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Abstract 
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Abstract 

Purpose: There are more construction sites in the central areas of cities, there is usually 

limited space for the projects. The storage areas for materials are usually minimal and 

requires new logistics solutions to get a smooth production. The work examines how 

mixed loads deliveries may affect the project and the conditions required to achieve a 

coordinated loading. All this is done on the basis of the project management out on the 

projects and their experience and knowledge. 

The goal with this work is to analyse how mixed load deliveries can be used more in 

construction projects. 

Method: Four different cases has been studied, three of them are ongoing productions 

and the fourth is completed. To collect data there have been interviews with involved 

personal at the ongoing projects and a literature study of the completed project. 

Findings: To achieve a working coordinated loading solution is it important to have 

the right conditions, interested staff, simple software, good knowledge of the planning 

software and basic knowledge of logistics. With these conditions there is a good chance 

to achieve a wider use of mixed load deliveries. 

Implications: There is need of developing simple software that will facilitate the 

process for the involved staff. There is possible to achieve unnecessary movements of 

material with the help of mixed load deliveries.  

Limitations: All cases are from the same construction company and the company is 

one of the largest construction companies in Sweden. This study isn’t generally 

adaptable for smaller construction companies and the findings may differ from other 

larger companies conditions. 

Keywords: Coordinated loading, mixed load deliveries, construction logistics   
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Sammanfattning 

Syfte: Det byggs mer inom de centrala delarna av städer, här finns det oftast begränsade 

ytor för projekten. De upplagsytor för material som finns är oftast minimala och det 

krävs nya logistiklösningar för att få en fungerande produktion. Arbetet undersöker hur 

samlastade leveranser kan påverka projekt och vilka förutsättningar som krävs för en 

fungerande samlastning. Allt detta sker med utgångspunkt hos produktionsledningen 

ute på projekten och deras erfarenheter och kunskaper. 

Målet med arbetet är att analysera hur samlastning kan användas mer inom byggprojekt. 

Metod: Fyra olika fall har studerats, varav tre är pågående och ett är avslutat. Som 

datainsamlingsmetod har intervjuer med involverade personer på pågående projekt och 

litteraturstudie på det avslutade projektet.  

Resultat: För att nå en fungerande samlastning är det viktigt att ha rätt förutsättningar, 

intresserade personer, enkla programvaror, god kunskap om planeringsverktyg och 

allmänna kunskaper om logistik. Det är med dessa förutsättningar det skapas 

möjligheter för att kunna använda samlastning på fler projekt inom bygg. 

Konsekvenser: De behöver utvecklas enkla programvaror som underlättar för 

involverade personer och det går att undvika onödiga förflyttningar av material med 

hjälp av samlastade leveranser framförallt i kombination med inbärning.  

Begränsningar: Arbetet begränsas av att alla fallstudier skett på samma företag och att 

det är ett av de större inom svensk byggindustri. Studien är inte generellt anpassningsbar 

för mindre och medelstora företag och förutsättningarna kan skilja mellan företag.  

Nyckelord: Samlastning, samlastade leveranser, bygglogistik 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete utfördes som ett moment i utbildningen till högskoleingenjör 

inom byggnadsteknik på Jönköping Tekniska Högskola på avdelningen för 

byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Det är det slutgiltiga arbetet innan examen. 

Arbetet utfördes med Skanska och deras kontor i Göteborg. 

Detta arbete fokuserar på logistik och hur det påverkar byggarbetsplatser, genom att 

undersöka samordnad lastning. En enkel förklaring av samordnad lastning är att istället 

för att det kommer ett antal mindre transporter till arbetsplatsen på olika tider och stör 

produktionen så samlastas detta. Samlastningen sker på en terminal dit 

materialtransporterna lastas av för att sedan få in allt på en specifik transport. Detta ger 

då en större möjlighet att planera in exakt när materialet kommer och leder i det flesta 

fall till en smidigare produktion (Ottosson, 2005). 

 

Som det är i dagsläget så är det svårt att planera in exakt när transporter ska komma, 

t.ex. det kan uppstå ett problem tidigt i material kedjan som gör att transporten blir sen. 

Det är nästan uteslutande transporter som inte är exakt likadana som en tidigare utan 

alla får nya utmaningar. Jämförelsevis med en biltillverkare som vet exakt hur mycket 

av vad de behöver per dag, när under dagen det behövs, hur lång tid transporten tar etc. 

En biltillverkare kan använda en mycket säkrare kedja av transporter då det alltid är 

samma saker som ska komma från samma leverantörer. Ute på en byggarbetsplats är 

det oftast olika mindre material transporter från olika leverantörer som gör att det inte 

går lika smidigt att garantera precis när en transport ska leveraras.  

I denna rapport kommer fokus att ligga på hur det går att skapa bra förutsättningar för 

att införa samordnadlastning till projekt ur produktionens synvinkel.  

 

1.2 Problembeskrivning 
För de flesta byggprojekt blir det relevant att lägga större fokus på hur den logistiska 

delen av projektet fungerar. Det är allt oftare mindre ytor tillgängliga för upplag av 

material och ett allt större miljötänk finns. 

Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att ”På de flesta byggarbetsplatser sker 

produktionen under fem åttatimmars arbetsdagar, men maskinerna finns på 

byggarbetsplatsen 168 timmar varje vecka!”. Att dra en parallell till de yrkesarbetare 

eller de arbetsledare som finns på plats 40 timmar i veckan att då behöva ta emot så lite 

material som möjligt är en vinst. Det är ingen som tjänar på att det utan större förvarning 

kan komma en transport som kräver lossning och i vissa fall med kran eller dylikt. När 

materialet transporteras in störs produktionen i stort och inte enbart de personer som 

bär in det. En yrkesarbetare kan behöva flytta utrustning för att göra plats för det nya 

materialet.  

Enligt rapport av  El-Rayes och Said (2012) som bygger på att utöka förvaringen av 

material inomhus och lämna ytor utomhus till tillfälliga installationer och liknande. Går 

det då att undvika behov av förvaring på byggarbetsplatsen för det material som ska 

användas är det gynnsamt för projektet. Går detta att montera direkt är det optimalt för 

projektet.  
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Om materialet kommer tidigt till byggarbetsplatsen och behöver förvaras innan det kan 

användas så ökar kostnaderna för materialet (Chen, Lee & Pan, 2011). Både genom 

materialförvaringskostnader och kostnader som uppkommer då materialet behöver 

flyttas för att göra plats för maskiner etc.  

Om det inom ett projekt går att använda sig av samlastade transporter som kommer på 

en avsedd tid när det finns resurser för att ta emot material, är det en vinst för projektet. 

Det kräver mer planering men leder till att projektet har mindre leveranser vilket bland 

annat leder till en bättre arbetsmiljö (logistiksamordnare personlig kommunikation, 9 

april, 2015) 

Det behövs inte några större ytor till samlastning utan det som eftersträvas är likt 

bilindustrin med transporter ”just in time” (Chin, Kwon, Shin & Yoon, 2011). 

Materialet ska inte förvaras på byggarbetsplatsen utan skall användas omgående.  

Arbetet undersöker om samlastning kan underlätta för projekt och vilka förutsättningar 

som krävs för användandet. Detta arbete genomfördes tillsammans med Skanska 

Sverige AB. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att analysera hur samlastning kan användas mer inom byggprojekt. 

De frågeställningar som arbetet utgår från är 

 Vilka förutsättningar krävs för en fungerande samlastning? 

 Vilka kunskaper behöver personer ha för att få en fungerande samlastning? 

 Hur kan samlastning införas? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att arbetet ska gå att genomföra fokuseras det på personer inom produktionen och 

deras syn på samlastning. Då arbetet har en begränsad storlek kommer det att 

genomföras tre stycken intervjuer med delaktiga personer inom produktion. Utöver 

detta kommer även en jämförelse med ett färdigt projekt som använt samlastning att 

göras. Alla intervjuer samt litteraturstudie av färdigt projekt sker på samma företag. 

1.5 Disposition 
I det första kapitlet inledning presenterades varför det är relevant att undersöka hur 

samlastning påverkar olika projekt. Målet som innebär att analysera hur samlastning 

kan användas mer och de frågeställningar som ska leda till att målet kan besvaras som 

rör förutsättningar, kunskaper och hur det kan införas finns med här. Avgränsningen till 

tre projekt förklaras. 

 

Det andra kapitlet behandlar vilka metoder som använts i arbetet och hur arbetet har 

genomförts. Här förklaras varför fallstudier med tillhörande intervjuer är relevant för 

arbetet och hur frågeställningarna kopplas till dessa. Hur de olika intervjuerna 

genomförts och hur data har analyserats beskrivs. Slutligen i kapitlet så behandlas 

rapportens trovärdighet. 
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Kapitel tre berör de olika teorierna som ligger till grund för arbetet, ”vad innebär 

logistik?”, ”Samlastning”, ”Lean production” och ”Skillnader mot tillverkande 

industrier” och en sammanfattning mellan dessa fyra.  

 

Fjärde kapitlet innehåller den empiri som framkommit från de olika intervjuerna som 

genomförts hos projekten, Bergsvägen 49, Tunnlandsgatan och Heden 47:3 samt ett 

mail med en kort utvärdering av effekterna från ett färdigt projekt. Anteckningar från 

intervjuerna finns som bilagor 1, 2, 3. 

 

I kapitel fem analyseras empirin som finns i kapitel fyra, dels allmänt genom tre 

delrubriker nuvarande arbetsmetod och byggnadstyp, arbetsmiljö och inbärning samt 

ekonomi och tid. Utöver denna allmänna analys har varje fråga besvarats för att kopplas 

till målet.  

Kapitel sex berör diskussioner över resultat och trovärdighet, bland annat med hänsyn 

på att alla fallstudier skett på ett företag. Metoddiskussion för arbetet, skulle t.ex. 

observationer varit med och bidragit till datainsamlingen. De begränsningar till 

projekten som valts diskuteras och de effekter detta fått. Slutsatser och 

rekommendationer sker i punktform och berör t.ex. den planering som krävs för en 

fungerande samlastning. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning med en 

ekonomisk utvärdering och utvärdering av närmiljöer och arbetsmiljöer för projekt.
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det huvudsakliga angreppssättet för arbetet kommer vara fallstudier med tillhörande 

intervjuer för att samla in data till arbetet. Detta kommer att ge en kvalitativ metod då 

data samlas upp i den sociala verkligheten och analys sker samtidigt 

(Nationalencyklopedin, 2015).  

