade (Se figur 9.3 
bilaga) som en följd av att detta (SBI 2015).  
 
Lönsamheten i byggbranschen har inte haft någon nämnvärd procentuell  ökning 
över de senaste 8 åren (Se figur 9.1.4 bilaga), och inte heller några extravaganta 
investeringar går att skönja som underminerar resultatet (SBI 2015, SCB). Detta 
betyder inte nödvändigtvis att entreprenadföretagen har blivit mindre 
kostnadseffektiva, men att branschen som helhet har blivit det. Olika rapporter 
och utredningar beställda av staten och myndigheter har gjorts för att kartlägga 
byggbranschens ökade kostnader och vad som borde göras för att få bukt på dem. 
Sammantaget kan sägas att dessa rapporter och utredningar visar på stor 
förbättringspotential för branschen (Josephson & Saukkoriipi 2005). Vad 
byggföretagen således ställs inför framtiden är att öka effektiviteten för att 
kostnaderna ska kunna hållas nere. 
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1.1.3 Byggeffektivisering 

Bygglogistiken skiljer sig från övrig industrilogistik då varje bygge är ett nytt 
projekt som innebär annorlunda villkor när det kommer till organisation och 
förutsättningar. Detta medför att det är svårt att uppnå standardiserade 
produktion- och  logistikprocesser (Oskarsson et.al 2013). Just detta används 
också som ett argument till att förklara svårigheter att standardisera och 
effektivisera arbetet ute på arbetsplatser, vilket slår tillbaka på branschens 
förmåga att utvecklas och effektiviseras (Josephson & Saukkoriipi 2005). Det är så 
stora andelar som upp till 30% av produktionskostnaderna som slösas bort på icke 
vinstgivande aktiviteter. Där en stor del av detta slöseri på byggarbetsplatserna är 
en följd av en ineffektiv materialhantering och de kringkostnader  det medför 
(Josephson & Saukkoriipi 2005). Materialflödet på en byggarbetsplats är 
komplext, och ofta löses problem på plats med improvisationer (Jarnbring 1994) 
och rapporter visar att det finns god marginal att utveckla den interna 
bygglogistiken (Knöös & Larsson 1991).  
 

1.2 Problemställning 
Problemställningen är uppdelad i två underkategorier. 
 

1.2.1 Huvudfråga 

Arbetsplatslogistik innefattar materialupplag och materialflöden.  
Kan byggprocessen effektiviseras genom en utökad planering av detta? 
 

1.2.2 Sekundära frågor 

Vilka resultatpåverkande faktorer motiverar till utökad planering av 
arbetsplatslogistik?  
Har byggentreprenörer råd med bristfällig materialplanering?  
Hur kan denna planering se ut och hur bör planeraren gå tillväga?  
Hur detaljerad planering är optimalt? 
 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att effektivisera arbetsplatslogistiken på byggarbetsplatser 
under produktionsskedet.  
 
Målet är att ta fram en princip för att systematiskt kunna planera för 
arbetsplatslogistik innan produktionen sätter igång som ska kunna användas av 
andra på Selbergs i framtiden. Att hitta resultatpåverkande faktorer som 
motiverar en ökad och standardiserad planering av detta. För att kunna utvärdera 
modellen och arbetsgången kommer planering av en reell byggarbetsplats utföras. 
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Figur 1.3: Selbergs Entreprenab AB Logga 

 
 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer att behandla följande områden. 
 

 Behandla information och handlingar i form 2-D ritningar och traditionella 

kostnadskalkyler gjorda i BidCon el. dyl. 

 Undersöka hur en utökad materialplanering kan utföras och utformas. 

 Ta reda på om det finns ekonomiska incitament att utföra utökad 

materialplanering. 

 Utföra arbetet efter byggentreprenörens situation i form av planering och 

utförande 

 

 

1.5 Företagspresentation 
Selbergs Entreprenad i Umeå AB, se logga figur 1.3, är ett byggföretag som 
grundades i slutet av år 2013. Under kort tid har företaget expanderat kraftigt på 
Umeåmarknaden och har passerat 100 anställda vid början av år 2016. Även 
dotterbolaget Selbergs Entreprenad i Luleå AB finns och utför byggentreprenader 
i Luleå-regionen. Den vanliga entreprenadformen som Selbergs använder är 
totalentreprenad, men även andra former av entreprenadformer tillämpas. Stort 
fokus ligger på bostadsbyggande, dessa projekt utgör ungefär hälften av det 
beställda beståndet, och då hittills endast nyproduktion. Målet är att etablera sig 
längs hela Norrlandskusten (Selbergs 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Målgrupp 
Denna rapport är av intresse för verksamma inom byggbranschen, samt 
studenter, lärare och forskare inom bygg eller logistik. 
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2  Metod 
Forskningsdesignen för detta arbete presenteras under detta avsnitt som avser att 
förklara och beskriva förfarandet av arbetets uppbyggnad. Här förklaras även var 
och hur data har hämtats samt vilka dataprogram som använts. 
 

2.1 Typ av forskning 
Den utvärderande forskningen syftar till att studera en process eller enskilda 
produkter och funktioner, där forskningen tydliggör en objektiv bild av den 
studerade företeelsen samt kommer med analys för möjlighet till förbättringar. 
Denna forskning kan ligga som grund för en förändringsinriktad forskning 
Förändringsinriktad forskning avser att bidra till en förändring av ett förlopp 
inom byggprocessen (Andersson & Borgbrant 1998).  
 
Detta arbetes ansats ligger i att utvärdera en process genom att studera tidigare 
gjord forskning för att sedan utmynna i ett förändringsarbete. Den tidigare 
utförda forskningen tolkas och ligger som grund och vägledning för den 
förändringsinriktade forskningen som är primär i detta arbete. Den utvärderande 
forskningen behandlas i detta arbete genom litteraturstudier, där resultat från 
tidigare gjord forskning tas i beaktning på ett objektivt sätt för att bidra till den 
förändringsinriktade forskning som detta arbete avser att presentera som resultat. 
Som komplement har intervjuer utförts för bidra med en nulägesanalys på 
företaget som arbetet riktar sig mot. 
 

2.2 Litteraturstudier 
I arbetet har skriven litteratur i form av böcker, tidigare forskning, rapporter från 
statliga myndigheter och branschorganisationer använts för att bredda kunskapen 
inom området. Litteraturstudierna används vidare i detta arbete till att 
underbygga planeringenens utformning och användbarhet med de fakta, teorier 
och resultat som de tidigare arbetena resulterat i. De utvalda teorier från 
litteraturstudierna som används som grund till detta arbete presenteras som en 
teoridel under kapitel 3.  
 

