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Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande arbetet för att få ut examen inom Civilingenjör i 
industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet som behandlade 
arbetsplatslogistik är genomfört på NCC under hösten 2007 och i början av våren 2008. 
 
Rapporten belyser vikten av en effektiv och välutvecklad logistik inom byggbranschen. Det är 
märkligt att den industri som har så pass komplex logistik satsar minst resurser på en effektiv 
logistik. 
 
Författaren vill framförallt tacka sina handledare; Mats Fryxell, Stabschef 
inköp/kompetenscenter på NCC och Peter Wallström, doktorand på avdelningen för 
industriell logistik på Luleå tekniska universitet. Ett stort tack riktas även till 
kontaktpersonerna ute på byggarbetsplatserna och till alla andra som har bidragit med 
värdefull information. 
 
Stockholm, 4 februari, 2008 
 
 
 

  
 
 
Mikael Ek  
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Abstract 

In the current economic boom there is a shortage of educated personnel within special 
competence areas like construction workers. It has also been harder to get a hold of building 
material. Investigations show that the construction industry has fallen behind in the 
productivity rating compared to other industries. 

Logistics is with this as a background today a hot subject in the construction industry. 
Through more efficient logistics a lot of advantages can be achieved. The purpose of this 
project is to study how to make more efficient logistic solutions on the construction site. A 
case study has been carried out on four projects; Kungsbron, Västerport, Droskan and 
Björkbacka of which Kungsbron and Västerport have hired Svensk Bygglogistik AB, whose 
main task is to receive and carry in the material directly into the right place in the construction 
site. The effects and costs of this have been examined and what synergy effects there is. 

This Project is based on interviews, observations and project specific information like invoice 
on material that have been lifted in. The research has resulted in an analyze of material flows, 
transport ways and possibilities to lift in material how they work today and how they can be 
improved. Focus has been on the process when the material arrives on the construction site 
until then it have been carried into the right place in the building. To achieve full capacity 
with Svensk Bygglogistik it is important that the external conditions are satisfied like free 
transport ways and good capability of lifting material inside the building. It also puts pressure 
on working transports because Svensk Bygglogistik starts working on a specific time and it 
costs money if they have to wait for the material to arrive. 

It is easier to improve processes that are visible. To carry in material have been hidden inside 
a construction workers other duties which have made it difficult to find out how big the waste 
is. With Svensk Bygglogistik this cost is separated and put forward. One of the results is that 
the author has surveyed the cost of carrying in material. 

An important part of the construction industry which has a lot of different workplaces is the 
communication with both internal co-workers and external suppliers. Especially on the 
transportation side there are things to improve of which the author has developed a 
communication model. One of the conclusions in this work is that there are possible saving 
potential if this communication model can be followed. On the internal side it is important to 
communicate and collect ideas and solutions from the individual construction sites. There 
may be a potential here to start introduce more special logistics engineers whose purpose is to 
maintain and develop processes on each construction site. 

After reading this report the reader will hopefully get ideas on how to make logistics in the 
construction site more effective and what the important factors are which can result in 
savings. The reader also receives a hint of what the costs are to carry in material.
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Sammanfattning 

I dagens högkonjunktur råder brist på utbildad personal inom speciella kompetensområden 
som byggarbetare. Det har även blivit svårare att få tag på material. Undersökningar visar 
även att byggindustrin halkat efter produktivitetsmässigt jämfört med andra industrier. 

Med detta som bakgrund är logistik idag ett hett ämnesområde i byggbranschen. Genom att 
effektivisera logistiken kan en rad fördelar uppnås. Syftet med detta projekt är att studera hur 
det går att effektivisera logistiken på byggarbetsplatserna. En fallstudie har genomförts på 
fyra projekt; Kungsbron, Västerport, Droskan och Björkbacka varav Kungsbron och 
Västerport har anlitat sig av ett företag som heter Svensk Bygglogistik AB vars uppgift är att 
ta emot och bära in materialet direkt till rätt ställe på byggarbetsplatsen. Effekten och 
kostnaderna har studerats samt vilka synergieffekter som kan uppnås. 

Arbetet är uppbyggt på intervjuer, observationer och projektspecifik information som fakturor 
på material som har lyfts in. Undersökningen har lett fram till en analys av materialflöden, 
transportvägar och inlyfts möjligheter hur dessa fungerar idag och hur de kan förbättras. 
Fokus har legat på själva processen när materialet anländer till byggarbetsplatsen och till dess 
att allt material har burits in på rätt ställe i byggnaden. För att få ut full kapacitet av Svensk 
bygglogistik är det viktigt att de yttre förutsättningarna stämmer som fria transportvägar och 
bra inlyftsmöjligheter. Det sätter även högre press på fungerande transporter eftersom att 
svensk bygglogistik börjar arbeta ett visst klockslag kostar det pengar om de får vänta innan 
materialet anländer.  

Det är enklare att förbättra processer som är synliga. Att bära in material har legat inbakat i en 
byggarbetares övriga sysslor vilket har gjort det svårt att ta reda på hur stort slöseriet är. Med 
Svensk Bygglogistik har denna kostnad separerats och lyft fram. Ett av resultaten är att 
författaren har kartlagt kostnaden för att bära in material. 

En viktig del i byggbranschen som har många olika arbetsplatser är kommunikation dels med 
interna medarbetare och externa leverantörer. Framförallt på transportsidan finns det saker att 
förbättra varav författaren har utvecklat en kommunikationsmodell. En av slutsatserna i detta 
arbete är att det finns en möjlig besparingspotential om denna kommunikationsmodell följs. 
På den interna biten är det viktigt att kommunicera och ta tillvara på idéer och lösningar på de 
enskilda byggarbetsplatserna. Här kan det finnas potential att börja införa flera speciella 
logistikingenjörer vars syfte ska vara att sköta själva processerna och hur dessa kan förbättras 
på byggarbetsplatsen. 

Efter att ha läst denna rapport får läsaren förhoppningsvis idéer om hur det går att 
effektivisera logistiken på byggarbetsplatserna och vilka faktorer som kan ge 
kostnadsbesparingar. Läsaren får även en fingervisning om vad det kostar att bära in material. 
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1 Inledning 
Detta kapitel ska ge utomstående en bild av NCC och varför det valda problemområdet har 
undersökts. Avslutningsvis leder problemområdet till syftet och de avgränsningar som gjorts 
för att kunna genomföra arbetet inom angivna tidsramar. 