Fallstudier innebär att man väljer ett eller flera exempel som grund för sin undersökning 

och att det studeras i verkligheten. Sedan samlas tillräckligt mycket information in för 

att kunna förklara, utforska eller beskriva det uppsatsen handlar om. Fallstudien ska 

sedan genomföras på ett systematiskt sätt, vad för fall som valts och vilka 

datainsamlingsmetoder som har använts. Fallen är av stor tyngd för resultatet i det 

färdiga arbetet och kan väljas av forskaren eller så kan ”fallet välja forskaren”, tillgång 

ges till ett specifikt fall (Blomkvist & Hallin, 2014). De fall som väljs av forskaren utgår 

från den tidigare forskning och de teorier som finns för området.  

I detta arbete kommer fall för intervjuer att väljas utefter hur relevanta de anses vara för 

arbetet. Bergsvägen 49 i Stenungsund använder sig av samlastning men de personer 

som driver produktionen har inte tidigare erfarenhet att driva projekt med samlastning. 

Tunnlandsgatan i Borås har produktionsledning som har erfarenhet från tidigare att 

driva projekt med samordnad lastning, här används även inbärning av material. Heden 

47:3 har valt att inte använda samlastning men undersökte innan projektstart om 

samlastning skulle användas. Projektet ligger inne i centrala Göteborg och har inga 

upplagsytor tillgängliga utomhus för materialförvaring, genom att undersöka varför 

samlastning valdes bort fås ytterligare ett komplement till rapporten. Som komplement 

till intervjuerna kommer en sammanställning över exempel på effekter som gick att 

påvisa för ett färdigt projekt, Simonsland Borås att användas. Simonsland var 

byggnation av studentlägenheter i Borås, totalt 160 stycken. Detta projekt har inte valts 

utan tillkommit under arbetet i samband med intervjuen på Tunnlandsgatan. De 

exempel på effekter som påvisas är de effekter som det har funnits tillgång till från 

logistiksamordnare. 

Fallstudier ger oftast en detaljrik data där verklighetens komplexitet fångas in bättre än 

vid t.ex. ett experiment. Fallstudier lämpar sig väl vid frågeställningar som leder till en 

teori som är ny eller vidareutvecklad och empiriskt valid. Den passar även bra när det 

är möjligt att upptäcka nya dimensioner, t.ex. om frågor som inleds med varför eller hur 

ska besvaras (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Då de frågor som ska besvaras i arbetet har möjligheter att upptäcka nya dimensioner 

så är fallstudier att föredra. Projekten har en stor detaljrikedom som gör dem unika från 

andra projekt  

Flera fallstudiers resultat kan inte sammanfattas statistikt utan går att sammanfatta med 

hjälp av analytisk generaliserbarhet där diskussion förs över hur resultaten från de olika 

fallen går att jämföra med varandra. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

redovisa alla de fall som valts noggrant så att läsaren kan bedöma om det håller 

(Blomkvist & Hallin, 2014). 
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Det finns olika sorters fallstudier, de vanligaste i samband med exjobb är de utforskande 

och den komparativa fallstudien. Vid den komparativa fallstudien jämför flera fall och 

ser vad det finns för likheter och skillnader mellan dem (Blomkvist & Hallin, 2014). 

De olika projekten kommer att jämföras med varandra och se vad för likheter och 

skillnader som finns. I hur stor grad de kommer att gå att jämföra kommer analyseras i 

arbetet.  

Det finns mängder av sätt att samla in data vid en fallstudie t.ex. observationer, 

protokoll, intervjuer etc. Vilken utav dessa som är lämplig att använda beror på hur de 

frågeställningar som ska besvaras är formulerade (Blomkvist & Hallin, 2014). 

I detta arbete kommer intervjuer att genomföras med personer inom pågående projekt. 

Detta för att ge en data som går att jämföra mellan projekt och personer. Litteraturstudie 

används vid det färdiga projektet. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Vilka förutsättningar krävs för en fungerande samlastning? 
För att kunna besvara frågan kommer intervjuer att vara grunden för datainsamlingen. 

Med hjälp av detta metodval kommer konkret fakta fram som olika personer har och 

hur de ser på vilka förutsättningar som krävs för en fungerande samlastning.  

2.2.2 Vilka kunskaper behöver personer ha för att få en fungerande 
samlastning? 

För att besvara frågan kommer den data som fås från intervjuerna att ligga till grund för 

att kunna besvara frågan. De intervjuer som genomförts med projekt som använder 

samlastning kommer vara huvudsaklig data för att besvara frågan. Genom att använda 

intervjuer går det att få fram hur olika personer ser på vilka kunskaper som behövs för 

en fungerande samlastning.  

2.2.3 Hur kan samlastning införas?  
För att besvara frågan kommer de intervjuer som redan genomförts att användas och 

analyseras för att visa hur samlastning kan användas. Med hjälp av litteraturstudie över 

de effekter som samlastning har haft på tidigare projekt kan det påvisas de positiva 

aspekter som finns. Då denna fråga ska vara den avslutande är det lämpligt att använda 

den data som samlats in men även bygga på denna ytterligare med en litteraturstudie.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjumetodik 
Är en av de vanligare metoderna inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, 

anledningen är att det med enkla medel kan lära sig hur individer resonerar kring olika 

frågor (Blomkvist & Hallin, 2014). Det finns möjligheter till att göra nya upptäckter 

som är en viktig del av kvalitativ forskning (Blomkvist & Hallin, 2014). Att använda 

sig av intervjuer är lämpligt när det finns ett intresse för att nå en fördjupad förståelse 

om ett fenomen när mångtydighet och nya dimensioner för fenomenet söks (Blomkvist 

& Hallin, 2014). 
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I detta arbete ligger ett stort intresse i hur olika personer resonerar om samma moment 

och hur de ser möjligheter att utveckla detta. För att kunna besvara frågeställningarna 

krävs det att en fördjupad förståelse går att nå.  

Det finns flera olika typer av intervjuer beroende på hur de är strukturerade, kvalitativa 

och kvantitativa. Kvalitativa intervjuen som är ostrukturerad eller semistrukturerad, det 

finns ett tema som intervjun ska behandla men inga färdiga frågor alternativt för den 

semistrukturerade ett antal del teman/ områden (Blomkvist & Hallin, 2014). Vid de 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuerna skapas frågorna efterhand som 

intervjuen fortgår beroende på hur intervjuen flyter på. De frågor som kan ställas är av 

diverse slag t.ex. inledande, sonderande, tolkande eller specificerande. Det är viktigt att 

intervjuaren är nyfiket kritisk under intervjuen och förstår de svar som fås av 

informanten (Blomkvist & Hallin, 2014).   

De intervjuer som genomförs kommer att vara av semistrukturerad typ med flera 

områden som ska beröras. Detta kommer ge möjligheten att komma upp med frågor 

efter hur intervjuen fortgår beroende på ur respondenten svarar.   

Antalet intervjuer som behövs för att skapa tillräcklig data för ett arbete är svårt att 

definiera, en engagerad författare bör kunna känna av när ett antal intervjuer räcker och 

det inte kommer fram mer data (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Dokumentationen av intervjuerna är extremt viktigt för att skapa bra förutsättningar för 

fortsatt arbete. Med dokumentation är det möjligt att gå tillbaka till vad som sades under 

intervjuen och kontrollera detta (Blomkvist & Hallin, 2014).  Med hjälp av 

anteckningarna går det också att efter intervjun gå tillbaka och kontrollera svar som 

varit otydliga etc.  

Efter genomförandet av tre intervjuer ansågs att den data som samlats in var tillräcklig 

för att kunna besvara de frågeställningar och målet som arbetet bygger på. Alla 

intervjuer dokumenteras i realtid när de genomförs och det finns då utrymme att 

kontrollera med respondenten över otydligheter. 

2.3.2 Litteraturstudie 

Dokument som används som empiriskt material kan vara både primär och sekundär 

källor (Blomkvist & Hallin, 2014). Vilka dokument som samlas in beror på 

frågeställningarna för arbetet (Blomkvist & Hallin, 2014). Vid en fallstudie är det 

vanligt att dokument samlas in som en av flera metoder för att samla in data (Blomkvist 

& Hallin, 2014). 

Litteraturen har samlats in med hjälp av databaserna  Taylor & Francis online, 

Sciencedirect och Wiley Online library. De olika sökord som använts har varit 

”construction logistics”, ”buidling logistics”, ”supply chain management”, 

”coordinated loading”och ”logistics”. Utöver detta har artiklar från olika hemsidor 

använts för att beskriva bland annat hur arbetet med bygglogistik fungerar idag. 

De dokument som används och studeras i arbetet kommer att vara komplement till de 

intervjuer som genomförts.  
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2.4 Arbetsgång 
De teman som intervjuerna byggde på och frågorna som ställdes härstammade urfinns 

bifogade som bilaga 4. Intervjuer som genomförts inom arbetet har anteckningar skett 

direkt på dator i samband med intervju. Detta har lett till att intervjuerna tagit lite längre 

tid men möjlighet att kontrolla med respondenten över hur saker har uppfattats har 

kunnat ske direkt. I det dokument som skapats i samband med intervjuen har varit 

ostrukturerat har dokumentet sammanfattats samma dag för att minimera att saker 

glömts. Vilka intervjuerna var med och längd för dem finns i tabell 1, syftet med 

intervjuerna var att ta reda på hur olika personer ser på logistik inom byggbranschen 

och alla frågeställningar berördes.  

Projekt Antal deltagare  Tid för intervjuen 

Bergsvägen 49 1, Produktionschef 45 minuter 

Tunnlandsgatan 2,Produktionschef, Produktionsledare 70 minuter 

Heden 47:3 1, Produktionsledare 40 minuter 

Tabell 1: Intervjufakta  

Data som har samlats in har sedan jämförts med de andra intervjuernas data, de 

teoretiska ramverk som finns i rapporten samt sammanställningen över Simonsland och 

de effekter samlastade leveranser fick tillsammans med inbärning. 

Data som har samlats in har sedan jämförts komparativt för de tre intervjuer som 

genomförts och sedan med data för Simonsland.  

2.5 Trovärdighet 
Det är en detaljrik data som krävs för att kunna besvara de frågeställningar som arbetet 

bygger på är intervjuer den metod som ger en detaljrik data. Det finns möjlighet för 

personer att reflektera över det som frågas efter och ge uttömmande svar, detta ger en 

hög reliabilitet. Reliabiliteten är att saker studeras på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 

2014), något som sker för arbetet. Med de teman som de semistrukturerade intervjuerna 

bygger som grund för frågor är det möjligt för någon annan att få ut ungefär samma 

data från intervjuerna, att ha exakt samma intervjufrågor kan vara svårare men den data 

som skapas borde vara nära den som används i arbetet. 