2.3 Intervjuer 
För att skapa en uppfattning av hur arbetsplatslogistiken inom Selbergs AB är 
strukturerad i dagsläget har olika intervjuer utförts med fyra platschefer (Mats, 
Torbjörn, Emil & David) en inköpare (Magnus). Fokus under intervjuerna har 
legat på hur planeringsprocessen av arbetsplatslogistiken är utformad idag, deras 
subjektiva uppfattningar om vad som fungerar bra, mindre bra samt vad som har 
eventuell förbättringspotential. Ytterligare fokusområden som berördes var vad de 
anser att arbetet bör innehålla för att erhålla ett effektivt planeringsverktyg samt 
främja att de ska kunna använda det i framtiden. Informationen från utförda 
intervjuer har använts för att föra arbetet i önskad riktning utifrån företagets 
önskemål, samt att intervjuaren har tagit del av sakkunnigas erfarenhet. 
Sammanfattning av intervjuer går att utläsa i bilaga 2. 
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2.4 Mängddata 
För att erhålla den mängd av ett visst material som planeras att gå åt i ett specifikt 
byggskede och har data hämtats från produktionskalkylen för det projekt som är 
avsett att undersökas. Det är data som en entreprenadingenjör eller platschef 
mängdat fram i en process avskilt från detta arbete och är specifikt för varje 
byggprojekt. För att kunna öppna produktionskalkylen har 
kostnadsberäkningsprogrammet BidCon använts eftersom det är i det 
programmet som produktionskalkylen är skapad. Bidcon är ett 
kostnadskalkyleringsprogram som används för att skapa en kostnadskalkyl för 
byggnadsarbeten och tillhandahålls av Consultec. 
 
För att kunna avläsa produktionstidplan har datorprogrammet PlanCon använts 
då tidplanen är upprättad i det programmet. PlanCon har även använts till att 
visualisera materialplaneringen. Även PlanCon tillhandahålls av Consultec. 
 

2.5 Lagringsdata 
Hur material vanligen levereras och lagras har hämtats från internet, där 
sökmotorn Google använts för att hitta till hemsidor för leverantörer och 
tillverkare  av materialet. Sökord har varit det aktuella materialets namn, och 
eventuellt lagring som tillägg. 
 

2.6 Skapande av planeringsverktyg 
För att kunna skapa ett planeringsverktyg har en mall tagits fram i 
datorprogrammet Microsoft Office Excel, som är ett rutnätsystem. Hur detta har 
gått till går att läsa under kapitel 4.1.  
 

2.7 CRAMO APD 
Cramo är en uthyrningskoncern som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara 
lokaler till bland annat byggindustrin (Cramo 2016) . Materialupplagsplanen har 
tagits fram genom att använda Cramo APD-plan, som är en webbtjänst Cramo 
tillhandahåller mot betalning. Webbtjänsten fungerar genom att den som vill 
använda CRAMO APD skickar in en situationsplan till CRAMO. Då  lägger de in 
den i sin webbtjänst där användaren kommer åt den via internet och kan rita på 
situationsplanen i webbläsaren. I webbtjänsten finns flera skalenliga figurer att 
välja mellan, men också möjlighet att rita egna figurer, som med lätthet kan 
placeras ut på situationsplanen för visualiseras och därigenom skapa APD-planen. 
 

2.8 Förväntat resultat 
Avgränsningen i tid för detta arbete gör att ett mätbart resultat inte kommer 
kunna presenteras i denna rapport. Resultatet av detta arbete presenteras i denna 
rapport under kapitel 5, och har som avsikt att delge vad byggentreprenören kan 
åstadkomma med planeringsmallen, eller liknande tillvägagångssätt. Resultatet 
presenteras som en planering av ett reellt byggprojekt. Som en del i att besvara 
arbetets frågeställning kommer den utvärderande forskning som beaktats genom 
litteraturstudier kopplas till detta arbetes resultat under kapitel 8 (slutsats).  
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras den utvalda teori som används och ligger till grund för 
arbetets utförande. Kapitlet behandlar grundläggande teori om omständigheter 
och förutsättningar som råder på en byggarbetsplats. Generellt fokus ligger på den 
teori som är nödvändig för att besvara projektets frågeställningar inom logistik 
och planering. Särskilt fokus på byggarbetsplatslogistik och LEAN-konceptet.  
 

 
”För att effektivt kunna reducera materialflödeskostnader inom 

byggarbetsplatsen måste utformningen av vald leverantörlösning stämma 
överens med den problemstruktur som finns”  

(Jarnbring 1994) 

 

3.1 Logistik 
Bygglogistiken skiljer sig från övrig industrilogistik då varje bygge är ett nytt 
projekt som innebär annorlunda villkor när det kommer till organisation och 
förutsättningar. Detta medför att det är svårt att uppnå standardiserade 
produktion- och  logistikprocesser (Oskarsson et.al 2013). Just detta används 
också som ett argument till att förklara svårigheter att standardisera och 
effektivisera arbetet ute på byggarbetsplatser, vilket slår tillbaka på branschens 
förmåga att utvecklas och effektiviseras (Josephson & Saukkoriipi 2005). 
Materialflödet på en byggarbetsplats är komplext, och ofta löses problem på plats 
med improvisationer (Jarnbring 1994) och rapporter visar att det finns god 
marginal att utveckla den interna bygglogistiken (Knöös 1991).  
 
Logistik kan definieras som att effektivisera flöden från råvara till slutkonsument 
(Oskarsson et.al 2013). I detta arbete är byggnadsmaterial betraktat som en råvara 
när det anländer till byggarbetsplatsen, och slutprodukt först när det är lokaliserat 
på inbyggnadsplatsen (Se även 3.4.1 första stycket).  
 

3.1.1 Totalkostnader 

En teoretisk motivering om vad som ligger till grund för val av leverantör och 
kvantitet är relevant.  

 
När valet av leverantör och 
leveranssätt väljs för ett material 
eller en vara är utgångspunkten 
att ordervinnarna för ett etablerat 
material är lägst pris och 
kundservice, dock måste totala 
kostnadspåverkan vägas in 
(Mattsson & Jonsson 2011). Vad 
som ingår i ett materials 
totalkostnad genom både direkta 
och indirekta kostnader går att 
utläsa i figur 3.1 (Mattsson & 
Jonsson 2011). 
 
 

Figur 3.1: Direkta och indirekta materials totalkostnader 
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Lagerföringskostnader är en indirekt kostnad för materialets totalkostnad. I det 
innefattas kapitalbindning som betyder att pengarna som materialet inköptes för 
binds i materialet, och hade kunnat göra större nytta någon annanstans, till 
exempel på banken med medförd ränta. I lagerföringskostnader innefattas även 
riskkostnader som innebär risken att varorna inte kommer gå att använda på 
grund av att de stulits, förstörts eller kanske helt enkelt blivit inaktuella 
(Oskarsson et.al 2013). 
 