1.1 Bakgrund 
Bostadsbyggande har pågått sen urminnes tider. Utvecklingen av metoderna har dock varierat. 
Många material, maskiner och verktyg har utvecklats såsom CAD och positioneringssystem 
till grävmaskiner medan andra såsom trä, tegel, sågen och hammaren fortfarande är 
användbara. Det finns alltså en stor bredd mellan det nya och det gamla. Dock finns det en sak 
som fortfarande är gemensam för hela byggindustrin och det är dess dynamiska komplexitet 
med alla aktörer och samordningskrav. (Wikfors 2003) 
 
I modern byggproduktion är marginalerna låga. Låga marginaler brukar kännetecknas av litet 
behov av kapital och hög genomströmning av kapital. Vinster uppnås genom att den höga 
genomströmningen av kapital genererar många små vinster som till slut blir en stor vinst. I 
byggbranschen sker en enorm genomströmning av diverse material som ska byggas in. De 
låga marginalerna gör det viktigt att kalkylera rätt och att materialet byggs in så effektivt som 
möjligt för att försöka öka marginalerna. Det kanske inte ser mycket ut per material men i det 
stora hela kan en något ökad marginal per material genom effektivisering eller ökad 
produktivitet leda till stora besparingar i slutändan. (Wikfors 2003) 
 
Byggindustrin i Sverige har i många år haft problem med produktiviteten. Produktiviteten har 
sjunkit sedan 1995 se figur 1.1. nedan medan många andra branscher ökat sin produktivitet. 
Om företaget halkar efter i produktivitet förlorar företaget också i konkurrenskraft. Denna 
negativa trend måste byggindustrin och däribland NCC försöka bryta för att på sikt kommer 
denna utveckling att vara skadlig för byggindustrin med förlorat förtroende från kundernas 
sida. Detta på grund av att priserna kommer att stiga gentemot andra branscher med högre 
produktivitet som kan producera till en lägre kostnad. (Nya fakta & statistik, 2006) 
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Figur 1.1. Produktiviteten i olika branscher. (Nya fakta & statistik, 2006) 
 
I dagens högkonjunktur råder brist på utbildad personal inom speciella kompetensområden 
inte minst byggarbetare och byggingenjörer. För att möta detta problem och få ett övertag 
gentemot andra aktörer på marknaden måste företag ha effektivare resurs- och 
logistiklösningar än konkurrenterna. Detta är viktigt även i en lågkonjunktur med pressade 
marginaler istället för arbetskraftbrist att vara effektiv för att klara pressade marginaler och 
priser på marknaden.  
 
Enligt Björnland et al., (2003) kommer alla aktiviteter som företag själva inte kan konkurrera 
med på ett konkurrensmässigt sätt med egna medel läggas ut till specialister. Orsaken till detta 
är den bakomliggande trenden med fri handel och konkurrens. Företag måste därför 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet och lägga ut alla andra aktiviteter till dem som har 
detta som sin kärnverksamhet 

1.2 Problemområde 
En orsak till att produktiviteten inom byggbranschen är låg beror till stor del på att en 
byggarbetares vardag består till stor del av aktiviteter som inte tillför något värde som figur 
1.2. visar nedan. Detta innefattar materialinspektion, lastning, hantering och lagring innan 
byggande. Dessa faktorer definieras ofta som slöseri och borde därför minimeras. En annan 
stor del av slöseriet kommer ifrån de stora lager som byggindustrin har på arbetsplatserna 
eller i underleverantörers lager. (Akintoya, 1995) 
 
Byggchefen (2006) visar i figur 1.2. nedan att endast 50 % av en byggarbetares vardag består 
av produktivt arbete. Figuren visar att 33 % procent är slöseri vilket gör detta område 
intressant att studera. Problemet är att försöka minska och omvandla de delar som består av 
slöseri (33 %) i figur 1.2 nedan till produktivt arbete. Dessa problem har uppkommit på grund 
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av att byggindustrin har satsat väldigt lite resurser på logistik. Byggindustrin har halkat efter 
andra industrier som haft ett tydligare fokus på dessas bitar som figur 1.1 visar. 
 

 
Figur 1.2. Byggarbetarens dag. (byggchefen 2006) 
 
För att minska på slöseriet och arbeta effektivare kan två sätt tillämpas. Det första alternativet 
är att effektivisera arbetsplatsen och minska tiden för ickeproduktiva aktiviteter så mycket 
som möjligt. Med smidigare transportvägar, bättre hjälpmedel, mindre skador, svinn, stöld 
och säkrare leveranser. Dock kommer byggföretagen inte komma undan problemet med att 
byggarbetarna själva måste transportera materialet till rätt ställe innan de börjar bygga. 
Materialet måste antingen flyttas dit samma morgon eller förslagsvis dagen innan. Detta kan 
ses som att egentligen börjar byggarbetarna senare varje morgon eftersom de inte kan börja 
bygga direkt eller så slutar de tidigare dagen innan. I och med att byggen oftast bara kör ett 
skift är denna förkortade tid på morgonen eller på eftermiddagen förödande då arbetstiden blir 
kortare än ett skift. Detta problem är svårt att lösa genom att effektivisera arbetsplatsen 
eftersom detta moment alltid kommer att finnas kvar. Det andra sättet är då att låta någon 
annan aktör sköta vissa moment som byggarbetarna utför idag.  
 
Inom byggbranschen är logistik en stor del av verksamheten komplex på grund av den stora 
variationen av material, leverantörer och från ett byggprojekt till ett annat vilket gör logistiken 
till en viktig del. NCC saknar idag en stor del av den kompetensen och har hyrt in ett externt 
företag som heter Svensk Bygglogistik som sysslar med bygglogistik. På deras hemsida står 
det att deras verksamhetsidé är att leverera byggmaterial, i rätt tid, på rätt plats, i rätt storlek 
under kvällstid för att inte störa byggarbetarna under dagen. På detta vis slipper byggarbetarna 
leta, lassa och lossa materialet själva och kan använda sin tid till mera produktivt arbete.  
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1.3 Syfte 
På NCC finns inga enhetliga rutiner för hur logistiken på byggarbetsplatsen ska skötas varvid 
arbetsplatserna har sina egna lösningar. Syftet med detta examensarbete är: 
 

• Skapa förutsättningar och ge förslag på hur det går att effektivisera 
arbetsplatslogistiken för byggarbetare och materialflöden så att de kan fokusera sina 
resurser på produktivt arbete istället för att lägga tid på slöseri som att ta emot och 
hantera material.  