Arbetets mål är att analysera hur samlastning kan användas mer inom byggprojekt. De 

frågeställningar som används i arbetet bygger på att uppnå målet för arbetet och kan ses 

som delmål. Frågorna är ställda så att det finns möjlighet för svaren att uppnå nya 

dimensioner och inte är begränsade, allt detta ger en hög validitet. Validitet är att rätt 

sak studeras (Blomkvist & Hallin, 2014) som är tänkt att studeras för arbetet. Att frågor 

och mål överrens stämmer med de val av metoder som använts för arbetet (Blomkvist 

& Hallin, 2014). 

Sammantaget får arbetet en hög trovärdighet men då alla fallstudier sker inom ett 

företags projekt kan detta sänka den totala trovärdigheten för arbetets möjlighet att 

tillämpas generellt för byggprojekt.  Att det sedan bara är tre pågående projekt som 

studeras för  istället för en större mängd som kan göra arbetet mer generellt adapterbar 
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för branschen i stort. De intervjuer som sker är alla geografiskt avgränsade till västra 

Sverige, detta gör att trovärdigheten sänks för att generellt gälla för alla byggprojekt i 

Sverige. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att ha en fungerande samlastning 

kommer de intervjuer som genomförs ha stöd av alla de teorier som framförs nedan.  

 

Vilka kunskaper som krävs för att nå en fungerande samlastning kommer använda sig 

av alla teorier men huvudsakligen av två teorier samlastning och Lean production, 

utöver detta kommer intervjuernas data att användas. 

 

Hur det kan gå till för att införa samlastning kommer ha stöd av båda källorna för data 

samt alla teorier som används i detta kapitel.  

3.2  Vad innebär logistik? 
Logistik beskrivs ofta som läran om effektiva materialflöden. Inom logistik ingår alla 

delmoment som leder till att materialet är på rätt plats vid rätt tid (Jonsson & Mattson 

2008). Logistik har bland annat definierats av Council of supply chain management 

proffesionals (Jonsson & Mattson, 2008) och beskrivs då som: 

 ”Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and 

controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, 

and related information between the point of origin and the point of consumption in 

order to meet customers requirements.”  

Huvudmålet för logistik och logistiklösningar är att bidra till en bättre effektivitet och 

där igenom till en högre lönsamhet (Jonsson & Mattson 2008). 

3.3 Samlastning 
Samlastning innebär generellt oavsett industri att material omlastas på en terminal 

(logistikcenter) och transporteras med annat fordon till sin leveransplats. Detta ska leda 

till mindre transporter inne i städer med fordon som är olämpliga (Ottosson, 2005). En 

principiell skiss över hur detta fungerar visas i figur 1. 

 

Figur 1: Principiell skiss över samlastning (Ottosson, 2005) 
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Den största kostnaden för logistiken av material är transporten, över halva kostnaden 

går att hitta här. Om det då går att få ner antalet transporter till ett projekt så leder det 

till en kostnadsbesparing (Griffin & Thomas, 1995). En ökad kostnad tillkommer för 

att förvara material på terminal innan det transporteras till arbetsplatsen vid 

användandet av samlastade leveranser.   

En traditionell materialflödeskedja använder sig av att det finns möjlighet att förvara 

material vid tillverkningsområdet, något som inte alltid är att föredra inom byggprojekt. 

Då städerna blir mer exploaterade minskar ytorna som finns att tillgå vid projekt inom 

stadskärnor, det är då att föredra ett minimalt behov av upplagsytor. Vid byggandet av 

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm används ett logistikcenter där mindre transporter 

lämnar sitt gods för att sedan gemensamt transporteras till arbetsplatsen. Detta har 

bidragit till en tystare och mer säker arbetsmiljö (www.stockholm.se 2013).  

EU-projektet Trendsetter kom fram till en rapport (Evaluation report – New concepts 

for distribution of goods (WP9), 2005) som Ottosson (2005) har använt som grund för 

sin rapport om logistikcenter. I rapporten definieras logistikcentral som ”Terminal där 

gods samlastas, från flera leverantörer/ transportörer, till en gemensam lastbil för att 

sedan levereras samlast till område inom stad”. I rapporten beskrivs byggmaterial som 

fördelaktigt för att samlastas, dock inte allt då det finns skrymmande och otympliga 

godstyper. Ett byggprojekt som använder sig av samlastning behöver ha en 

logistikcentral som grund, denna central bör dock för byggprojekt vara enkel att bygga 

och riva då den bara behövs under byggnation (Ottosson, 2005). Ett annat alternativ är 

att samlastning sker hos en leverantörs terminal (t.ex. DHL) om det är mindre 

byggprojekt.  

Något som kan ske vid samlastning är att material får mellanlagras innan transport ut 

till arbetsplats, det blir då en extra lagerkostnad som inte skett vid direkt transport till 

arbetsplatsen. Även om det då hade varit behov av att lagra materialet även där. Vid 

samlastning kan diverse värdegrundande tjänster användas (Ottosson, 2005), t.ex 

leverans vid bestämd tidpunkt, uppackning av gods etc.  

Vid samlastning på en logistikcentral har även svinnet, stölder och skador av material 

minskat (Ottosson, 2005) då mellanlagring användes på centralen istället för ute på 

arbetsplats.  

 

3.4 Lean production 
Lean är ett logistik tänk som bygger på att slöseri ska minimeras och härstammar från 

bilindustrin och framförallt från Toyota. Den bygger på sju former av slöseri (Howell, 

2010) 

 Överproduktion, det har producerats för mycket av en viss produkt. 

 Onödiga transporter eller förflyttningar, material har transporterats eller 

personal förflyttats i onödan.  

 Väntan, material eller arbetare som väntar på att användas/ arbeta. 

 Överlager, det finns för mycket material eller produkter på lager som binder 

kapital.  

http://www.stockholm.se/
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 Överarbetning, arbetet som sker är över det som krävs för att färdigställa 

produkten. 

 Onödiga arbetsmoment, rörelser som sker som inte bidrar till att skapa värde 

för produkten. 

 Defekter, de produkter som tillverkats eller behöver justeras för att de har 

någon defekt. 

Slöseriet ska elimineras utan att produkternas kvalitet ska påverkas, detta leder till att 

kunder ska få produkter de värderar (Howell, 2010). 

För att kunna uppnå de krav som ställs för att minska slöseriet inom produktionen 

uppmanas alla till en transparant arbetsmiljö. Uppstår det ett problem så ska det påvisas 

och lösas, så kallade Japanska sjön (Holweg, 2006). Du lägger kraft på att lösa de 

problemen som framkommer under produktion och låter de inte fortlöpa under en längre 

tid. Medarbetare uppmuntras att påpeka brister i produktionen för att minska risken för 

slöseri (Holweg 2006).  

3.5 Skillnader mot tillverkande industrier 
Inom byggindustrin till skillnad mot andra tillverkande industrier produceras det olika 

moment dagligen. Det är svårt att veta exakt hur en dag kommer att se ut och vad för 

problem som uppstår (Alnervik & Jelacic, 2010).  För en vanlig industri som tillverkar 

samma mängd produkter varje dag uppstår i de flesta fall inga överraskande moment. 

Det finns ett visst material behov som kommer behövas under dagen, detta är enkelt att 

mäta och se till att det inte tagit slut. För byggprojekt är det inte lika enkelt, det är många 

rörliga delar som inte är vana att jobba tillsammans och ska befinna sig på samma yta. 

Det kan vara så att en yrkesarbetare på entreprenadföretaget och en elektriker ska jobba 

samtidigt på samma yta, något som oftast inte går. Då kommer en av dem behöva göra 

annat och får nya materialbehov. Detta är svårt att planera över och kräver ett större 

arbete för att klara av (Alnervik & Jelacic, 2010).  

De flesta byggprojekt har ett behov av en kort materialflödeskedja (Ala-Risku & 

Kärkkäinen, 2004) som ger möjlighet att snabbt få material på plats. För tillverkande 

industrier så används ”just in time”(JIT) i hög utsträckning. Detta leder till att det inte 

behövs stora lagerutrymmen utan materialet kommer när det ska användas och tar inte 

upp lagerkapacitet (Ebrahimpour & Lee, 1987). Detta är något som byggindustrin 

eftersträvar men har problem att lyckas med. Vid ett möte med logistiksamordnare på 

Skanska (23 Mars 2015) sa han ”Byggbranschen har traditionellt sett sitt eget sätt att 

använda JIT, material förvaras på plats med tidsmarginal innan användandet. Då finns 

materialet alltid på plats när det ska användas”. Detta blir lagerhållning av material 

mer än vad det blir JIT. 

Inom den tillverkande industrin så används supply chain management (SCM) i hög 

grad. SCM har definerats enligt ”the network of organisations, that are involved, 

through upstream and downstream linkages, in the different processes and activities 

that produce value in the form of products and services in the hands of the ultimate 

customer” (Christopher, 1992).  Detta är en av grunderna till en lyckad logisitik och 

tillsammans med JIT en fundamental del av en lyckad produktion. Inom 

byggindustrin är det inte lika simpelt att införa detta (Koskela & Vrijhoef 2000). Figur 

2 visar hur en ”supply chain” kan se ut inom byggnadsindustrin. Då det är väldigt 

mycket som ska tas fram till kundens slutprodukt är det många rörliga delar som ska 
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Figur 2: Construction supply chain, Cox och Ireland 2002 

stämma. Det är olika företag som står för material, maskiner och underentreprenörer 

till projektet. Detta ska sedan samordnas med huvudentreprenören och olika 

konsultfirmor innan det har tagit sig till slutprodukten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Alla teorier härstammar från den första som beskriver hur det går att definiera logistik. 

Efter detta finns det en hel del gemensamt mellan de olika att reflektera över.  

Då huvudteorin för arbetet är samlastning så är det den viktigaste av de olika teorierna, 

den går indirekt att koppla ihop med de två andra, Lean production och skillnader mot 

tillverkande industrier. Inom Lean production finns det inget direkt samband till 

samlastning men de båda teorierna bygger på att eliminera slöseri. Det mest tydliga 

sambandet mellan samlastning och Lean berör slöseriet om onödiga transporter, något 

som samlastning strävar efter. Om det uppstår mellanlagring av material vid 

samlastning kan det jämföras med Leanteorin om överlagring, det materialet binder 

kapital utan att användas.   