Lagerhållningskostnader är den del som innefattar att ha ett lager. Där ingår 
kostnader för att driva lagret, som lön för dem som arbetar där, kostnad för 
maskiner att flytta runt material med, men också lagerbyggnaden som används. 
Där finns en indelning för de kostnader som aktiviteter för inkommande- och 
utgående gods medför (Oskarsson et.al 2013). 
 
Leverantörskostnader är en annan del av totalkostnaden och består av olika 
serviceelement där leveransservice är ett av dem. I leveransservice i sin tur ingår 
ledtid, leveranspålitlighet, leveranstillgänglighet, flexibilitet/kundanpassning och 
information (Oskarsson et.al 2013). 
 
Priset som är möjligt att förhandla sig till vid inköp står ofta i korrelation till 
mängden som ska levereras, antingen vid flera separerade tillfällen, eller som 
oftast vid en stor leverans. Att beställa stora mängder som levereras vid ett tillfälle 
bidrar ofta till ett lägre inköpspris per köpt enhet men det medför också flera 
andra kostnader att lagerhålla dessa varor som då i sin tur bidrar till 
totalkostnaden (Oskarsson et.al 2013). Allt läggs på materialets totalkostnad 
genom indirekta kostnader och betalas till leverantören. 
 

3.2 Materialflödeskostnader 
Det är så stora andelar som upp till 30% av produktionskostnaderna som slösas 
bort på icke vinstgivande aktiviteter. En stor del av detta slöseri på 
byggarbetsplatserna är en följd av en ineffektiv materialhantering och de 
kringkostnader  det medför (Josephson & Saukkoriipi 2005). Det finns mycket 
stöd för att mellanlagring är något negativt för byggprojektens ekonomi, som 
exempel kan direktleverans till inbyggnadsstället kan ge upp emot 10% lägre 
totalkostnad för materialet än om det mellanlagras på byggarbetsplatsen, vilket 
går att utläsa i tabell 3.1 (Jarnbring 1994).  
 
Tabell 3.1: Materialflödeskostnader – Procentsats av materialpris 

Lossning 1 - 4 % 

Internhantering (via mellanlagring) 14 - 20 % 

Internhantering (direkt till slutgiltig inbyggnadsplats) 6 - 9 % 

Spill/svinn/skador 9 - 15 % 

Kapitalbindning 1 - 3 % 

Produktionsstörningar 0 - 11 % 
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En negativ aspekt av mellanlagring är mängdtillskott, som betyder att mer mängd 
av ett material går åt än planerat. Det kan uppstå ifall material måste kasseras till 
följd av att det blivit förstört på grund av skador i lagring eller hantering. Detta tas 
upp som en riskkostnad i totalkostnadsmodellen (se 3.1.1). För att projektets 
ekonomi inte ska belastas av mängdtillskott bör mellanlagring och onödig 
hantering av materialet undvikas. Om det via totalkostnadsmodellen är 
fördelaktigt att mellanlagra på byggarbetsplatsen eller av annan anledning inte är 
möjligt att transportera direkt till inbyggnadsstället är det viktigt att 
förutsättningarna finns för att materialet lagras på ett sådant sätt att det inte 
behöver hanteras onödigt mycket och att materialupplagsytan och emballeringen 
sörjer för materialets behov (Révai 2012). 
 

3.3 Planering av materialflödet på byggarbetsplatsen 
På en välplanerad byggarbetsplats lagras material i liten omfattning på 
byggarbetsplatsen. Materialet levereras som regel direkt till inbyggnadsplatsen. 
För att kunna planera för detta måste vetskapen om vilka förutsättningar som 
råder finnas, och framför allt ha i beaktning vad som ger de stora ekonomiska 
utslagen (Révai 2012). Därför är det viktigt att planering av det ombesörjs och 
beaktas redan i inköpsarbetet. För att utföra detta måste det finnas tillgång till 
lätthanterliga och praktiska mallar till att sköta materialadministreringen och att 
inköpsarbetet, leveransplaneringen och materialhanteringsplaneringen innefattas. 
(Révai 2012).  
 
Planeringsarbetet är viktigt då det ger kunskap och idéer om hur projektet ska 
genomföras, och skapar de ekonomiska förutsättningarna genom att optimera 
processen och undvika störningar. Det är viktigt med en övergripande 
produktionsplanering som riktlinje då det är helheten som kan ge ett gott 
ekonomiskt utfall, därför kan inte ett moment maximeras på bekostnad av ett 
annat (Révai 2012).  
 
En del av planeringsarbetet är att planera för arbetsplatsdispositionen som 
resulterar i en APD-Plan, även kallad placeringsritning. Den är utformad på 
byggarbetsplatsens situationsplan och illustrerar var platskontor, transportvägar, 
kran, deponi och vissa upplagsytor är belägna. Vid stora byggen som avser flera 
huskroppar kan en uppsättning av APD-planer upprättas. Då kallas de 
skedesplaner och visar hur disponeringen av byggnadsområdet är tänkt att 
användas över tid. Detta är speciellt vanligt när en del huskroppar eller delar av en 
större byggnad blir klar och kommer tas i bruk innan hela bygget är färdigställt 
och kan på så vis säkerställa bruket av det färdigställda delen  (Révai 2012). 
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3.4 LEAN 
 

“Grundtanken är att material och resurser ska    
 flöda genom produktionen och allt som  hindrar    
  flödet ska betraktas som slöseri” 

(Hamon & Jarebrant 2007) 

 
LEAN är ett begrepp som är svårdefinierat då det finns beskrivet på många olika 
sätt inom litteraturen och innefattar många abstraktionsnivåer. (Modig & 
Åhlström 2015) Men vid en hög abstraktionsnivå kan LEAN i korthet beskrivas 
som en verksamhetsstrategi med stort kundfokus och att nå sina mål genom 
ständiga förbättringar. Om abstraktionsnivån flyttas ner något består LEAN av 
principer i hur målen ska nås och då förespråkas ett flödeseffektivt arbetssätt där 
målet, i den mån det går, är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter till 
förmån för värdeskapande aktiviteter (Modig & Åhlström 2015).  Genom att 
plocka ner abstraktionsnivån ytterligare krävs det metoder i detta system för hur 
detta ske, och då förespråkar LEAN att standardisera aktiviteter, och därmed 
reducera och hantera variation. (Modig & Åhlström 2015) 
 

3.4.1 LEAN inom bygg 

Det är de värdeskapande aktiviteterna som ger värde åt kunden, det vill säga att 
ett fönster har inget värde för kunden förrän det sitter på rätt plats och rätt 
monterat. De värdeskapande aktiviteterna är något som  LEAN-konceptet avser 
att öka. Icke värdeskapande aktiviteter har två indelningar, där en del är rent 
slöseri, och dessa aktiviteter ska elimineras helt. Den andra delen av icke 
värdeskapande aktivitet måste föregå den värdeskapande aktiviteten och kan inte 
elimineras, men den kan effektiviseras. Ofta handlar detta om att ha rätt material 
på rätt plats vid rätt tidpunkt (Hamon & Jarebrant 2007).  
 