• Studera effekterna av att låta Svensk Bygglogistik sköta all materialhantering.  
 

Detta ska sedan leda till ett gemensamt och standardiserat arbetssätt på alla byggarbetsplatser. 

1.4 Forskningsfrågor 
• Hur ska material hanteras/flyttas på byggarbetsplatserna 
• Hur fungerar leveranserna till byggarbetsplatserna 
• Vad kostar det att anlita Svensk Bygglogistik 
• Vilka problem stöter Svensk Bygglogistik på vid inbärning av material 

1.5 Avgränsningar 
Inom NCC kommer endast arbetsplatslogistiken på hus- och kontorsbyggen att undersökas. 
På grund av tidsbegränsningen kommer endast fyra projekt i Stockholm/Uppsala området att 
studeras. Projektet är begränsat till logistiken på byggarbetsplatsen och avgränsat från 
processer som hur rutter och samlastning av lastbilar planeras vid inköp av material inom och 
utanför Sverige. Arbetet kommer dock att behandla den del av inköpsprocessen som är direkt 
kopplad till arbetsplatslogistiken som hur inköp av material planeras in (hur lång tid innan) till 
byggarbetsplatsen från NCCs sida och hur dessa följs med leveransprecision och 
leveranssäkerhet det vill säga att rätt mängd kommer till rätt tid från leverantörens sida. Detta 
arbete kommer dock att ta uppDetta projekt kommer att visa på hur dagens transporter 
påverkar logistiken på byggarbetsplatserna med leveransförseningar, leveransmängder och 
kommunikation men det är avgränsat från närmare studier av hur det går att samordna 
leveranser och effektivisera transportrutterna. 
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2 Kort om NCC 
Detta kapitel ger en kort beskrivning av NCC som företag 
 
NCC (Nordic Construction Company) är ett av de större byggföretagen i norden där den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs. NCCs strategi är följande: 
 
”En förutsättning för att NCC ska kunna växa utan att öka den finansiella risken är lägre 
kostnader och bättre medarbetare än konkurrenterna. Koncernens strategiska inriktning är 
därför att i alla led verka för att sänka de totala byggkostnaderna och att ha rätt medarbetare 
på rätt plats. Samtidigt sker en försiktig tillväxt inom väl definierade segment och 
marknader.” 
 
År 2006 hade NCC en omsättning på 56 miljarder och 22 000 anställda. NCC är indelat i tre 
funktioner: 
 

• NCC Construction som bygger bostäder, hus och anläggning 
• NCC Property Development som utvecklar kommersiella fastigheter 
• NCC Roads som producerar krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och 

vägservice 
 

 
Figur 2.1. Organisationsstrukturen hos NCC. (NCC intranät) 
 
NCC Construction är den stora delen av NCC med 76 % av den totala omsättningen. Inom 
NCC Construction Sverige sker arbetet i nära samarbete med kund genom hela värdekedjan 
varvid ett stort arbete har lagts ned på förbättrad kvalitet och sänkta kostnader. Verksamheten 
är indelad i fem geografiska regioner; region Syd, region Väst, region Öst, region 
Stockholm/Mälardalen, samt region Norrland. Omsättningen under 2006 var 22,1 miljarder 
kronor eller 39 % av den totala omsättningen och antalet anställda cirka 7 700. (NCC intranät) 
 
NCC Constructions mål är att produktionskostnaderna ska minska med 5 % per år från och 
med 2008 fram till 2012. 
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2.1 Satsning på logistik 
NCC satsar i dagsläget mycket pengar och resurser på att bli mer effektiva och sänka 
kostnaderna. En av de stora satsningar som sker just nu är implementering av 3D-CAD 
(Computer Aided Design)  i organisationen. En vidareutveckling av 3D-CAD är att använda 
sig av 4D-CAD med tiden som fjärde dimension. Detta skulle kunna användas vid planering 
av byggprojekt och upprättande av APD-planer (Arbetsplatsdispositionsplan). Med en 4D-
CAD plan går det att se var lager och upplagsplatser ska vara vid olika skeden av bygget och 
transportvägar. 
 
NCC är medvetna om att logistiken måste ske effektivare. På Strategisk nivå ligger fokus på 
partnering och ökade utlandsinköp. NCC definierar partnering enligt följande, nyckelorden är 
gemensamhet och öppenhet mot leverantörerna: 
 
”Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, 
konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, 
baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar 
varandra genom projektets alla skeden.” NCC starnet 
 
På taktisk nivå sker en stor satsning på olika former av standardiserade plattformar som ska 
kunna tillämpas på alla byggen. På den operativa delen sker en satsning på ökad produktivitet 
det vill säga effektivare och snabbare byggen. NCC är dels intresserade av att effektivisera 
den interna byggarbetsplatsen samt att effektivisera genom att utlåta materialhanteringen till 
speciella logistikföretag alternativt utveckla en egen kompetens inom området för att kunna 
minska på lager, onödiga förflyttningar, skador, svinn, stöld. JIT (Just in time) är ett ord som 
nämns flitigt ute på arbetsplatserna.  
 
Ytterligare tecken på att byggindustrin börjar anamma det nya produktionstänkandet är att de 
börjar se att orsaken till problemen är föråldrande hjälpmedel och brister i planeringen snarare 
än lata medarbetare ta införandet av 3D-CAD som exempel. Alla dessa nya tankesätt 
härstammar från att i det långa loppet kommer inte marknaden det vill säga kunden att 
acceptera problemen och fokus måste ligga på kundperspektivet. Dagens kunder kräver även 
fler valmöjligheter till sitt nya hem vilket leder till att företagen måste bli flexiblare. Detta är 
något NCC kan utnyttja med 3D-CAD då det går att skapa färdiga modeller redan innan 
byggandet har börjat så att kunden kan se hur det är tänkt att det ska se ut. 
 