Det finns också mellan samlastning och skillnader mot tillverkande industrier en del 

gemensamma punkter. T.ex. vill tillverkande industrier också ha en kontroll över när 

det kommer transporter med material så att de är redo att ta emot dem, något som 

samlastningen strävar efter.  

Mellan Lean production och skillnader mot tillverkande industrier finns en hel del 

gemensamt. Mycket av det som tillverkande industrier strävar efter kommer direkt från 

Lean. Just in time tänket har utvecklats inom Lean för att minska slöseriet som uppstår 

vid lagring av material istället för att det direkt används inom produktionen. Just in time 

bygger på att öka effektiviteten på produktionsprocessen medan Lean productions 

huvudmål är att använda sig av effektivisering för att öka värdet på produkten för 

kunden.  
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4 Empiri 

4.1 Bergsvägen 49 Stenungsund, Produktionschef 
Projektet består av 32 hyresrätter i ett åttavåningshus, enligt Moderna Hus konceptet 

(färdiga koncept hus från Skanska med hög grad prefarbricering). Produktionschefen 

(PC) har sedan tidigare endast mindre erfarenhet av samlastning. 

Bygglogistiken vid tidigare projekt överlag inom byggbranschen har varit dålig 

speciellt vid pressad tidplan, oavsett om det funnits möjligheter för bra upplagsytor. 

Projektet använder samlastning eftersom det är krav från beställare (Moderna Hus är 

koncepthus från Skanska), projektet ligger vid slutet på en gata och har små upplagsytor 

tillgängliga. Totalt kommer 32 samlastade transporter att användas, varje transport 

kostar 5000kr. Hittills har enda problemet varit skadade VS-schakt som levererats till 

projektet. Kommer fortfarande mindre dagliga transporter med reglar, skruv etc. 

Fungerande samlastning går att få genom extremt detaljerade tidplaner (ner på 

minutnivå), speciellt om underentreprenörer är involverade. I projektet köper Skanska 

in material åt el och VVS, de är vana vid korta leveranstider och inte att planera månader 

i förväg. Ventilation är även med på samlastning och detta var ett krav i upphandlingen, 

de köper in materialet själva. Övriga tidplaner som leverans- och inköpstidplaner 

behöver hålla en hög kvalitet. 

För att öka intresset för samlastning skulle t.ex. schablonvärden behöva tas fram för att 

visa om det går att spara för olika projekt. En utredning som visar vad samlastning 

kostar och om det fås igen kostnader. PC sa att ”Samlastningen är ovärderlig, men svår 

att mäta” och detta för att det inte går att visa vad som tjänas in med användandet. Alla 

kostnader ligger utanför kalkylen och det tar mycket tid att få fram bra tidsplaner med 

noggrannheten som krävs. 

Ytterligare intresse för samlastning skulle kunna fås genom att en ny programvara tas 

fram. Just nu används excel för att planera upp samlastningen. Det saknas då samband 

mellan beställningsprogramvaran och excel och mycket manuellt arbete med 

artikelnummer, pric etc. Lossningskalendern borde även vara ihopkopplad med de två 

övriga programmen för att underlätta arbetet. 

Hittills har det inte uppkommit problem som med samlastning förutom de skadade VS-

schakten. Material har befunnits på terminal ungefär två veckor innan leverans och inga 

förseningar har förekommit. Det finns möjligheter att välja bil som kommer med 

materialet i förväg t.ex. täckt eller med kran, ger projektet en flexibilitet då projektet 

saknar egen kran/ hjullastare. 

Att samlastning inte används mer kan bero på att kostnaderna är svåra att leda till något 

positivt, endast minusposter på kontona. Rutinerad inköpare kan leda till att samlastning 

anses onödigt då material finns på plats vid rätt tid. Rutinerade produktionschefer 

föredrar det sätt de använt tidigare. Vilken typ av projekt har också påverkan på om 

samlastning ska användas. Finns stora upplagsytor för förvaring på projekt blir 

samlastning en onödig kostnad.  
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PC kan tänka sig att använda samlastning vid andra projekt men beroende på projekttyp. 

Projekt med mycket inredning etc. då är samlastning aktuellt, vid byggandet av 

industrier är det mindre aktuellt.   

4.2 Tunnlandsgatan Borås, produktionschef och 
produktionsledare 

Projektet består av två stycken punkthus på åtta våningar som renoveras och byggs på 

med 2,5 våningar. Produktionschefen och produktionsledaren har sedan tidigare 

erfarenheter av samlastning. Huvudsakligen projektet Simonsland i Borås där båda var 

involverade.  

Vid tidigare projekt som inte använt samlastning har det varit svårt att ha en god 

leveransbevakning, detta sköts nu av DHL. Det har även varit svårt att kontrollera 

material som dykt upp utan förvarning till projekt när det saknats personal att ta emot 

det. Ytterligare problem som uppstår är om resurser saknas t.ex. hjullastare för att ta 

emot transporten. Vid samlastning har DHL ansvaret att transporter kommer på avtalad 

tid, då resurser att ta emot leveransen finns. Detta har planerats i god tid och inbokning 

av hjullastare kan ske två månader i förväg.  

På projektet används samlastning tillsammans med inbärning från logistikfirma, detta 

innebär att yrkesarbetare kan fokusera på produktionen och inte att ta hand om material. 

De personer som bär in material har god erfarenhet och kan se lösningar för hur material 

ska placeras för att inte flyttas innan användning. T.ex. vid köksmonteringen på 

Simonsland ställdes köken in i lägenheterna efter vilken ordning montering skulle ske, 

detta i samråd med ansvarig yrkesarbetare. Det kommer inte ske onödiga moment som 

att leta efter material eller flytta runt saker. 

Från tidigare projekt finns det erfarenheter och kunskap om att samlastning och 

inbärning blir en smidigare resa för projekt. Produktionschefen sa ”Jag vet att vi tjänar 

på samlastning, men inte hur mycket”. Ett sätt att ekonomiskt mäta samlastning är att 

bygga två likadana hus jämte varandra, med samma personer involverade. Något som 

inte går att genomföra.  

Under produktionen får produktionsledningen mer tid till övriga saker än att boka 

transporter och hålla koll på leveranser även om det tagit mer tid tidigare att göra 

tidplaner. Det är också oftast samma chaufför som kommer med materialet och är 

bekant med arbetsplatsen och var avlastning sker etc. Hjullastare har också oftast 

samma chaufför. Även personalen som bär in materialet är oftast samma personer och 

det är enkelt att hålla en god dialog med dem över materialplacering och likande, 

precisionen blir oftast bättre. De kan även avemballera materialet och därför spara tid 

för yrkesarbetare.  

En stor fördel med samlastning är möjlighetena att styra över när transporter kommer 

upp till timmar innan leverans. Uppkommer det problem på morgonen som förhindrar 

mottagandet av leveransen kan den skjutas upp till nästa dag. Skulle material beställts 

för tidigt kan det till en mindre kostnad stå på terminalen till dess att materialet ska 

användas. På så sätt undviks möjliga vattenskador, svinn etc. 

För att få en bra fungerande samlastning krävs det att tidplanerna håller en hög kvalitet. 

De ska vara tillräckligt detaljerade så at planering av transporter kan ske månader ibland 

halvår i förväg. Allt som berör samlasting kräver en god framförhållning. Alla projekt 
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kan åtminstonde delvis använda samlastning även om det optimala är bostäder i 

punkthus. Det finns då möjlighet att takta (samma moment utförs med jämna 

mellanrum, t.ex när produktionen flyttas till ny våning) produktionen och transporter 

kommer regelbundet med samma material.  

För att få mer projekt intresserade av samlastning behöver en utredning som konkret tar 

fram kostnader mot vad som tjänas in i projektet. För produktionschefer är det ”money 

talks” som gäller och om det inte konkret går att visa att det leder till en vinst är det 

svårt att få mer intresserade. Olika generationer av produktionschefer är ser annorlunda 

på nya lösningar, många är konservativa och vill använda metoder de är vana med. 

Användandet av skall krav t.ex. att samlastning skall undersökas för projekt är något 

som enbart skulle få negativa följder, folk ska vilja använda det för att nå ett bra resultat. 

En god kunskap över de programvaror som används är lämpligt för involverade 

personer. Samlastning leder även till en bättre arbetsmiljö med mindre material utspritt 

över projekten. När taktning används går det att se om någon inte städar efter arbetet 

och vem detta är.  

Nackdelar med samlastning kan vara de programvaror som används nu och framförallt 

excel. Det är inte smidigt att använda sig av och kräver mycket manuellt arbete. T.ex. 

ska tre olika datum fyllas i leverans till DHL, leverans från DHL och när montering ska 

ske. Sitter en produktionsledare och fyller i ett halvårs leveranser är det lätt att fel 

uppstår. Excel bladet kan bli svårt att hålla ordning på allt och kan verka avskräckande 

att jobba med.  

De flaskhalsar som uppstår t.ex. kaklandet av badrum kan minskas då material kan stå 

avemballerat och kakelsättaren kan börja med arbetet direkt. Vid samlastning finns det 

möjlighet att välja vilken typ av fordon som kommer är också en fördel för projektet.  

När underentreprenörer varit delaktiga har deras material levererats till terminal och 

Skanska har tagit kostnaden för ”taxi” (från terminal till projekt) resan ut till projektet.  

4.3 Simonsland Borås, Exempel på effekter 

Enligt logistiksamordnare (personlig kommunikation, 9 april, 2015) gick det att påvisa 

exempel på följande effekter för Simonsland i Borås (detta är inte en fullständig lista 

över alla effekter): 

”Jag vill minnas att vi pratade om att minskad maskintid för att lossa godset i form av 

tornkranslyft, lull/hjullastare etc. samt yrkesarbetarnas tid samt tjänstemännens tid 

värderades. 

Exempel på effekter i projektet: 

 Simonsland hade istället 30 anlöp med lastbilar istället för 240. 

 Dessutom var det varje gång en lastbil som hade rätt egenskaper i förhållande 

till lossningsresurser (maskiner, lossningszonens yta, etc.) i projektet. 

 Vidare kom lastbil på beställd tid vid samtliga tillfällen. 

 Allt material leveransbevakades så att det skulle vara i tid. 

 Tid för att leta efter material i projektet: noll. 

 Tid för att hantera material från grind till plats för inbyggnad: minimal (man 

jobbade med inbärning av material efter arbetstid). 
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 Minimal påverkan på projektets resurser för att få material från grind till rätt 

lägenhet då det som sagt blev inburet och av emballerat efter kl. 1600. 