Produktionen av en byggnad är enstyckstillverkning som består av många olika 
delar. Ur byggnadens perspektiv är produktionen flödesorienterad, där en 
aktivitet föregås av en annan. Att bygga flödesorienterat innebär att material och 
maskiner placeras ut med byggflödet, alltså pågående aktivitet, som utgångspunkt 
(Oskarsson et.al 2013). Till skillnad från annan produktion, där produkten flyttas 
mellan tillverkningsmaskinerna vid skifte av aktivitet, flyttas maskinerna och 
materialet till nästa område att bearbeta. Detta ställer höga krav på att 
materialhanteringen sker effektivt.  
 
Standardisering innebär en dokumenterad kunskap med tydlig bild av avsett 
tillstånd som bidrar till ett gemensamt arbetssätt. Detta är en vital del i att sträva 
mot ständig förbättring, som är en av LEAN-konceptets största grundpelare. För 
att kunna förbättra något måste utgångsläget vara känt, och det går endast genom 
ett enhetligt sätt att arbeta. Denna standard ska utgöra det säkraste, enklaste och 
mest effektiva sättet att utföra arbetet på (Hamon & Jarebrant 2007). 
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Inom LEAN nämns 7+1 slöserier som aktiviteter som existerar på alla 
byggarbetsplatser och som något eftersträvansvärt att eliminera. I de sju 
aktiviteterna ingår bland annat väntan, lager, rörelse, transporter, se figur 3.2 
nedan.  Dessa fyra aktiviteter är direkt kopplade till materialflöden. Som ett led i 
att eliminera detta slöseri används metoder som standardisering och stabilitet 
(Hamon & Jarebrant 2007).  

 
Figur 3.2: Slöseri i form av icke värdeskapande aktiviteter 

 
 

3.4.2 Just in time 

Just in time, (JIT), är ett begrepp som härstammar från LEAN och syftar till att ett 
material inte ska levereras förrän det ska byggas in, i och med de nackdelarna det 
för med sig att lagra material (se 3.1.1). Dock ställer JIT höga krav på planering av 
leveranserna och hög grad av leveransservice hos leverantör (Oskarsson et.al 
2013).  
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4 Skapande av planeringsmall 

och materialupplagsplan 
 
I detta kapitel presenteras skapandet av en planeringsmall och användandet av 
den för att tillsammans med andra hjälpmedel och planeringer upprätta en 
materialupplagsplanering. Då skapandet av mallen är ett medel för att nå målet 
för detta arbete är det inte det primära. Principen bakom planeringssystematiken 
som genomförts med hjälp av planeringsmallen och de andra hjälpmedlen under 
arbetet det primära. 
 

4.1 Framtagning av planeringsmall 
Planeringsmallen är utförd i Microsoft Office Excel. Utformningen av 
planeringsmallen, som går att se i figur 4.1 nedan. Dispositionen liknar en kalkyl  
gjord i BidCon (ytterligare information om Excel och Bidcon går att läsa om under 
Kapitel 2). Detta dels för att planeringen bygger på mängddata från projektets 
specifika produktionskalkyl som är upprättad  i BidCon, samt att dispositionen 
består av uppdelade byggskeden i en fallande sortering med avseende på aktivitet 
och ofta tid. Likheterna mellan produktionskalkylen och planeringsmallen slutar 
där. Produktionskalkylens uppgift är att beräkna pris för en byggnadsdel med 
avseende på bland annat material- och arbetskostnad. Planeringsmallens uppgift 
är att beräkna ytan ett material tar i anspråk innan det är monterat med 
utgångspunkt i hur det kan lagras från att det anländer på byggarbetsplatsen till 
dess att det är inbyggt. 
 

 
Figur 4.1: Planeringsmallens grundsida, mängd av material i ett visst skede matas in. 
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För att kunna avgöra hur stor yta en viss mängd av ett material kräver, har enkla 
formler för varje material tagits fram för att beräkna detta. Variablerna består av 
materialets form, storlek, hur det levereras  och lagras.  
 
Som exempel fungerar formeln för cellplast så att bredd x längd för materialet 
avgör hur hur stor yta ett paket/enhet material tar. I planeringsmallen är det 
möjligt att fylla hur högt ett material bör lagras efter eget tycke. Den valda höjden 
divideras med materialets höjd. Kvoten av dessa två blir antalet som lagras i höjd. 
Materialets mängd divideras med antalet som bör lagras i höjd. Kvoten av dessa 
multipliceras med ytan en enhet material tar. Här går det också att välja hur 
många leveranser som avses och därigenom styra hur stor del av det totala 
materialet som ska vara arbetsplatsen samtidigt. Detta går att se i figur 4.2 nedan. 
Information om hur material levereras och lagras finns ofta att finna på 
tillverkarens hemsida. Exempel på detta kan ses i bilaga 2, figur 9.5 och figur 9.6. 
 

 
Figur 4.2: Formler där mängd räknas om till yta materialet tar i anspråk vid lagring. 

 
Efter att mängderna fyllts i väljs ett läge för 
materialet. Detta läge, som benämns A-Ö, 
se figur 4.3, blir i mallen kopplad till den 
yta som bedöms lämplig i och med 
förutsättningarna på byggarbetsplatsen. 
Varje läge bestäms utifrån lägets placering, 
yta och tidskvalifikation, vilket tas fram 
med hjälp av planritningar och tidplan för 
projektet. I valet av läge handlar det om att 
matcha lägets kvalifikationer med 
materialets preferenser. Utgångpunkten i dessa preferenser är närhet till 
inbyggnadsställe, hur mycket yta som krävs, hur länge materialet ska lagras innan 
det byggs in, samt hur många leveranser som är önskvärt.   
 