Med dagens krav på kortare projekttider och snävare budgetramar måste lönsamheten upp och 
få ner kostnadsposterna i logistiken genom att utnyttja resurser, arbetskraft och material 
bättre. Detta kan uppnås genom en systematisk satsning på logistik och eftersom 
byggarbetsplatserna är komplexare än andra industrier måste mer resurser avsättas gentemot 
andra branscher. NCC befinner sig idag i början av den satsningen. NCC står i ett vägval i 
vilken väg som ska tas för att effektivisera logistiken. Detta innefattar användandet av 
bygglogistikföretag, terminaler, utländska inköp, införande av nya datorverktyg såsom 3D-
CAD. Här är det viktigt att noggrant planera, göra rätt från början och välja den effektivaste 
vägen. 
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3 Arbetsgång 
Här beskrivs vilka metoder, metodproblem och vilken datainsamlig som använts för denna 
rapport samt vilken litteratursökning som genomförts. Till sist beskrivs tillvägagångssättet för 
projektet. 

3.1 Lösningsmetod 
Det finns framförallt två vetenskapliga metoder som det går att använda sig av för att lösa ett 
problem antingen det induktiva eller deduktiva sättet. Vid induktiv forskning eller 
upptäcktens väg utgår undersökaren utifrån en enskild händelse och samlar in empiri för att 
sedan dra generella slutsatser. Detta brukar görs utan koppling till teori. Teorin utvecklas 
senare utifrån erfarenhet och empirisk data genom serier av observationer. Deduktiv forskning 
eller bevisföringens väg däremot utgår ifrån redan befintlig teori vanligtvis en teoretisk 
referensram för att tillämpa denna i någon situation och att skapa en ny bild att jämföra med 
verkligheten. (Saunders et al., 2003) 
 
Hur problemet ska angripas är också viktigt och då finns det framförallt två metoder, den 
kvalitativa och den kvantitativa. Den kvalitativa metoden används vid komplexa problem för 
att försöka skapa en djupare förståelse för problemet genom att skaffa sig många olika bilder 
av verkligheten eftersom verkligheten är för komplex. Med hjälp av dessa olika delar bildas 
sedan en uppfattning om området. Vid denna metod är forskaren och kunskapen subjektiva 
och baserar sina slutsatser på mjuk data. Väldigt lite matematik och statistik används eftersom 
målet är att skapa förståelse snarare än att förklara. (Andersen, 1998) 
 
I den kvantitativa metoden söks ett enskilt svar på en fråga. Ofta används hård data som 
matematik och statistik för att kunna förklara ett problem som kostnad i kronor. Forskaren ska 
vara objektiv och oberoende och ge en så bra beskrivning som möjligt genom att arbeta 
systematiskt och strukturerat. (Andersen, 1998) 
 
I denna rapport har i huvudsak det deduktiva angreppssättet använts tillsammans med den 
kvalitativa metoden för att skaffa sig förståelse för problemet. En uppfattning har bildats med 
olika bilder av verkligheten genom besök på de fyra byggarbetsplatserna som studerats. Detta 
har sedan kopplats samman med befintlig teori inom området logistik och bygg som resulterat 
i förslag på hur man kan effektivisera byggarbetsplatsen. Men även det induktiva 
angreppssättet tillsammans med den kvantitativa metoden har använts genom att samla in 
empiri från enskilda händelser och analysera vad företaget Svensk Bygglogistik kostade vid 
just det tillfället då de bar in material. 

3.2 Datainsamling 
Det finns två olika typer av data, primär- eller sekundärdata. Primärdata är information som 
samlas in för första gången genom till exempel enkäter, intervjuer och observationer. Dessa 
data är oftast kopplad till den kvalitativa metoden. Sekundärdata är insamling av data som 
redan finns tillgänglig som statistik eller från hemsidor. Sekundärdata är oftast billigare och 
går fortare att skaffa fram än primärdata men problemet är att hitta relevant data som är 
värdefull och inte samla på massa onödig data bara för att den är lättillgänglig över till 
exempel Internet. (Dahmström, 2005) 
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3.2.1 Intervjuer 
De intervjuer som har genomförts har varit mestadels ostrukturerade intervjuer då 
undersökaren har varit ute mycket på arbetsplatserna och träffat de intervjuade många gånger 
har frågor uppstått allteftersom. De flesta intervjuerna har skett med platschefer, arbetsledare 
och logistikansvariga på byggarbetsplatserna. Undersökaren har även utfört lite mer 
strukturerade intervjuer i form av frågor på papper till personer som jag endast träffade för en 
intervju. Intervjuområdena har kretsat kring de forskningsfrågor som står angivna i kapitel 
1.4. Syftet med intervjuerna var att få djupare förståelse och få de intervjuades bild över 
nuläget för att jämföra med undersökarens egen bild som erhållits genom observationer. 
 
Fördelen med intervjuer är att intervjuaren träffar personen och har möjlighet till mycket 
djupare diskussioner, lättare med följdfrågor och minskar risken att den intervjuade misstolkar 
frågorna. Nackdelen med intervjuer jämfört med till exempel enkäter är att dessa tar lång tid 
och är dyrare samt att den personen som intervjus inte är anonym och därmed kanske inte 
benägen att svara korrekt på vissa frågor. (Dahmström, 2005) 

3.2.2 Observationer 
Som ett komplement till enkäterna och intervjuerna har egna observationer genomförts för att 
skaffa sig en egen bild av situationen. Dessa har genomförts kontinuerligt under arbetets gång 
i form av arbetsplatsbesök på byggarbetsplatser och deltagande vid diverse möten ute på 
byggarbetsplatserna. En tyngdpunkt har varit att studera processen från att materialet anländer 
till byggarbetsplatsen och dess förflyttningar på själva arbetsplatsen till angiven plats varvid 
många observationer har blivit på hur leveranserna har anlänt, själva inlyftet och förflyttning 
av material på byggarbetsplatsen. Det har även tagits bilder på arbetsplatserna för att kunna 
påvisa eventuella förbättringsmöjligheter. 

3.2.3 Statistik 
Sekundärdatan som samlats in har varit statistik från projekt i form av egna tidsanalyser, 
enhetstider på material, tidsplaner, leveransplaner, prislistor och fakturor från Svensk 
Bygglogistik. All denna data har analyserats för att få en bild av en eventuell 
besparingspotential vid anlitandet av företaget Svensk bygglogistik. Statistiken ska ses som 
ett komplement till primärdatan. Från NCCs intranät har avtal från Ramirent och Beijer 
framtagits och företagsspecifik information som organisationsstrukturer, företagsfakta och 
mallar för APD-plan och leveransplaner. 

3.3 Litteraturundersökning 
Litteratursökning har genomförts på Uppsala Universitetsbibliotek med sökord som; 
Bygglogistik, logistik (logistics), byggstyrning, materialplanering, JIT, lagerplanering. Efter 
att ha genomsökt hyllorna med logistikböckerna samt hyllan med byggböcker hittades 
relevant litteratur.  
 