 Minimalt med skador på materialet tack vare effektiv hantering utan stress. 

 Bättre arbetsmiljö i projektet och i närheten av projektet (starkt trafikerade 

vägar/cykelvägar/gångbanor runt projektet samt skolor invid projektet). 

 Bättre grön miljö i och i närheten av projektet genom väsentligt färre lastbilar 

fram till projektet. 

 

Sammantaget ger naturligtvis ovan en hel del ekonomiska effekter utöver produktivitet, 

arbetsmiljö, etc.  

Ovan exempel på effekter ser vi även i andra projekt som kör med logistikverktyg, men 

Simonsland är det projekt som hittills kört logistikverktyg i störst omfattning.” 

 

4.4 Heden 47:3 Göteborg, produktionsledare 
Projektet består  av ett tiovåningars kontorshus i centrala Göteborg. Produktionsledaren 

har sedan tidigare ingen erfarenhet av projekt med samlastning.  

Det var tänkt att projeket skulle använda samlastning och detta undersöktes av 

produktionsledaren. Det beslutades att inte använda samlastning vid ett senare skede. 

De anledningar som nämndes var möjligheten till genomfartsled genom arbetsplatsen, 

visuellt enklare för produktionsledningen att upplysa varandra genom en White board 

om leveranser, ytterliggare en tjänsteman skulle behövts för att planera upp 

samlastningen. Det var inget kostnadsmässigt som påverkade beslutet utan vad som 

kändes tryggt för involverade personer. Det byggs kontor och det finns då större 

möjligheter att förvara material inomhus på större öppna ytor. Det fanns också en risk 

att för mycket material skulle komma på en transport och förvaring av detta på plats 

skulle vara svårt. Utomhus finns det inga ytor som går att använda som upplagsplatser 

utan leveranser måste omgående tas hand om och flyttas in i byggnaden. Detta kräver 

samordning mellan de olika produktionsledarna för att flera transporter inte ska dyka 

upp samtidigt då ett begränsat antal bygghissar finns. Det behöver även finnas tillgång 

till hjullastare eller lull för avlastning, något som projektet måste påkalla.  

Projektet har inte kommit till det skede när samlastning varit mest intressant och det är 

därför svårt att säga om rätt beslut togs angående samlastning. När inredningen till huset 

kommer får produktionsledarna planera in transporter så att de inte krockar och att t.ex. 

en lull kan utnyttjas en hel dag.  

För att skapa förutsättningar för samlastning borde det finnas ett helhetspaket, det ska 

gå att fylla i allt på ett ställe och lossningskalender, IBX (beställnings programvara) och 

excel uppdateras samtidigt. I nuläget hänger lossningskalendern och IBX ihop. Det bör 

vara enkelt att använda sig av programvarorna så att även folk med sämre teknikvana 

kan använda det. De delaktiga måste också vara intresserade av att testa på nya 

lösningar så att rätt attityd finns från start.  

För att kunna få med underentreprenörer behöver t.ex. en A4 tas fram som beskriver 

hur samlastning fungerar, för- och nackdelar och vad som finns att tjäna på det. I nuläget 
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är det många som inte vet exakt hur det går till och kan därför bli mindre intresserade 

av att testa på samlastning. 

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
De tre intervjuer och e-posten från logistiksamordnare påvisar effekter för ett projekt 

som använder samlastning har koppling. Framförallt mellan de två intervjuer 

(Tunnlandsgatan och Bergsvägen) där samlastning används och de effekter som fanns 

på Simonsland. För Heden 47:3 som inte använder sig av samlastning finns det naturliga 

skillnader till de andra projekten men relevanta sådana. Det finns anledningar till att 

samlastning valdes bort även om det diskuterades noggrant innan projektstarten. 

 

De tre intervjuerna berör alla att Excelbladet som används behöver uppdateras, det är 

omständigt att använda och rörigt att visa upp på möten. De två projekten som använder 

samlastning vill även ha en utredning som kan leda till ett schablonvärde för hur mycket 

samlastning kostar/ vad som tjänas på att använda samlastning. Det finns också 

skillnader i att de två projekten bygger/ renoverar bostäder och det tredje som inte 

använder samlastning bygger kommersiella ytor. Det är också olika syn på hur 

logistiken överlag fungerar inom byggbranschen, projekten som använder samlastning 

tycker att logistiken överlag är dålig medan det tredje tycker den fungerar bra överlag. 

 

Alla respondenter tycker också att användandet av logistiklösningar är väldigt beroende 

på vilka som är engagerade i projektet och deras syn på nya lösningar, det är många 

som vill göra på det sättet de tidigare gjort. De personer som är involverade måste vara 

intresserade av att testa samlastning eller andra nya lösningar för att det ska fungera. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
I tabell 2 ges en översikt över de projekt som låg till grunden för de fallstudier som 

genomförts och kort fakta om dessa. 

Projekt Byggnadstyp Samlastning Under 
produktion 

Omsättning 

Bergsvägen 49 Bostäder Ja Ja 32 milj. Kr 

Tunnlandsgatan Bostäder  Ja+inbärning Ja 90 milj. Kr 

Simonsland Bostäder Ja+inbärning Nej 110 milj. Kr 

Heden 47:3 Kontor Nej Ja 200 milj. Kr 

Tabell 2: Översikt fallstudier 

5.1.1 Nuvarande arbetsmetod och byggnadstyp 

Intervjuerna gav att som arbetsmetoderna ser ut i nuläget är det mycket manuellt arbete 

som måste genomföras för att samlastning ska fungera. Detta tar mycket av 

tjänstemännens tid i uppstarten av projekten och det kan enkelt ske misstag som är svåra 

att hitta innan de inträffar. Den mer komplicerade materialflödeskedja som används i 

ett byggprojekt jämfört med tillverkande industrier kräver också ett större arbete när 

planeringen av samlastning sker. Är underentreprenörer med har de sina leverantörer 

som ska lasta av på terminalen etc. och detta behöver planeras in i de transporter som 

sker till bygget.  

Att det nu är två olika delar som behöver arbetas med, Excel-bladet och IBX + 

lossningskalander leder också till en större arbetsbörda som inte skapar värde i 

slutprodukten. Detta kan ses som onödiga arbetsmoment enligt Lean Production teorin. 

Om det går att inkludera dessa tre till en programvara eller att de ”hänger” ihop skulle 

leda till mindre arbete för de involverade tjänstemännen.  

Intevju vid Tunnlandsgatan gav att vilken typ av byggnad som byggs är också utav 

betydelse för samlastningens värde. Vid byggandet av bostäder och framförallt 

punkthus är samlastning optimalt. Det är då enklare att samordna den genom att samma 

moment kommer genomföras på de olika våningsplanen. De blir då transporter som 

innehåller samma material flera veckor i rad och det gör att en högre standardisering 

sker och involverad personal blir bättre på att hantera transporten och montering av 

material.  

Det är också en större mängd inredning än vid byggandet utav kommersiella ytor. Vid 

bostadsbyggande är det oftast mer innerväggar som är i vägen för materialtransporter 

än vid kommersiella ytor. Kontor består oftast bara utav våtrumskärna som byggs 

invändigt med trapphuset och resten kan lämnas öppet och utnyttjas till förvaring. Även 

om då material kan komma att flyttas flera gånger.  
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5.1.2 Arbetsmiljö och inbärning 

Arbetsmiljön är en punkt som tillsammans med miljön i stort blir mer aktuell för varje 

år. Att det med hjälp av samlastning kan leda till mindre tunga transporter till ett projekt 

påvisar effekter som är positiva för närmiljön. Det blir även en bättre arbetsmiljö för de 

personer som arbetar inne på projektet med mindre lastbilar som leverarar material, 

detta påvisas av de exempel som fanns för Simonsland. Det blir mindre behov av 

hjullastare etc. som behöver beaktas inne på området. Om det sedan går att kombinera 

samlastade leveranser med inbärning finns möjlighet att detta sker efter ordinarie 

arbetstid och arbetsmiljön blir bättre för projektet. Att arbetsmiljön förbättras ges även 

utav intervju på Tunnlandsgatan. 

Det påvisade effekterna för Simonsland gav att använda sig av inbärning kan leda till 

att resurser som krävs för att ta hand om leveranser minimeras om arbetet sker efter 

ordinarie arbetstid. Då kunde de bygghissar och andra maskiner som utnyttjades för 

inbärning få en längre utnyttjandetid på dagarna och inte stå outnyttjade. Det behöver 

heller inte ske någon väntan för snickare på bygghiss etc. eller för inbärningsfirman då 

maskiner används olika tider. Här minimeras mycket slöseri som kan ske enligt Lean 

Production, detta leder till en mer effektiv arbetsplats.   

5.1.3 Ekonomi och tid 

Samlastning är tillräckligt nytt och används överlag inte för byggprojekt, därför finns 

det ingen ekonomisk utvärdering än. Från alla intervjuer har det nämnts att samlastning 

är svårt att mäta rent ekonomiskt och detta bör vara en bidragande faktor till att en 

utredning inte skett. För de projekt som undersöks har egentiden som läggs ner på 

samlastning varit svår och mäta och värdera. Den enda lösningen för att göra en rättvis 

ekonomisk mätning enligt projektledningen på Tunnlandsgatan var  

 Två likadana hus byggs jämte varandra 

 Byggs samtidigt 

 Samma personer inblandade 

 Ett med samlastning, ett utan 

 Ekonomisk jämförelse mellan dem 

En sådan undersökning är omöjlig att genomföra pga. t.ex. kan inte driva två projekt 

liknande projekt utan att dra erfarenheter från det andra. Ett annat sätt att utvärdera 

ekonomin med samlastning är att låta flera projekt med samma projektledning pågå 

under ett antal år, visar alla projekt positiv ekonomi. Om detta sätt används tillsammans 

med intervjuer med involverade personer som kan påvisa vad de tror om ekonomin 

borde en slutsats gå att dra angående ekonomin i projekten.  

Bergsvägens produktionschef tyckte att ett schablonvärde behövde tas fram för att 

kunna utvärdera i kalkylen för projektet vad samlastning kommer att kosta, vad som 

går att tjäna på användandet av samlastning. Det är som påvisat ovan är inte enkelt att 

göra men skulle kunna leda till att fler projekt får upp vad samlastning kostar för ett 

projekt kontra vad som går att få igen genom användandet.  
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En jämförelse mellan den tid som lagts ner vid planeringen av samlastningen och den 

tid som fås igen under produktionen då ingen leveransbevakning behöver ske är svår 

att mäta. Tiden det tar för snickare att inte ta emot leveranser och avemballera dessa när 

inbärning används är också svår att få rättvis och påvisa de ekonomiska aspekter som 

finns.  