För att undvika att planera in mer material än läget 
klarar av under en specifik tidsperiod har en algoritm 
utvecklats som summerar ytan materialen tar i 
anspråk av det valda läget. Summeringen sker med 
avseende på tid, där tiden bestäms av den de olika 
byggskedenas start och slut. Om byggskeden 
överlappar varandra i tid summerar algoritmen den 
ytan som är planerad att användas för de båda 
byggskedena. Summeringen av använd yta visas i  

form av en beläggning som är använd yta i förhållande 
till lägets faktiska yta. En formatering är gjord för att 
visa cellen som rödmarkerad om beläggningen 

Figur 4.3: Lägets kvalifikationer i tid och yta              

Figur 4.4: Sammanställning av 
ytans beläggning under ett visst 
byggskede, röd varnar om att 
beläggning överskrider 100 %. 
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Figur 4.5: Sammanställning av beläggning samt sortering av material, respektive läge 

överstiger 100%. Samma sak sker om lägets begränsning i tid över- eller 
understigs för att säkerställa att ett material inte planeras in till en yta som inte är 
tillgänglig under den perioden vilket går att se i figur 4.4.  
 
En koppling gjord till en automatisk sammanställning av materialens placering på 
respektive läge, vilket visas i figur 4.5. Detta är gjort via den kod som varje 
material innehar från produktionskalkylen. Förutom materialens lägen 
presenteras i tabellen den mängd yta det materialet tar in anspråk. 
 

 
 
Tabellen är kopplad till ett diagram, se i figur 4.6, som är utformat för att visa hur 
mycket och vilket material som ska till vilken plats vid vilken tidpunkt.  Det är 
väsentligt för att enkelt kunna se vilket material som ska till respektive läge enligt 
planeringen. Diagrammet uppdateras automatiskt och beror på de data som matas 
in.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4.6: Diagram över materialens lägesplacering 
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Då byggskeden överlappar varandra och material avlägsnas regelbundet från 
upplagsplatsen behövs en översikt för att kunna göra en slutgiltig bedömning. Där 
det synliggörs vilka material som delar på samma läge samt när de ska vara borta 
från läget och ge plats åt annat material. För detta används BidCon för att skapa 
ett Gant-schema. Detta Gant-schema benämns hädanefter som lägesschema. Ett 
exempel på ett sådant lägesschema visas i figur 4.7 nedan.  
 

 
Figur 4.7: Gant-schema över materialens lägesplanering 

 

4.2 Användande av mall för framtagning av 

Materialupplagsplanering. 
Materialupplagsplanen (hädanefter MUP-planen) är en vidareutveckling av APD-
plan / placeringsritning och fokuserar på materialupplaget både utanför och 
innanför den upprättade byggnaden. MUP-planen visar var de olika lägena är 
placerade och utförs i CRAMO-APD (för användande av CRAMO-APD se avsnitt 
2.5). Ett exempel på en MUP-plan går att se i figur 4.8 nedan.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUP-Planen blir inte  specifik för något byggskede, utan ser likadan ut under hela 
byggtiden, men användandet av lägena styrs av de förutsättningar som finns och 

Figur 4.8: Exempel på MUP-planens  
utformning och lägesindelning. 
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därmed är inte alla lägen aktiva under hela byggtiden (bortsett från att möjlighet 
och behov till det finns). 
 

4.3 Överblick av planeringens struktur och 

användning 
Planeringen består av flera delar som går in i varandra där det sker en växelverkan 
mellan andra planer och planeringar. Vilka planer och planeringar som är viktiga 
för att upprätta materialhanteringsplaneringen går att utläsa i figur 4.9 nedan. 

 
Figur 4.9: Schematisk bild över planeringens delar och informationens flöde. 

 
Det som är  särskilt viktigt efter utförd planering och byggets start är att följa med 
i byggets händelseförlopp och hålla koll på hur byggandet fortskrider i förhållande 
till produktionstidplan. Detta för att säkerställa att de ytor som är tilltänkta att 
användas till ett specifikt ändamål kommer  finnas att tillgå. Ifall avvikelser i 
tidplanen gör att MUP-planen inte håller är det viktigt att uppdatera den i enighet 
med de nya förutsättningarna.  
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5 Resultat 
 
Under detta avsnitt presenteras utförd materialplanering av en reell 
byggarbetsplats som avser byggskede från husundergrund till fasad. Byggprojektet 
består primärt av två stycken integrerade huskroppar byggda i betongstomme 
med loftgång, innehållande  72 st. små bostadsrätter. Planeringen är utförd med 
hjälp av BidCon, PlanCon, planeringsmallen och CRAMO-APD.  
 

5.1 MUP-plan 
Utförd MUP-plan, som går att se i figur 5.1 nedan, är gjord utifrån APD-planen, då 
dess essentiella delar ger förutsättningarna. Tyvärr finns bara möjlighet till en 
utfart/infart på denna byggarbetsplats och det medför risk för stockning. 
Placering av lägena är därför vald med hänsyn till att en hjullastare eller mindre 
lastbil lätt ska kunna köra runt på byggarbetsplatsen och komma ut utan besvär. 
Storleken på lägena är utformade utifrån de material de avser att lagra utan att 
påverka helheten. Som exempel är läge E stort, och används till lagring av 
material som man gärna tar i en stor beställning för att det lönar sig enligt 
totalkostnadsmodellen. 
 
 

 
Figur 5.1: MUP-plan som med lägesindelningar. Igen färgkodning existerar.  
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5.2 Materialens lägesplacering och beläggning 
Materialens lägesplacering och kvantitet visas i figur 5.2 nedan. Diagrammet 
plockas direkt ur planeringsmallen och är en bra fingervisning om vilket material 
som ska till respektive plats under en ungefärlig tidsperiod. 
 

 
Figur 5.2: Materialens lägesplacering och kvantitet. 

 
 
Beläggning av respektive läge och byggskede presenteras i tabell 5.1 nedan. Läge C 
och D är avsett att användas av underentreprenörer. Beläggningen är direkt 
underordnad antal leveranser av material. 
 
Tabell 5.1: Beläggning för respektive läge. 
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Vissa lägen innefattar flera olika material under samma byggskede, dock innehar 
materialen samma karaktär om är fallet sådant, till exempel att flera olika typer av 
isolering levereras till samma läge. Andra lägen byter helt skepnad vid byte av 
byggskede, till exempel läge L och M går från att vara upplagsplats för armering 
under byggskedena husundergrund & stomme, till att bli lossningsplatser för 
byggskedena yttertak & fasader. Detta går att utläsa i lägesschemat figur 5.3, som 
är den slutgiltiga planeringen, och som tillsammans med MUP-planen används 
för att läsa av, presentera och använda planeringen. 
 

 
Figur 5.3: Lägesschema över materialens placering och varaktighet. 