För ytterliggare information har tidskriften Byggindustrin undersökts från år 2007 tillbaka till 
2003 samt i databaser som Emerald, Elsevier Science direkt, Ebsco och sökmotorn google för 
artiklar som behandlar arbetsplatslogistik med liknande sökord. Ytterliggare information har 
hämtats från NCCs intranät samt arbetsplatsspecifik information. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
 
 

Insamling av data av de 
två första projekten 

Insamling av data av 
alla fyra projekt 

Litteraturstudie 

Definition av problem 
med handledare 

R
apportskrivning

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Slutsatser och 
rekommendationer 

Analys och resultat  
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Modell över hur examensarbetet är utfört.
 
Här ges en beskrivning över hur examensarbetet är utfört enligt figur 3.1. I början 
diskuterades tänkbara problemområden med handledaren. Utifrån detta valdes först två 
projekt att göra fallstudie på; Kungsbron som kommer att omfatta ca 30 000 kvm kontor 
ligger mitt i centrala Stockholm bredvid centralstation och byggs delvis över centralens 
spårområde. Västerport är även det ett kontorsprojekt på ca 30 000 kvm relativt nära centrum 
intill Essingeleden (E4:an). Anledningen till att dessa två projekt valdes var att de anlitar 
företaget Svensk Bygglogistik för hantering av material. Undersökaren har valt fallstudie som 
undersökningsansats därför att ett helhetsperspektiv har använts på ett fåtal utvalda projekt. 
Dessa har studerats närmare för att få en djupare förståelse över problematiken. 
 
Efter drygt en månad valdes ytterliggare två projekt att studera som inte har anlitat Svensk 
Bygglogistik. Det ena är Björkbacka som ligger i Sigtuna norr om Stockholm där det byggs 
37 stycken enfamiljshus i två olika typer Hus B och Hus C. Droskan heter det andra projektet 
som ligger i Uppsala där det byggs 65 stycken lägenheter i etapp 1, totalt är det 165 
lägenheter och tre etapper som ska byggas. 
 
I början genomfördes arbetsplatsbesök med fotografering och intervjuer för att kartlägga 
nuläget och tänkbara problem. Största fokus har legat på Kungsbron och Västerport. 
Samtidigt bedrevs en litteraturstudie som utfördes enligt beskrivningen i kapitel 3.3 inom det 
vedertagna området. Denna kopplades samman med nulägesbeskrivningen för en analys, 
resultat, slutsatser och slutligen rekommendationer till NCC om förbättringsförslag. Arbetet 
genomfördes till stor del ute på de fyra byggarbetsplatserna och NCCs huvudkontor i Solna. 
Nedan följer lite bilder på de fyra projekten. 
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Figur 3.2. Bild över Kungsbron.   Figur 3.3. Bild över Kungsbron.  
 
 

 
Figur 3.4. Bild över Kungsbron.  
       

                   
Figur 3.5. bild på Västerport              Figur 3.6. bild på Västerport               Figur 3.7. bild på Västerport 
 

    
Figur 3.8. bild på Björkbacka.    Figur 3.9. bild på Björkbacka         
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Figur 3.10. bild på Droskan.    Figur 3.11. bild på Droskan      
 
För att veta om informationen är trovärdig är det viktigt att ha hög reliabilitet och validitet i 
mätningarna. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur väl ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter. 
Validitet eller giltighet är ett betydligt mer komplicerat begrepp än reliabilitet. Det är ett mått 
på om en viss fråga mäter det undersökaren vill att det ska mäta. Om reliabiliteten är låg 
saknar den också validitet (Bell, 2005) 
 
För att försöka få tillförlitlighet och att resultaten är möjliga att upprepa har de respondenter 
med kunskap om området valts ut och förvarnats i god tid innan intervjun. Situationen är även 
viktig att den sker i en lugn miljö. Under intervjun förs anteckningar för att inte missa 
värdefull information. För att ytterligare höja reliabiliteten har rapporter och arbeten som 
behandlat liknande områden studerats och jämförts med intervju svaren. 
 
För att verkligen mäta det undersökaren avser att mäta har ett antal metoder använts. 
Intervjuguiderna har utformats så att de försöker undvika frågor som kan tänkas missgynna 
respondenten. Som komplement till intervjuerna har många egna observationer genomförts 
genom triangulering (multipla datakällor) från olika byggarbetsplatser för att undersöka om 
dessa stämmer överens med intervjuerna. Många bilder har tagits med kameran för att 
tydligare visa på problemet. 



 TEORETISK REFERENSRAM  
 
 

 12

4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensramen som använts för arbetet. Fokus har legat 
på byggprojektets struktur, kostnad och planering för att kunna finna samband mellan de 
olika projekten och tillämpningsmöjligheter.  

4.1 Introduktion till logistik 
Ordet logistik betyder olika beroende på vem personen är men den vanligaste uppfattningen är 
att logistik handlar om transporter med dess tillhörande uppgifter såsom packning, 
uppackning och materialkontroll. För andra betyder logistik inköp. Men även 
materialplanering som ska se till att produktionen sker störningsfritt med låga kostnader och 
materialadministration är en stor del av logistiken. (Segerstedt, 1999) 
 
Enligt Aronsson (2003) är logistikens mål att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha 
på rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta mycket pengar. Detta är rimliga krav utifrån 
kundens perspektiv men mycket mer komplicerat att uppfylla ur producentens perspektiv. För 
att klara detta måste företaget ha en väl fungerande distribution, produktion och 
materialförsörjning som är koordinerade med varandra. 
 
I Björnland (2003) finns följande definition av logistik från Council of Logistics Management 
som är den största och mest inflytelserika organisationen för logistiker i USA enligt 
Björnland. 
 
”Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective 
flow and storage of raw materials, in process inventory, finished goods, services, and related 
information from point of origin to point of consumption (including inbound, outbound, 
internal, and external movements) for the purpose of conforming to customer requirements.” 
 