Andra industrier som har en fast fabrik kan ofta utnyttja möjligheten att ha maskiner 

som ska hjälpa till med transporter till produktionen, för ett byggprojekt kan detta vara 

svårare eftersom det finns skrymmande objekt och platser som är svåra att nå med t.ex. 

kran. Detta ger ytterliggare tid som behöver planeras för jämfört med andra industrier. 

För tillverkande industrier är det ofta samma material som använts regelbundet, inom 

byggprojekt varierar det efter hur projektet fortskrider. Tid som behöver läggas ner för 

att planera upp den mer komplicerade materialflödeskedjan inom bygg jämfört med 

andra industrier är även den tidskrävande.  

Även om antalet transporter till arbetsplatsen minskas med samlastning så sker dessa 

fortfarande till terminalen, det tillkommer sedan en kostnad för att köra ut dem till 

projektet som inte förekommer i traditionella byggprojekt. Denna kostnad måste 

jämföras med den kostnaden som förekommer för förvaring av material på 

arbetsplatsen, aspekter att ta hänsyn till här är t.ex. hur mycket svinn som förekommer 

och dess kostnad, skador som kan uppstå. Står det på terminal förekommer det även en 

kostnad för den mellanlagring som sker, allt detta måste vägas samman för att se om 

samlastning vore ekonomiskt hållbart för projektet. Ur intervju på Bergsvägen 

framkommer det att materialförvaring på terminal inte bidrar med några markanta 

ökande kostnader för användandet av samlastning.  

5.2 Vilka förutsättningar krävs för en fungerande 
samlastning? 
Intervjuerna gav för att skapa bra förutsättningar för att ett projekt ska få en fungerande 

samlastning krävs framförallt engagerade och intresserade personer, som vill använda 

nya lösningar. Utan detta blir det svårt att få en fungerande samlastning. Det som är av 

betydelse är att alla tidplaner som används inom ett projekt är av så hög kvalitet att det 

går att planera samlastningen månader i förväg. Det kan då krävas att tidplanerna är 

nästintill minutnivå för att det ska gå att planera i förtid. För att uppnå detta krävs det 

att personer som är involverade vill använda lösningen. Intervju på Tunnlandsgatan gav 

även att involverade personer behöver vara vana användare av de planeringsverktyg 

som används för att kunna få en bra planering.  

De nuvarande verktygen som används för att ordna samlastning är inte de mest smidiga 

och användarvänliga. De skulle behöva samordnas till en programvara eller att de 

nuvarande tre (Excel för samlastnings samordning, lossningskalender och 

beställningsprogramvara) hänger ihop. I nuläget hänger lossningskalendern och 

beställningsprogramvaran ihop. Att det skulle vara enklare att visuellt visa upp 

samlastningsdokument på möten för att kunna visa underentreprenörer och andra 

delaktiga när leveranser kommer, vad som finns med etc. än det är i nuläget vore att 

föredra.  

De personer som arbetar inom produktionen och som har ansvar för logistiken och att 

material finns på plats när de behövs skulle även behöva veta grunderna för Lean 

production för att få en förståelse över vad slöseri kan vara. Josephson & Saukkoriipi 

(2005) beskriver deras syn på slöseri för en byggarbetsplats i rapporten ”Slöseri i  
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byggprojekt”, genom att ha grundläggande kunskap om Lean production och 

rapportens syn på slöseri kan öppna ögonen för personer involverade i logisitik för 

projekt. Det skulle kunna få dem att bli mer medvetna om att mycket arbete som sker 

på en byggarbetsplats inte är värdeskapande och att det borde förminskas. Att sedan 

kunna få en förståelse för att det inte alltid behöver vara en kort material flödeskedja 

för ett byggprojekt utan att det går att ha en god planering med bra slutresultat.  

De olika delarna som presenteras ovan kan förkortas till  

 Engagemang 

 Planering 

 Programvara 

 Utbildning 

Det alla intervjuer har gett är att utan ett engagemang så kommer du aldrig få det att 

fungera och påvisa ett bra resultat. De andra punkterna blir mindre viktiga om 

engagemanget saknas. Att kunna skapa en god planering är viktigare än programvaror 

och utbildning men de båda är en fördel för att nå en fungerande samlastning. 

5.3 Vilka kunskaper behöver personer ha för att få en 
fungerande samlastning? 
De kunskaper som är viktiga för att ett projekt ska få en fungerande samlastning är att 

de personer som driver projektet (Produktionschef och produktionsledare) vet hur de 

ska gå tillväga. De måste ha en grundläggande förståelse för hur logistiken inverkar på 

ett projekt, det är inte bara genom leveranser av material. Arbetstid går att spara på att 

placera material rätt direkt, material ska inte förflyttas flera gånger innan det används. 

Alla de förflyttningarna är slöseri som inte skapar något värde för projektet.  

Kunskaper inom tidsplaneringsverktygen som används för projektet behöver vara 

relativt bra, den planering som sker ligger oftast månader i förväg och har ett behov av 

att vara noggrann. Att då kunna få in detta i de tidplaner som används kräver att 

personen som arbetar med programmet har goda kunskaper i hur det används och dess 

funktioner.  

Genom att ha grundläggande kunskaper i hur logistiken fungerar för andra industrier 

och för att kunna jämföra med hur logistiken inom byggbranschen ser ut. Det kommer 

då finnas kunskap om JIT och Lean Production, det finns möjlighet att se på slöserier 

som sker inom ett projekt enligt Lean Production som det inte funnits kunskap om 

innan. 

5.4 Hur kan samlastning införas? 
För att kunna införa samlastning på fler projekt skulle framförallt en ekonomisk aspekt 

behöva tas fram. Det är för många produktionschefer inom byggbranschen pengar som 

styr, det finns krav på att projekt måste gå med vinst. Då kommer produktionschefer att 

välja det sättet som fungerat förut. Det finns ingen vilja att prova obeprövade lösningar 

som eventuellt kan förbättra projektet. Det måste vara ekonomiskt gångbart.  

Att samlastade leveranser också är ett oprövat begrepp hos olika underentreprenörer 

som inte vet hur de ska hantera utmaningar som de ställs inför med samlastning. Här 

skulle, som produktionsledaren på Heden 47:3 önskade, ett färdigt informationsblad 
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finnas. På bladet skulle en enkel beskrivning av hur det fungerar, vad som är positivt, 

vad som är negativt och hur ekonomin påverkas finnas med.  

Den nuvarande lösningen för att samordna leveranser med tre olika delar (Excel, 

beställningsprogramvara och lossningskalender) skulle kunna utvecklas för att 

underlätta för nya projekt. Det behöver bli enklare att samordna allt som rör samlastning 

för att minska arbetsbördan på de personer som planerar upp projektet.  

Det som kan var det mest betydande för att införa samlastning till ett projekt på ett 

fungerande sätt är att personerna på projektet är positiva. De vill testa på nya lösningar, 

är villiga att lägga lite mer tid i början och tror på att i slutet kommer det ge ett positivt 

resultat. 

5.5 Koppling till målet 
 Målet med arbetet är att analysera hur samlastning kan användas mer inom 

byggprojekt. 

Målet som delades upp i de tre frågeställningar som behandlats i arbetet kan 

sammanfattas kort. Det krävs att alla personer som är involverade i projekten är 

intresserade av olika lösningar. Till sitt förfogande behöver de ha rätt kunskap om hur 

logistik fungerar och påverkar projekt, hur tidsplaneringsverktygen fungerar, hur andra 

industrier arbetar med logistik. Den programvara som används i nuläget skulle behöva 

uppdateras och de tre delarna kopplas till en programvara för att underlätta för personer 

som arbetar på byggprojekt. Genom att använda detta har den tredje frågeställningen 

besvarats. 

Den tredje frågeställningen ”Hur samlastning kan införas?”. Genom att ta reda på hur 

samlastning kan införas tas fakta fram över vad som behöver göras för att samlastning 

ska kunna användas mera inom byggprojekt. Genom att skapa rätt förutsättningar (t.ex. 

intresserad personal) för projekt att arbeta med samlastade leveranser och påvisa den 

kunskap (t.ex. logistikens påverkan) som krävs för att nå en fungerande samlastning 

borde fler projekt upptäcka hur samlastning kan införas.   
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Det resultat som arbetet har landat i har en god trovärdighet och kan användas för att 

skapa rätt förutsättningar för att införa samlastade leveranser för projekt inom 

byggbranschen. 

I trovärdighetsdelen i kapitel två nämns en sänkt trovärdighet då alla fallstudier sker på 

samma företag, det skulle för att få ett mer trovärdigt resultat behövt ske fallstudier på 

andra företag. Då arbetet är begränsat till ett företag finns inte möjligheten att 

genomföra detta.  

De fallstudier som skett har varit på Skanska som är ett av de största 

entreprenadföretagen i Sverige och har nationell närvaro och har därför möjlighet att 

dra intern nytta av andra länders arbetsmetoder. Det finns också personer som arbetar 

enbart med logistik inom Skanska som eventuellt inte finns för mindre företag och 

därför kan det uppkomma skillnader i arbetsmetoder. Hela resultatet kan därför ses 

mindre relevant för vissa företag medan delar är lika relevant för företag oavsett storlek. 

Det kan vara svårt för mindre företag att vända kostnaderna som uppkommer vid 

samlastning till något positivt då de ofta är mindre projekt och mindre material som 

behövs, upplagsytor behöver oftast vara mindre och det finns då en större möjlighet att 

lagra material smidigt på ett projekt. 

Något som kunde gjorts är att följa en leverans när den kommer till ett projekt för att se 

om det fungerar så bra som inblandade personer säger och fått en bredare empiri. Detta 

hade behövt ske för de båda projekten (Tunnlandsgatan, Bergsvägen) som använder 

samlastning i nuläget eftersom de använder olika inbärningslösningar. Personer som 

använder samlastning och är positiva till det kan eventuellt bortse från mindre problem 

som uppstår vid en leverans för att det överlag fungerar bra och detta kunde observerats. 

Även om små problem kunnat uppmärksammas hade det antagligen inte påverkat 

resultatet. 