 

5.3 Kommentarer till materialplanering från 

husundergrund till fasader 
Innan stommen är rest lagras material utanför huset där markarbete inte måste 
utföras. Stora material som cellplast och armering gör mest anspråk till en början. 
Det är viktigt med plats för betongbil, och eventuellt pumpbil, när valv och väggar 
ska gjutas.  Huset kan användas till förvaring allt eftersom att stommen reses, 
men innan utförd skrotning är det inte önskvärt, mycket material lagras således 
utomhus. När stommen är rest och skrotad sker utvändig lagring i mindre 
utsträckning.  Då får även materialflödet en annan karaktär. Material som ska in i 
huset, som skrivmaterial, reglar och fönster levereras JIT. Då ställs andra krav på 
materialplaneringen och väl valda lossningsplatser måste finnas tillgängliga. Ett 
lämpligt leveransschema för material som ska tas in visas i figur 9.5 bilaga 1.  
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6  Övergripande diskussion 
 
Under detta kapitel diskuteras utförd planering och planeringsmallens 
egenskaper. 
 

6.1 Materialplaneringen 
 
Utgångspunkten att ett material aldrig ska behöva flyttas eller struktureras om 
och att inte behöva leta igenom stora mängder material för att hitta det som 
behövs är poängen med detta arbete.  
 
Var gränsen går och vilka material som bör planeras för är ganska svår att avgöra 
och blir i viss mån projektspecifikt. Materialupplagsplaneringen i detta arbete tar 
hänsyn till de mest skrymmande och svårhanterliga materialen då de anses vara 
de mest värdefulla att ägna tid på. Mer specifikt har gränsen för planeringen utför 
i detta arbete gått vid byggplast och takpapp, material som levereras i stor mängd 
och ryms på en eller ett fåtal lastpallar.  
 
Viss lagring på byggarbetsplatsen måste finnas, dock så nära inbyggnadsställe som 
möjligt. Att ha utgångspunkten att material levereras JIT i största möjliga mån 
och direkt till inbyggnadsplatsen tror jag blir särskilt viktigt i de senare 
byggskedena som denna planering inte avser i tid. Då blir materialens karakär 
mer stöldbegärliga samt väder- och hanteringskänsliga, då det är viktigt att de 
kommer in i huset direkt. Då bör även detaljerade leveransscheman upprättas, 
exempel på ett sådant går att se i figur 9.7 bilaga 1. 
 
Att detta hus byggs med loftgångar medför flera fördelar ur ett 
materialflödesperspektiv då loftgångarna kan användas som lastbryggor som en 
höglyft enkelt kan lyfta rätt mängd material till. Även att husen byggs parallellt 
innebär färre pågående aktiviteter av olika karaktär gör planeringen enklare. Hur 
planeringen hade sett ut ifall det var fem huskroppar där alla byggskeden mer 
eller mindre var pågick samtidigt vet jag inte. 
 
Att utföra planeringen är inte helt lätt då det helhetsbild som måste vävas 
samman med många inblandade parter för att kunna nå bästa materialflöde. 
 

6.2 Planeringsmallen 
Som det hjälpmedel planeringsmallen är tänkt att vara så fyller den en bra 
funktion. Den visar ungefärligt när det blir mycket material på byggarbetsplatsen, 
vilka lägen som är mest belagda, samt ger fingervisningar om hur många 
leveranser ett material bör delas upp i. Men då detta arbete inte handlar om 
producera en mjukvara utan att hitta ett sätt att planera innehåller 
planeringsmallen flera brister och det viktiga är inte mallen i sig, utan 
tillvägagångssättet att planera.  
 
En brist i planeringsmallen kan vara att byggskedenas indelning i tid spänner över 
en lång period och algoritmen tar inte hänsyn till om materialet används tidigt 
eller sent under det skedet. Vilket medför att ytan kategoriseras som använd 
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under hela det byggskedet, även om materialet som gör anspråk på lägets yta 
redan är inbyggt eller ännu inte levererat. Vilket visas genom den höga 
beläggningen i tabell 5.1. Beläggningen blir således är inte direkt sanningsenlig. 
Som komplement till detta använd därför Gant-schemat för att täcka upp mallens 
brister och göra planeringen synlig på ett bra sätt. 
 
Ett försök gjordes att skapa fler tidsfraktioner i Excel, men det i sin tur skapade ett 
för stort beroende av tidplanen. Eftersom produktionen styrs efter tidplanen, som 
ofta är något flytande, blev planeringen därigenom sårbar. Vid förseningar eller 
omprioriteringar skulle detta ge stor effekt direkt på MUP-Planeringen och 
således skapa stora problem om planeringen är för precis i tid. Därför blir en allt 
för detaljerad planering en suboptimering. Detaljnivån i tid är satt på en rimlig 
nivå där det finns utrymme för förändringar och oförutsedda händelser som då 
inte påverkar materialflödet. En viktig del i detta är möjligheten att använda 
många lägen.  
 
Planeringsmallen kan inte urskilja vilket material som ska till vilket läge och i 
vilken turordning om flera leveranser och flera lägen används för samma material 
(inom samma byggskede). Detta innebär att om två separata (eller fler) leveranser 
sker av ett material, och materialet ska till läge C vid första leveransen, och till läge 
D vid nästa leverans, kan inte mallen urskilja i vilken ordning materialet ska 
levereras till de olika lägena. Detta medför att Gant-schemat blir viktigt även ur 
denna synpunkt. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel kopplas de utvalda teorierna som presenterats i kapitel 3 till 
rapportens frågeställning. Kapitlet avslutas med rekommendationer till Selbergs 
samt förslag till fortsatt arbete. 
 
Kan byggprocessen effektiviseras genom en utökad planering av 
materialupplag och materialhantering? 
 
Som en del i byggeffektivisering är det väsentligt med väl strukturerade 
materialflöden. Tidigare forskning vittnar om de problem som uppstår vid 
lagerföring på byggarbetsplatsen och att det bör undvikas i möjligaste mån. JIT är 
något som används flitigt inom byggbranschen på grund av nackdelarna som 
mellanlagring medför, men också på grund platsbrist som gör att andra alternativ 
inte är möjliga.  
 
Som en tolkning av den flödesorienterade tillverkningsprocessen som JIT är en 
del av, handlar det om att få materialet till inbyggnadsplatsen så smidigt och 
snabbt som möjligt. Slutsatser som kan fastslås, i linje med den forskning som 
behandlar ämnet, är att detta uppfylls på bästa sätt genom att minimera den 
manuella hanteringen och använda de automatiserade hjälpmedel och maskiner 
som finns att tillgå. Detta gör att materialflödena blir väl strukturerade och 
därmed en effektivisering av byggprocessen.  
 