Logistik är som synes ett brett ord som syftar till att skapa en integrerad och effektiv 
administration av material och produktflöden genom hela kedjan från leverantör till slutlig 
konsument. Logistik kan delas in i tre olika nivåer som visas i figur 4.1. nedan. För en effektiv 
logistik är det viktigt att samspelet mellan dessa tre nivåer fungerar för att kunna sänka 
totalkostnaderna (Segerstedt, 1999) 
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Strategisk nivå 
Inriktningar och ramar 

för verksamheten som till exempel, 
distributionskanaler, utlandsinköp och 

partnering 

Taktisk nivå 
Specificering av verksamheten som 
till exempel leveransservicenivåer, 

leveransavtal, flöden och plattformar

Organisations 
nivå

Operativ nivå 
Produktion, styrning och kontroll som till 

exempel lagernivåer, orderkvantiteter, 
tidsplaner och uppföljning 

Figur 4.1. Logistiska nivåer i ett företag. (Lewis et al., 1997) 
 
Det största motståndet mot logistik är att det används som en ursäkt till att säga att allt har ett 
samband och att det är omöjligt att göra någonting åt det för att det är för komplext. Det vill 
säga att det ses som ett nollsummespel där satsningar på ett område sker till bekostnad av ett 
annat som till exempel Kapitalbindning – Resursutnyttjande – Leveransservice. (Segerstedt, 
1999) 

4.1.1 Nytt och gammalt produktionstänkande 
 
Tabell 4.1. visar nytt och gammalt produktionstänkande. (Segerstedt, 1999) 
Konventionellt synsätt Nytt produktionstänkande 
Kläm åt och pressa leverantörerna maximalt Behandla leverantörerna som affärspartners 
Mät produktivitet som direkt lön per 
tillverkad enhet 

Mät produktivitet som totalproduktivitet 

Skyll kvalitetsproblem på ”slappa 
medarbetare” 

Se kvalitetsproblem som resultatet av 
systemineffektivitet 

Dämpa störningar – utnyttja lager som buffert 
och stötdämpare 

Producera utan lager och utan 
störningsdämpare och buffertar 

Ackordslön Premielön 
Produktionsorienterat synsätt Kundorienterat synsätt 
 
Tabell 4.1. ovan visar hur produktionstänkandet har förändrats med tiden och denna 
förändring beror till stor del på det moderna begreppet kvalitet som är nära förknippat med 
logistik som blivit alltmer viktigare ur ett konkurrensperspektiv. Klefsjö (2001) skriver att 
idag är kvalitetsfrågor en integrerad del i allt fler företag. Ofta pratas det om Offensiv 
kvalitetsutveckling eller TQM (Total Quality Management) som det heter på engelska vilket 
innebär ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Kvalitetsutvecklingen baseras på 
följande fem hörnstenar: 
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• Sätt kunderna i centrum. Detta är det centrala i dagens syn på kvalitet som innebär att 

aktivt ta reda på vad kunderna vill ha och sedan systematiskt försöka uppfylla dessa 
behov och förväntningar. 

• Basera beslut på fakta för att minimera slumpfaktorer. För att åstadkomma detta måste 
verkliga orsaker urskiljas från ”brus” och naturligtvis ha tillgång till fakta att 
analysera. 

• Arbeta med processer. En process är ett antal sammanhängande aktiviteter som 
upprepas i tiden. Målet är att tillfredställa kunden med så lite resurser som möjligt. 
Genom att identifiera alla delar i processen och utnyttja historiken till framtida 
processer går det att få reda på hur processen fungerar och hur den kan förbättras. 

• Arbeta med ständiga förbättringar. Kraven på kvalitet ökar ständigt med nya tekniska 
lösningar. Därför måste kvaliteten ständigt förbättras på produkterna och processerna 
för annars slutar företaget snart att vara bra. 

• Skapa förutsättningar för delaktighet. För att lyckas med kvalitetsarbetet är det viktigt 
att alla drar åt samma håll, är delaktiga, aktivt påverkar beslut och deltar i 
förbättringsarbetet. Det är lättare att förbättra saker om fler är med och analyserar men 
det är viktigt med kommunikation, delegation och utbildning för att det ska lyckas.  

4.1.2 Lean production och just in time (JIT) 
Lean production är en metod som det pratas mycket om i dagsläget. Lean Production är en 
metod som bygger på den japanska strävan att ta bort onödiga tidsfördröjningar och onödiga 
arbetsuppgifter. Med andra ord går det ut på att på bästa möjliga sätt genomföra de 
värdeskapande aktiviteterna som produktion och förädling och minska på slöseriet som 
betecknas som de icke värdeskapande aktiviteterna som lager och transporter. Det handlar om 
att skapa lösningar som fokuserar på kundens behov och utifrån detta utnyttja resurserna 
optimalt. (Paulsson et al., 2000) 
 
För att få produktionen mer Lean finns det en rad verktyg att använda sig av. Ett av dessa är 
Just in Time eller JIT som är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att eliminera slöseri och ta 
bort icke värdeskapande aktiviteter. Målet med Just in time är att produkterna ska anlända 
precis när de behövs i rätt mängd och i rätt kvalitet. (Krajewski & Ritzman, 2007) 
 
Vanligtvis brukar 7 former av slöseri eller icke värdeskapande aktiviteter definieras: 
(Aronsson 2003) 
 

• Överproduktion. Utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som behövs. 
Detta slöseri är allvarligt då det leder till andra slöserier 

• Kassationer eller omarbete. Undvik omarbete, korrigeringar och reparationer som inte 
tillför något värde genom att ha rätt kvalitet från början för att minimera kassationer. 

• Väntan. Minimera köer och väntan på material, maskiner eller personal. 
• Transporter. Minska på onödiga transporter som till exempel förflyttning av material. 
• Överarbete. Utnyttja materialet optimalt och gör inte mer än vad kunden förväntar sig 
• Lagring. Lagra inte mer än vad som verkligen är nödvändigt. 
• Onödiga rörelser. Standardisera arbetsmomenten för att minimera onödiga rörelser 

när arbeten utförs 
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Förutom att använda sig av JIT som syftar till att produkterna ska anlända precis när de ska 
användas finns det ett annat verktyg som heter ekonomisk orderkvantitet eller EOQ. Iden med 
EOQ är att minimera lager- och orderkostnader. Det innebär att beställningar görs utefter den 
kvantitet som blir mest ekonomiskt lönsam. Oftast betyder det färre och större transporter 
vilket motsäger JIT. Dock kan den totala kostnaden minska genom att det blir billigare att 
beställa större kvantiteter och det vägs upp av kostnaden att ha dessa i lager. JIT alternativet 
hade då inneburit högre transportkostnader men billigare lagerkostnader. Oftast gäller det att 
göra en avvägning på hur JIT det ska vara eller beställa mer mot EOQ och inte lika JIT för att 
få ner totalkostnaderna. (Krajewski & Ritzman, 2007)  
 
Förutom de 7 formerna av slöseri brukar det även pratas om de 5S:n som finns definierade i 
Krajewski & Ritzman (2007) som innebär att ska skapa ordning och reda på arbetsplatsen, 
dessa är: 

• Sortera verktyg och material som används 
• Systematisera så att allt är lättillgängligt 
• Städa regelbundet  
• Standardisera de dagliga rutinerna 
• Se till att ordningen hålls 

4.1.3 Lager 
Målet med tidsplanering är att åstadkomma kortast möjliga genomloppstid med en så jämn 
beläggning som möjligt.  
 