6.2 Metoddiskussion 
De fallstudier som genomfördes tillsammans med litteraturstudie och intervjuer gav en 

data som var enkel att bearbeta. De kunde varit bra med ytterligare en fallstudie på ett 

kommersiellt projekt som använde sig av samlastning och var i slutskedet alternativt 

färdiga. Detta skulle ha gett studien ett djupare data att bearbeta och kunde eventuellt 

gett andra svar om hur de involverade personerna ser på samlastning.  

De semistrukturerade intervjuer som genomförts använde nästan samma frågor som 

ställdes första gången då erfarenhet fanns sedan tidigare. Det kan ha varit svårt för en 

oerfaren person att leda semistrukturerade intervjuer med tanke på detta och dra full 

nytta utav var respondenterna är på väg med sina svar. 

Att använda observationer som ett ytterligare komplement till de fallstudier som 

genomförts och observera när leveranser kommer till projekt skulle kunna ha gett 

arbetet mer data att analysera.. Då arbetet har en tidsram valdes det bort att göra 

observationer men det skulle kunna gett användbar data.  
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6.3 Begränsningar 
Genom att alla fallstudier skedde på samma företag kan det vara svårt att säga att 

resultat gäller generellt över byggbranschen. Andra entreprenadföretag kan t.ex. ha 

utvecklat en programvara för samlastning och skulle därför inte behöva utveckla detta. 

Att det sedan bara var fyra fallstudier (tre nuvarande och ett färdigt projekt) som 

genomfördes skulle kunnat vara kompletterad med ytterligare studier. Framförallt en 

som skulle behandla en kommersiell entreprenad som använder sig av samlastning för 

att få ytterligare djup på det data som bearbetats. Med de tre nuvarande intervjuerna 

och slutsatser från Simonsland går det att se att resultatet av dessa pekar åt samma håll. 

För att styrka detta tydligare skulle mer intervjuer kunna genomföras på olika projekt, 

detta skulle ge arbetet en högre trovärdighet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Sammanfattning av slutsatserna och rekommendationer för arbetet: 

 Samlastade leveranser kan vara en dellösning för att lösa problemen som 

uppkommer när möjligheter att lagra material inte finns på projekt. 

 Det kräver en stor planering för att fungera. Involverade personer behöver ha 

kunskap om de tidsplaneringsprogram som används. 

 Det går att undvika kostnader för onödiga förflyttningar av material som finns 

på arbetsplatsen. Speciellt om inbärning används med avemballering, men 

materialen måste vara på rätt plats. Det blir problem och förflytta av emballerat 

material. 

 De programvaror som används i nuläget behöver uppdateras alternativt bytas ut 

till en gemensam. 

 Ett intresse från delaktiga personer för nya lösningar är viktigt för att nå en 

fungerande samlastning. 

 Personer som är involverade i logistikplanering för projekt bör ha koll på hur 

Lean Production och andra lösningar inom industrier används. 

Detta arbete visar på ett av de sätt som kan användas när upplagsytorna för projekt är 

begränsade och en logistiklösning behöver användas för byggandet av projektet.  

För att fler projekt ska använda sig av samlastning krävs det att fler vågar gå från de 

vanliga lösningarna som fungerat tidigare och testa något nytt. Det kommer inte flyta 

på lika bra för alla projekt men utan att ha testat kan det vara svårt att dra en slutsats 

om samlastning är positivt för ett projekt eller inte.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
 En ekonomisk utvärdering av vad samlastade leveranser kostar och hur mycket 

som fås igen. Kan delvis genomföras genom att från projekt start undersöka hur 

tjänstemännens tid fördelas för planering av samlastning i ett tidigt skede och 

tid som läggs ner senare under projektet. Jämförelse av dessa kan skapa en 

värdering av tid som sparas/ inte sparas på användandet något som är ett 

problem att veta i nuläget. 

 Arbetsmiljö utvärdering för projektet som resultat utav mindre tunga transporter 

och närmiljön till projekt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor Bergsvägen 
Introduktion 

Beskriv projektet, förenklat 

Byggstart 2014 nov32 hyres, åtta våningar, 32milj 

Beskriv din roll inom projektet 

Platschef första bygget 

Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

Snickare 5 år, bygging, 0,5 kalkyl, prod 1,5 år, pc från novenber 

Har du varit med vid några projekt som använt logistiklösningar innan? 

Praktik bansvik lysekil, samlastning på kök inredning, fungerade dåligt 

Logistik 

Hur tycker du att bygglogistiken fungerat överlag på tidigare projekt? 

Värdelöst, speciellt vid pressad tidplan, upplagsytor spelar ingen roll, 

Varför väljer ni att använda er av samlastning på detta projektet? 

Moderna hus, krav ovanifrån, kostnaderna svåra att mäta, varje leverans 5000kr från gbg, 

Har ni märkt någon skillnad i t.ex. svinn, minskade materialbehov etc. mot mer ”traditionell” logistik? 

Minskad risk för svinn, saker går sönder, fortfarande mtrl skador från dhl transporter,  

Har det uppkommit några problem pga samlastning? 

Vilka förutsättningar krävs för att ett projekt ska kunna använda sig av samlastning? 

Detaljerad tidplan, speciellt vid UE, minutiöstplanerad, alla engagerade för att få en detaljerad 

tidplan, för leveransprecision, vana med ahlsell 1 dags leverans, bra inköpstidplan, bra 

leveransstidplaner,  

Finns det några processförändringar som kan ske (för att underlätta för samlastning)? T.ex 

upphandlingsskedet, krav på samlastning / minskade transporter etc.  

Utredning på vad som samlasning kostnar, vad finns det att tjäna på det, schablon värden,  

Varför tror du att samlastning inte används i större utsträckning som vore möjligt? Vilka för-/ 

nackdelar finns det? 

Svårt att få kostnaderna att leda till något positivt, har du en rutninerad inköpre kan det inte behövas 

samlastning, erfarna vill köra sitt sätt, projektstorlek, tillgång till lastare och lagerplats,  

Två veckor innan på terminal,  

Nackdelar tar stor mängd tid, bättre sätt en excel, kostnader 

Kommer du vara intresserad att använda samlastning på andra projekt? 
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Ja men beroende på omfattning av projekt t.ex mkt inredning etc, industrier etc nej§ 

Specifikt stenungsund 

Ni använder er av gemensam lastning med el och vvs entreprenörer, varför? 

Betalar el vvs per timme, köper in materialet via samlastning, vent köpte själva var ändå med på 

samlastning 

Har det blivit positiva eller negativa reaktioner från de inblandade UEna? 

Köper de in material själva och transporterar för samlastning eller köper Skanska in allt? 

 

Övrigt  

 

Samlastning ovärderlig, men svår att mäta 

Koppla lossningskalander till excelbladet alternativt ersätta excel med annan programvara 

IBX ger mkt gratis som inte kommer över till excel, t.ex terminal, ibxnummer etc, får göras manuellt 

nu 

Ahsell många små transporter med skruv etc,  reglar masonit etc 

Alla kostnader flr samlsatning utanför kalkyl,  

Möjlighet att ändra transportsätt, öppna täckta bilar, med kran utan kran etc,  

UE avtalet med krav om samlastning, annars är de nog inte intresserade. 



Bilaga 2 

Intervjufrågor Tunnlandsgatan 
Introduktion 

Beskriv projektet, förenklat 

Renoverar lägenheter, två punkthus åtta våningar, byggda 69/70, rivs helt utom stommen, på med 

2,5 våningar, alla lägenheter nyproduktionsstandard 70 lgh 2 hus etablering november 2014, 

slutbesiktning första huset november 2015, andra feb 2016 totalentrepenad 90 milj 

Beskriv din roll inom projektet 

Platschef arbetsledare + en arbetsledare, en inköpare en dag i veckan, 10 egna YA,  

Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

PC 14år, arbetsledare, produktionschef, projekteringsledare, inköpare 

PL, 4 år kalkyl ett år, arbetsledare tre 

Har du varit med vid några projekt som använt logistiklösningar innan? 

PC mannsätersgatan kinna 28 lgh nyprod, Brf hestra parkstad inköp/projledare, Simonsland (PL 

också), 

Logistik 

Hur tycker du att bygglogistiken fungerat överlag på tidigare projekt? 

PL: Leveransbevaknings skillnader, kontroleera transporter, lastbilar bara dyker upp, t.ex kökskåp 

som tog 4 pers en dag att bara bära in 

PC: Dörrar stod i fyra månader innan montering, det är extremt bra att kunna styra om leveranser vid 

behov upp till timmar innan det ska komma, leveransbevakning behövs ej vid samlastning, DHL 

sköter att material finns etc,  

Varför väljer ni att använda er av samlastning på detta projektet? 

Enklare resa från erfarenhet, flexiblare, effektivare mer tid åt annan, på projktet skulle det kunna 

behövas en arbetsledare till, extrem tidsåtgång i början vid planering av samlastning, ingen tid över 

till annat, Du får ofta samma lastbilschaufför som känner till arbetsplatsen och vet vad som gäller, 

samma hjulaastare chaufför etc, inbärning samma gubbar, i början långsamt mot slutet extremt 

snabbt, inbärare vet vad som kan göras för att underlätta, flytta köksskåp etc för enklare installation, 

grejer ställdest direkt i montage ordning, inbärare har en högre precision på var material ställs etc, 

tänka igenom placering av material tidigare skede 

Har ni märkt någon skillnad i t.ex. svinn, minskade materialbehov etc. mot mer ”traditionell” logistik? 

Simonsland, 160 kök, nästan inga luckor behövde bytas pga skador, minder flyttbehov av material 

Har det uppkommit några problem pga samlastning? 

Simonsland, fönsterbänkar alla fönsterbänkar kom samtidigt när de skulle varit uppdelade våningsvis, 

rörläggares ventiler försvann, försvånansvärt lite problem som kommit fram,  

Vilka förutsättningar krävs för att ett projekt ska kunna använda sig av samlastning? 
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En god tidplan, alla tidplaner ska vara detaljerader för att det ska funka, särskilt huvudtidplanen, 

framförhållning, alla priduktoner kan utnyttja det i olika grad, punkthus med lägenheter är optimalt 

för samlastning,  

Finns det några processförändringar som kan ske (för att underlätta för samlastning)? T.ex 

upphandlingsskedet, krav på samlastning / minskade transporter etc.  

Skulle finnas svart på vitt vad som det tjänar på att använda samlastning, behärska tidplanering 

verktyget, ska gro av sig själv inga SKALL krav, en utredning över att det sparas pengar, moneytalks, 

arbetsmiljö blir bättre med samlastning, taktad produktion det syns t.ex vilka som städat och ej etc,  

Varför tror du att samlastning inte används i större utsträckning som vore möjligt? Vilka för-/ 

nackdelar finns det?  