För tillämpning av JIT på ett effektivt sätt utgör planering en nödvändig del. Det 
behövs en planering för var materialet ska när det anländer till byggarbetsplatsen. 
Detta för att göra det möjligt att, direkt vid leverans, föra det till inbyggnadsstället. 
En viktig aspekt i planeringen är även att de maskiner och hjälpmedel som 
används vid intransport och leverans av material körs oftast inte av samma 
personer som sedan monterar materialet eller planerat materialflödet. Detta gör 
att det är av betydande del att planeringen utformas till att vara lätt att tolka och 
förstå. Planeringsmallen är även en bra metod för att synliggöra möjligheter och 
hinder i ett tidigt skede för den som planerar. Som komplement till 
planeringsmallen existerar MUP-planen och Gant-schemat, där dess stora 
fördelar ligger i att de är lätt att tolka, överskåda och kommunicera.  
 
Planering ökar även möjligheterna till ordning och reda på byggarbetsplatsen vid 
klara riktlinjer om var material ska ligga. Detta medför även att leverantörer som 
besöker byggarbetsplatsen ofta kan få information om var materialet ska läggas 
direkt vid leverans.  
 
De presenterade slutsatserna ovan visar på att effektivisering av byggprocessen 
har en stark koppling till planering. Resultatet tyder på att en utökad planering av 
materialupplag och materialflöden leder till effektivisering av byggprocessen.  
 
För att, med en utökad planering, nå en effektiviserad byggprocess handlar det 
dock om att agera proaktivt snarare än reaktivt. Byggprocesser är dynamiska och 
byggarbetsplatser ändrar karaktär under arbetets gång, där möjligheten att 
påverka blir mindre desto längre byggprocessen fortskrider. Riktlinjerna som 
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planeringen ger utgör även en början på ett standardiserat arbete som kan 
utvärderas och förbättras.  
 
För att kunna utföra förbättring under byggprocessen är det viktigt att 
planeringen innehåller flexibilitet. Flexibilitet möjliggörs i sin tur genom att 
undvika lagring på arbetsplatserna. Minskade lager ökar även framkomlighet 
samt översikt och minskar kapitalbindning. Nackdelar med att undvika lager 
utgörs däremot av leverantörsrisker och risker för fördröjning av byggprocessen, 
en aspekt som bör tas med vid planering.  
 
Vilka resultatpåverkande faktorer motiverar till utökad planering av 
arbetsplatslogistik?  
För fullständig användning av totalkostnadsmodellen är det nödvändigt med 
kunskap om byggarbetsplatsens förutsättningar. Detta då modellen endast kan 
nyttjas till fullo genom att beakta de förutsättningarna för att därefter påverka 
lönsamheten. Utökad planering medför möjligheter att undersöka ifall stora inköp 
till låga priser lönar sig för specifika projekt genom att väga in de delar som ingår i 
totalkostnadsmodellen, som presenterades i kapitel 3.1.1. 
 
En bra materialplanering som passar det specifika projektet effektiviserar 
byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande 
 
Har byggentreprenörer råd med bristfällig materialplanering?  
Den ökande produktionskostnaden är inte önskvärd, dels på grund av att det slår 
tillbaka på branschen och byggföretagen. Den tidigare utförda forskningen visar 
på stora direkta- och indirekta kostnader kopplade till materialhantering samt att 
det är i planeringsskedet som möjlighet finns att påverka ett byggprojekt. För att 
minimera slöseri, mängdtillskott och driftstörningar är planering av 
materialhantering och materialupplag inte något att förbise. Den stora fördelen att 
planera för materialhantering och materialupplag i ett tidigt skede är att det ger 
en tydlig fingervisning om vilken mängd av material som är möjligt att ta till 
byggarbetsplatsen under ett visst skede, vilket då ger inköpsavdelningen bra 
förutsättningar att göra inköp och lägga leveransplanen efter förutsättningarna 
som planeringen visar. 
 
Hur kan denna planering se ut och hur bör planeraren gå tillväga?  
Planeringen kan se ut som den under kapitel 5 i denna rapport. 
Tillvägagångssättet presenteras under bilaga 3. 
 
Hur detaljerad planering är optimalt? 
Små ändringar och störningar i produktionen är ofrånkomligt, och därmed måste 
det finnas utrymme för ändringar i MUP-planen. En lösning är låg beläggning på 
de ytor som planeras för tillämpas. Att välja rätt detaljnivå beror dels på 
planerarens ambitionsnivå, både under planeringsskedet och byggskedet och dels 
på det specifika byggets förutsättningar. Utgå från skrymmande och känsliga 
material. 
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7.1 Förslag på fortsatt arbete till företaget 
 
 
Ett förslag till Selbergs är att planera för arbetsplatslogistiken i ett tidigt skede av 
byggprojekten i större utsträckning än de gör idag. Det är i planeringsstadiet det 
finns möjligheter att påverka. Detta bör ske genom fortsatt användning av 
CRAMO-APD och upprätta Gant-schema över lägens användning för varje 
byggprojekt. 
 
För användning av arbetets erhållna planeringsmall på ett tidseffektivt sätt krävs 
troligtvis vidare arbete med den. För framtida utveckling av planering 
rekommenderar jag att hålla sig uppdaterad om eventuella mjukvaror på 
marknaden, med fokus på pålitlighet och användarvänlighet. I bästa fall, då 
planeringsmallen är en integrerad funktion i kostnadskalkylsprogrammet.  
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9 Bilagor 
 
Under detta kapitel presenteras bilagor som är hänvisade till i rapporten för 
vidare information. 
 
Bilaga 1: Figurer som hänvisas till i rapporten 
 
Bilaga 2: Sammandrag av intervjuer som hänvisas till i rapporten 
 
Bilaga 3: Tillvägagångssätt att planera för materialhantering 
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Bilaga 1 
 
Mellan åren 1980 och 2014 skedde en stor kostnadsökning av fastigheter i Sverige. 
Fastighetsprisindex i jämförelse med konsumentprisindex mellan åren 1980 och 
2014 visas i figur 9.1. 

 
Figur 9.1: FASTPI och KPI med 1980 = 100 (SCB 2015) 

 
 
Många områden inom byggbranschen blir mer kostsamma vilket resulterar i 
högre produktions- och byggkostnad. Faktorers kostnadsökning inom 
produktionskostnad för flerbostadshus mellan år 1998 och 2015 presenteras 
genom FPI i figur 9.2.  
 

 
Figur 9.2: FPI i procent för nyproducerade flerbostadshus fördelat på respektive post 1998 = 100 
(SCB, SBI 2015) 
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Under åren 2008 och 2009 varslades många inom byggbranschen och nyanmälda 
jobb minskade. Detta till följd av den ekonomiska kris som uppstod 2008. Detta 
visas i figur 9.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.3: Varslade och nyanmälda jobbtillfällen (SBI 2015) 

 
 
 
Den ökade produktionskostnadern är det inget som byggentreprenörer tar del av i 
form av ökad vinst. Kostnadsutvecklingen är inte förenlig med vinstmarginalernas 
utveckling. 