Segerstedt (1999) beskriver vikten med att leda arbetet med att fånga upp avvikelser som 
måste åtgärdas. Detta blir grunden för att samla erfarenhet och förebygga avvikelser nästa 
gång. Fördelen med att hålla lager på arbetsplatsen är att det möjliggör att påfyllning och 
uttag inte sker samtidigt. Ett lager är ofta en icke sysselsatt resurs, men en nödvändighet för 
en jämn produktion med så korta ledtider som möjligt. Nackdelarna med lager är att det 
binder kapital, kräver hantering och fordrar lagerutrymme. Ett för stort lager ger stora 
kostnader medan ett litet lager medför risk för produktionsstopp eller minskad 
leveransförmåga. Faktorer som bidrar till ökade genomsnittslager är stora inköpsstorlekar och 
långa produktionsserier. 

4.1.4 Materialplanering 
För att kunna genomföra och styra en komplicerad verksamhet som byggprojekt måste 
verksamheten vara väl planerad och dokumenterad i form av exempelvis produktionskalkyler, 
produktionstidplaner, inköps- och leveransplaner. Planerna används till att kontrollera och 
följa upp verksamheten kontinuerligt så att avvikelser upptäcks i tid och gör det möjligt att 
tillämpa vidtagna åtgärder. För att kunna planera måste kunskap finnas om planering det vill 
säga vilka planeringsmetoder och tekniker som är lämpliga i vissa situationer.  
(Nordstrand & Révai 2002) 
 
Ett problem vid implementering av nya tekniker är att förutsättningarna är olika. Vissa 
personer saknar den kunskapen som krävs medan andra har den. Om kunskapen saknas för att 
använda ett verktyg måste personen använda det gamla arbetssättet för att säkerställa att allt 
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går som det ska. Det kan lätt bli rörigt om olika verktyg användas och därför bör en jämn 
kunskapsnivå eftersträvas hos utövarna så att ett enskilt standardiserat verktyg kan användas. 
(Wikfors 2003) 
 
Material står för en stor del av den totala produktionskostnaden på ett bygge. Högre 
materialkostnadsdel betyder att det är desto viktigare att materialfrågorna fungerar. Viktiga 
delar är planering av inköpsarbetet, leveransplanering och planering av materialhanteringen 
på arbetsplatsen. Alla dessa faktorer hänger ihop för att få ett väl fungerande materialflöde. 
(Nordstrand & Révai 2002) 
 
Enligt Nordstrand & Révai (2002) beräknas materialkostnaden enligt följande formel: 

)/()(
)(

enhetkronornadEnhetskostenhetermängdFörväntad
nadEnhetskostÅtgångstalmängdTeoretiskkronorstnadMaterialko

•=
••=

 

Teoretisk mängd är den förväntade mängden som behövs multiplicerat med ett åtgångstal 
(påslag) för exempel svinn och skador. Detta multipliceras sedan med kostnaden per enhet för 
att få den totala materialkostnaden. 
 
Vid inköpsplaneringen är det viktigt att samtliga inköp planeras så att leveranser sker till rätt 
pris, till rätt kvalitet och för leveranser i rätt tid. Leveransplaneringen ska se till att leveranser 
kommer i rätt tid. Skillnaden mot inköpsplanen som visar den planerade första leveransen av 
ett material är att leveransplanen är mer detaljerad. Den anger varje leverans och innehåller ett 
material för varje leveransplan. Som exempel anger en leveransplan den mängd material som 
ska levereras samt till vilken plats på bygget. (Nordstrand & Révai 2002)  
 
Byggmaterial brukar delas in i 5 huvuddelar: Stommaterial, Stomkompletteringsmaterial, 
Inredningsmaterial, Installationsmaterial och Förbrukningsmaterial. Dessa i sin tur brukar 
delas in i ett antal undergrupper. Byggmaterial kan bestå av en tredjedel av byggprojektets 
produktionskostnader (Josephsson & saukkoriipi 2005). För att kunna ha möjlighet att kunna 
påverka denna kostnadsdel är det viktigt att tillämpa en helhetssyn på materialadministration. 
(Nordstrand 1993) 
 
Vid materialhantering är det viktigt att tänka på följande faktorer: Vilka material har störst 
volym och är tyngst? Vad kan levereras direkt till inbyggnadsstället? Hur ska de interna 
transporterna samordnas? (Nordstrand & Révai 2002) 

4.2 Kostnadsposter inom logistik 
Under 2000-talet har utvecklingen inom logistik tagit fart och fokus har flyttats från att 
tidigare bara se logistiken som ett medel att sänka kostnaderna till att se den som ett sätt att 
skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra konkurrenter. För att kunna uppnå detta är det 
viktigt att veta vilka kostnader som ingår i logistik. Dessa kostnader varierar något från fall 
till fall men nedan ska de vanligaste kostnaderna anges. (Aronsson et al., 2003) 

4.2.1 Lagerkostnader 
Att lagerhålla material medför kostnader som kapitalbindning och risken att ha materialet i 
lagret såsom stöld, skador och svinn. Större lager innebär givetvis större kapitalbindning och 
risk. Det finns även en förvaringskostnad som innefattar kostnaden för lagerytan, hantering av 
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inkommande gods med godsmottagning, kontroll och inlagring och även hantering av 
utgående gods som avfall, skador och svinn. Sist men inte minst personalkostnader för de som 
arbetar i lagret och för den utrustning som används samt transporter inom arbetsplatsen. 
(Mattson, 1999) 
 