Vana att inte använda samlastning,  konservativa,  

Nackdelar, excel dokumentet tar tid att jobba med, en annan mjukvara som är gjord för samlastning 

skulle vara bra, samlastningsmöten går efter excel bladet kan vara rörigt att hitta i, dokumentet kan 

vara avskräckande 

Fördel, flaskhalsar kan minskas, t.ex kakel kommer av emballerade till rätt plats och spar tid effektivt. 

 

Kommer du vara intresserad att använda samlastning på andra projekt? 

Kommer att användas i flera projekt 

 

Takta tidplanen, 5 dagar, tnänka samlastning när man gör tidplaner 

Rörläggaren och kakel med som UE på simonsland, in körning, porslin till toan etc, inga flytt 

nödvändiga, av emballerade kök, 60 lgh 22 tusen för inburet, av emballerat, leverans, lagring på 

terminal, tid för teleskoptruck, bära in 10 lgh åt gången, planering a och o 

Låta material stå på  terminal vid behov 

Ingen snickare vill gå och ta emot material, moment avbtyts, humöret påverkas  

Excel bladet en stor fel källa, programvara behövs är  på gång, tre viktiga datum, gå in  till dhl, när det 

går ut, när det ska monteras, enkelt att skriva fel datum etc, alla nummer som ska in i bladet kan bli 

fel,  

Mindre material som inte samlastas, enkelt att det försvinner, saknar en pall med gipssäckar,  

Stenungssund platschef PO något stort projekt utan samlastning 

Samlastning leder till att planering ligger månader i förväg, halvår i vissa fall, med extrem 

noggrannhet,  

En utredning som visar vad det kostar, så att alla kan få något konkret att gå  

Kalkyl sker utan samlastning för projekten, möjlighet att skruva kalkyl lite om samlastning hade haft 

schablonvärde att gå efter 

UE köper in material själva och ser till att det kommer till terminal 
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Logistiksamordnare kan ha sammanställning på kostnader för simonsland av PC, enkelt uppskattning 

av kostnader för samlastning.  



Bilaga 3 

Intervjufrågor Heden 47:3 
Introduktion 

Beskriv projektet, förenklat 

Kontorshus 10 våningar, terrasser plan 6 och 11, resturang plan 1 plus konferens, p garagae och 

teknikutrymme, 200 miljoner,  

Beskriv din roll inom projektet 

Arbetsledare 

Hur länge har du arbetat inom byggbranschen? 

Snickare 2006, arbetsledare 2011 

Har du varit delaktig i projekt som använt någon logistiklösning? 

Nej, just nu lossningskalander,  tanke från början att ha samlasnting 

Logistik 

Hur tycker du att bygglogistiken fungerat överlag på tidigare projekt? 

Funkar bra, goda förutsättningar leder till bra logistik, trånga lösningar, kan vara problem med 

leveranser som dyker upp,  

Varför valde ni att inte använda samlastning? 

Bra in och utfartsvägar, in vid ullevi, genomfartsled för transporter, måste in på en gång, extremt små 

upplagsytor, visuellt enklare att ha allt på tavla, leverans kommer den dagen på whiteboard, 

ingetning med kostnader direkt som påverkade beslutet, skulle behövas en tjänsteman till, det hinns 

inte med, resurser saknades för att planera in etc, är inte bostäder utan mindre material som 

kommer t.ex inte stor mängd kök etc, större volymer på kontorsytor kontra bostäder, mindre 

variation av material 

Projektet ligger väldigt centralt, har ni fått problem med trafiken runt om för vid leveranser etc? 

När genomfarten ej används, lastbilar med släp kan stanna upp trafiken, och fara kan finnas för 

tredje man, genomfarten blockeras till och från och backning av fordon krävs 

Har ni tillräckligt med upplagsytor? om inte hur löser ni detta? 

Nej, material måste bäras in direkt 

I efterhand när projektet varit igång ett tag, gjorde ni rätt val? 

April 2014, för tidigt att säga, inredning, undertak etc har inte börjats med än, ”manuell” samlastning 

planera upp flera transporter för samma dag och lull etc, 

Samlastning 

Hur ser du på samlastning eller andra logistiklösningar? (inbärning etc) 

Vore intressant att testa  

Vilka förutsättningar tror du behövs för att införa samlastning på fler projekt? 
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Intresse alla ska vilja prova på, ha en lösning färdig, ett färdigtpaket, fyll i detta så fixas resten, 

lossningskalander, ibx och excelbladet för samlastning ska vara sammanhängande, dumenkelt ska 

vara enkelt att förstå för alla,  

Kan du tänka på några processförändringar som kan göras för att underlätta för samlastning? (I 

upphandlingsskedet etc) 

Alla UE ska veta från start att samlastning ska användas, en A4 eller liknande som pekar på för 

nackdelar vad som tjänas på det,  

I framtida projekt skulle du vara intresserad att testa samlastning? 

 

Visa på förtjänst, svårt att mäta hur mycket som finns att tjäna på samlastning, egentid etc 

Eftersom samlastade leveranser är såpass nytt krävs det att personer vågar prova på samlastning och 

andra nyare lösningar, för att få med äldre borde det finnas ett frdigt koncept,  

Samlastade leveranser kan bli för mycket, det kan komma för mycket material som kan bli stående,  
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Frågeområden/ teman för intervjuer 
 

 Projektet och din roll 

 

 Erfarenhet, allmänt och med logistiklösningar 

 

 Varför/ varför inte logistik lösningar 

 

 Förutsättningar för samlastning 

 

 Processförändringar 

 

 För och nackdelar 

 

 Fortsatt intresse för samlastning/ logistiklösningar 

 

 Samlastning med underentreprenörer  
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Startsidan / Om Stockholm / Klimat och miljö / Bygglogistik för hållbart byggande

MenyMerSök

Bygglogistik för hållbart byggande

Bygglogistikcenter i Hjorthagen är en plats för samordning av
transporter, lagring, lastning och lossning av byggmaterial till
byggarbetsplatsen Norra Djurgårdsstaden. Centret är också lyckosamt
ur miljösynpunkt, antalet byggtransporter minskar, materialsvinn och
avfall likaså. Det medför dessutom att arbetsmiljön blir säkrare för
bygg- och anläggningsarbetarna.

För sitt engagemang att minska stadens energianvändning och
klimatpåverkan genom att planera och driva Norra Djurgårdsstadens
bygglogistikcenter utses Fredrik Bergman och exploateringskontoret
till klimatsmarta Stockholms goda exempel i januari 2014.

Redan när de första spadtagen togs för stadens senaste miljöprofilområde,
Norra Djurgårdstaden, planerade exploateringskontoret för bygglogistikcentret
i Hjorthagen. 

http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimatarbete/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/


- Alla byggen kräver en stor mängd leverans av bygg- och anläggningsmaterial
och när en hel stadsdel ska uppföras är andelen gods mycket stor och
transporterna många. Med samordning av transporter på lokal nivå och
gemensam lagring kan både energi sparas, utsläppen av växthusgaser minskas
och dessutom minskar risken för olyckor på arbetsplatsen, berättar Fredrik
Bergman, genomförandeprojektchef på exploateringskontoret.

Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef på Exploateringskontoret, utanför
bygglogistikcenter i Hjorthagen

- När vårt center invigdes i maj 2013 kände jag mig otroligt stolt och glad för att
vara delaktig i att göra byggandet i Sverige mer hållbart och resurseffektivt. Det
pågår en förändringsprocess i byggbranschen mot ett mer hållbart byggande. Vi
är med och driver den och jag törs nog säga att vårt bygglogistikcenter just nu
är ensamt i sitt slag i Sverige. När uppförandet av Norra Djurgårdsstaden är
avslutat nedmonteras logistikcentret och kan uppföras på nästa
byggarbetsplats, det är miljösmart, säger Fredrik Bergman.

Alla byggherrar har krav på sig att ansluta sig till bygglogistikcentret och de
entreprenörer som de upphandlar likaså. Hittills har 590 personer gått den
obligatoriska grundutbildningen som rör miljö och säkerhet på
byggarbetsplatsen. Godstransporter till byggarbetsplatsen under 3 kubikmeter
måste gå via centret. Det gör att transporterna i området redan minskat med
20 till 40 procent vilket är bra både för de boende och för byggarbetarna.

- Vårt mål är att inte lagra material på arbetsplatsen. Orsaken är enkel, material
som ligger i vägen måste flyttas, blir påkört och skadat eller försvinner genom
stöld. Det är också ett arbetsmiljöproblem med material som ligger i vägen och



som medför tunga lyft i onödan. Det spar tid och dessutom minskas risken för
olyckor, det finns mindre att snubbla över och fastna i.

- Större och tyngre leveranser sker direkt till respektive arbetsplats men det nya
är att de måste anmäla sig i centret och få en slottid; en tid för in och
utpassering. Det gör byggprocessen smidigare och det blir en tystare och mer
ordnad arbetsplats.

För att öka kommunikationen i projektet så har varje byggbod
informationsskärmar med byggplatsinformation för respektive byggområde.
Bland annat visas hur mycket avfall det egna bygget genererat jämfört med
andra. I övrigt så visas bland annat säkerhetsarbete, projektinformation, väder,
miljöinformation och kalendarium.

Energi- och miljöeffektivt
- När vi ritade logistikcentret försökte vi göra kontoret så miljöeffektivt som
möjligt. Vi har ett solvärmesystem för värme och tappvarmvatten samt
värmeåtervinning för ventilationen, ett FTX-aggregat för att hålla ned
energianvändningen. Både på lagret och utomhus används LED-belysning.
Transporterna inom logistikcentret sker med elbil eller el/hybrid.

Motivering 
Exploateringskontorets energi- och klimatarbete är aktivt och bidrar till att
minska stadens energiåtgång och klimatpåverkan. Ansvariga för projektet vågar
gå före och testa nytt. Tack vare den obligatoriska grundutbildningen i miljö och
avfallshantering engageras alla aktörer som använder bygglogistikcentret att
minska sin energianvändning och bruk av fossila bränslen. Erfarenheterna kan
inspirera kommuner och byggbolag att prova liknande satsningar. För sitt
engagemang att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan genom
att planera och driva Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter utses Fredrik
Bergman och exploateringskontoret till klimatsmarta Stockholms goda exempel
i januari 2014.

Senast uppdaterad 29 januari 2014