Figur 9.4: Vinstmarginal i byggbranschen, indelning via kategori (SBI 2015) 
  



3 

Figur 9.6: Detaljerad förpackningsinformation 

Tillverkare redovisar ofta hur material är förpackat vid levereras. Detta  visas i figur 9,5 nedan. 
 

 

 
Vissa leverantörer redovisar mer detaljerad leveransinformation med paket per 
pall samt skiver per paket. Detta visas i figur 9.6 nedan.  

Figur 9.5: Exempel på förpackningstabell som förpackningsstorlekar 
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För att kunna tillämpa JIT krävs noggrann planering av leveranser och 
materialhantering. I figur 9.7 nedan visas ett exempel på ett leveransschema. 
 

Figur 9.7: Exempel på leveransschema som visar när material ska levereras  
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av intervjuer genomförda med 5 tjänstemän (fyra 
platschefer och en inköpare) vid Selbergs Entreprenad 14-19/4 2016 
 
Första skedet i planeringen av arbetsplatslogistiken börjar med att upprätta en 
APD-plan, den görs av platschefen, med eventuellt samråd med andra. Denna 
APD-plan upprättas på situationsritningen med ett ritningsverktyg som CRAMO 
tillhandahåller. Där avgörs placering av baracker (byggetablering), containrar och 
byggtält utifrån var de får stå längst. Dessa vill man ej behöva flytta. Kranen ska 
placeras så strategiskt som möjligt för att klara alla tunga lyft som kommer behöva 
göras. Dessutom planerar man var man kan ha materialupplag, var byggelen ska 
gå, samt var man kan ha olika prefab-stationer. 
I planering måste man även ta hänsyn till var och när fjärrvärme och 
iordningställande av mark ska utföras, då de inte bara gör stort anspråk på 
utvändig yta, utan också försämrar framkomligheten för traktorn inom 
etableringsområdet. Under tidem markjobb pågår är de dem som styr och 
byggentreprenören får anpassa sig efter dem. 
 
Vem som har ansvaret för materialet på de olika byggarbetsplatserna verkar te sig 
något annorlunda, men att det är ett gemensamt ansvar för alla men specifikt för 
den som avropat just det materialet kommer upp.  
Materialhantering kommer ofta upp som en stående punkt i på 
samordningsmöten, speciellt i det byggskedet då det börjar vara flera 
underentreprenörer på plats. Då sker materialplaneringen veckovis och då är det 
byggentreprenören som styr och har som uppgift att uttala var 
underentreprenörerna får förvara material. De använder sig då av utskrivna APD-
planer med plastfilm där de enkelt kan rita direkt på APD-planen och ändra 
flexibla delar som materialupplag när det behövs. Främst traktorföraren, men 
även kranföraren, har en stor roll i att arbetsplatslogistiken flyter på. De är navet 
och sitter ofta med i samordningsmöten för att vara delaktig i logistikplanerandet.  
 
Speciellt på en av byggarbetsplatserna är arbetsberedningen det moment där 
logistikfrågan bearbetas särskilt. Där är det arbetsledarens uppgift att se till att 
material finns på plats till det att arbetet ska utföras samt att materialupplagsyta 
och bra transportvägar finns. 
 
Uppfattningen om hur detaljerad planering man bör göra i ett tidigt skede sprider 
sig något, uppfattningen om att planera vissa material före andra är 
genomgående. Faktorer som styr där är väderkänslighet, leveranstid, 
stöldbegärlighet, storlek och mängd. Säkerhet och kännedom om projektet är en 
annan viktig aspekt då det kan dyka upp saker och bli ändringar, att det är viktigt 
att lämna öppningar för oförutsedda händelser och leveranser. Viktigt är att vissa 
moment inte blir lidande av andra, då man måste se till helheten.  
 
Alla är eniga om att varje byggprojekt har sina egna förutsättningar där det är 
specifika omständigheter som styr.  
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Det alltid finns förbättringspotential där vinningarna kan bli högre lönsamhet, 
mindre tidsspill och en trevligare arbetsplats när alla kommer fram på ett lättare 
sätt om material inte står i vägen. 
Förslag ges om rörliga skalenliga delar som kan flyttas runt för att enkelt planera 
och visualisera materialupplagsplanen eftersom att den blir uppdaterad och är 
flexibel. Även ett förslag om att varje byggarbetsplats borde ha en logistikansvarig 
uppkommer.
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Bilaga 3  

 
Tillvägagångssätt att planera för materialhantering 
  



II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillvägagångssätt att planera för arbetsplatslogistik 

  
En lathund att använda vid planering materialupplag & materialflöden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: 
 
Detta material har tagits fram genom ett  
examensarbete vid Umeå universitet som  
stöd vid planering av materialupplag och  
materialflöden för Selbergs Entreprenad AB.  



III 

 
 
 
1. Utgå från produktionskalkylen för att plocka ut vilka mängder material det rör 

sig om för byggdelstyper under olika byggskeden. Skriva ut lämplig rapport 
från PK i BidCon. 
 
 

2. Uppskatta hur mycket yta som krävs för att lagra materialet. Använd 
planeringsmallen eller räkna grovt på annat sätt. 
 
 

3. Dela in situationsplanen i lägesplaceringar med hjälp av CRAMO-APD, utgå 
från redan upprättad APD-plan eller gör detta samtidigt. Namnge lägena A-Ö. 
 

4. Öppna  mallen ”Lägesschema” i PlanCon, fyll i lägenas kvalifikationer i tid och 
eventuellt storlek. 

 

5. Fyll på lägesschemat från punkt 4 med vilka material som ska lagras på 
respektive läge. Utgå från diagrammet som skapas i planeringsmallen eller 
använd egna beräkningar. Utgångspunkten är att materialet ska placeras nära 
inbyggnadsställe samt att materialet inte ska behöva flyttas på. Ta 
produktionstidplan till hjälp.  

 

6. Tilldela underentreprenörer en vald plats där de endast får förvara material. 
Planera inte in för mycket material på samma ställe och lämna plats åt 
oförutsedda händelser och leveranser. 
 

7. Undersök hur stor mängd av ett material som går att lagra på respektive läge 
utan att andra aktiviteter drar nackdel. Reglera leveransfrekvens därefter. 
Undvik stora lager på byggarbetsplatsen i största möjliga mån. 

 

8. Strukturera upp leveransscheman för material som ska levereras in i huset. 
Försök planlägga leveranser då andra inte behöver framkomlighet.  

 