Enligt Josephsson & Saukkoriipi (2005) står stöld för 0,88 % av den totala 
entreprenadsumman men att denna summa troligtvis är högre i verkligheten. Materialspill står 
för 4-12 % av den totala materialkostnaden vilket blir ungefär 1-3 % av den totala 
produktionskostnaden. Skador på material står för cirka 2,5 % av produktionskostnaden. 
Materialhantering, vilket främst innefattar framtransport av material till arbetsstället står för 
14% av arbetstiden 

4.2.2 Transportkostnader 
Med transportkostnader menas de externa transportkostnaderna till och från arbetsplatsen med 
kostnader för administration och utförande av transporter. Här är det viktigt att tänka på 
sambandet mellan transportkostnader och leveransservice som direkt kan påverka andra 
faktorer såsom produktionsstopp eller behov av säkerhetslager. (Aronsson et al., 2003) 
 
I leveransservice ingår; Servicegraden det vill säga sannolikheten att produkten finns i lager 
när den efterfrågas. Leveranstiden eller tiden mellan order och leverans. Leveranssäkerhet att 
rätt produkt levereras i rätt tid, i rätt kvantitet och utan skador. Flexibilitet eller 
anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. (Björnland et al., 2003) 

4.2.3 Administrativa kostnader 
En väl fungerande logistik innebär även administrativa kostnader som är förknippade med 
styrning av materialflöden som orderhantering, personalkostnader, planering och 
materialstyrningssystem. Det är viktigt att rätt fördelning sker av de administrativa 
kostnaderna. (Mattson, 1999) 

4.2.4 Övriga logistikkostnader 
• Informationssystem omfattar kostnader för informationssystem som stödjer och driver 

materialflödet. 
• Emballagekostnader eller förpackningsmaterial som till exempel plast som skyddar 

materialet, lastpallar, containrar, bockar och returemballage som återanvänds kan vara 
förhållandevis stora i vissa branscher. 

• Materialkostnader vs logistiska kostnader Vid val av leverantör är det viktigt att 
undersöka materialpriset mot vad det kostar att logistiskt få materialet till 
arbetsplatsen. Ett bra exempel på detta är utlandsinköp. 

(Aronsson et al., 2003) 

4.2.5 Sammanställning kostnad för gipsskiva 
En studie som har genomförts visar att en gipsskivas totala kostnad är upp till 144 % dyrare 
än varans pris. 



 TEORETISK REFERENSRAM  
 
 

 18

   
Figur 4.2. Totalkostnad för en gipsskiva. (Byggchefen 2006)    
 
Siffrorna i figur 4.2. ovan visar att det finns pengar att tjäna genom att effektivisera logistiken. 
Byggindustrin (2005) skriver att det går att kapa halva produktionskostnaden på lång sikt 
genom att minska de icke värdeskapande aktiviteterna. Men problemet är att det är ingen som 
har kunskap om det totala slöseriet.  

4.3 Inköp 
Logistik är som nämnts tidigare en stor post. En del av denna post består av inköp. En 
inköpares uppgifter består av att medverka vid beslut angående kvalitetskrav, 
beställningskvantiteter och leverantörsutveckling. Men den kanske största biten är att 
förhandla fram priser, undersöka val av möjliga leverantörer som matchar kraven och välja 
vilka leverantörer som ska användas och andra krav på leveranser samt att följa upp dessa.  
(Krajewski & Ritzman, 2007) 
 
Inköpsfunktions roll är att fungera som ett mellanled mellan de externa och interna aktörerna. 
För att detta ska fungera på ett bra sätt är det viktigt med en bra kommunikation och nära 
samarbete med de externa leverantörerna och de interna funktionerna på företaget. (Björnland 
et al., 2003) 
 
Inköpseffektivitet mäts oftast på det som är enklast att mäta som priset på en produkt, lägre 
pris betyder högre effektivitet. Detta är givetvis inte hela sanningen utan faktorer såsom 
tillförlitlighet, leveranser i rätt tid, lagringskostnader, felsändningar och dålig kvalitet är också 
viktiga. När leverantörer ska väljas bör stor vikt läggas vid att leverantörerna kan leverera 
enligt avtal med stor tillförlitlighet. En inköpare som endast förhandlar för att reducera priser 
och förbättra leveransvillkoren genom att spela ut leverantörerna mot varandra kan på kort 
sikt uppnå fördelar men frågan är vad som händer på lång sikt. Givetvis ska det förhandlas om 
priser och leveransvillkor med det är viktigt att en bra dialog förs med leverantörerna om 
långsiktiga planer, behov och leveransmål. Bilindustrin har under senare tid utvecklat 
effektiva samarbetsformer med sina leverantörer och uppnått stora fördelar med detta i form 
av bland annat inga eller mycket små lager. Nyckeln till detta samarbete är faktorerna ovan 
tillsammans med att företaget och leverantören inte har några hemligheter det vill säga allt ska 
ske med öppna kort. Ibland är det minst lika viktigt att utveckla leverantören som sig själv. 
(Björnland et al., 2003) 
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Med den grad av outsourcing som förekommer växer leverantörernas betydelse. Ett företag 
kan inte vara världsbäst om inte deras leverantörer är världsklass. Val och agerande mot 
leverantör spelar därför en avgörande roll för den egna effektiviteten och 
konkurrensförmågan. (Mattson, 1999) 

4.4 Logistikföretag 
Logistikföretag är precis som det låter, ett företag som utför logistiktjänster åt andra företag. 
Enligt Björnland et al., (2003) går det att grovt dela in dessa i tre kategorier;  

• Fysiska logistikaktiviteter såsom transport och lagring.  
• Ansvar för genomförande det vill säga logistikföretaget tar på sig ansvaret att planera, 

organisera och genomföra transporter.  
• Tredjepartslogistik, operativ planering och drift av större delen av användarföretagets 

logistik. I tabell 4.2. nedan presenteras för- och nackdelar för att köpa logistiktjänster: 
 

Tabell 4.2. Fördelar och nackdelar med logistik företag. (Björnland et al., 2003) 
Fördelar (+) Nackdelar (-) 
Koncentrering på kärnverksamheten Förlorad kontroll över delar av verksamheten 
Kan minska logistikkostnaderna Servicekraven är inte uppfyllda 
Administrativ förenkling Oenighet om vad och vem som är anledning 

till problem 
Snabbt komma igång med logistiktjänster på 
nya marknader 

Oenighet om vilka tjänster tredje part ska 
utföra 

Förhoppningsvis bättre leveransservice med 
professionellt logistikföretag 

Oenighet om kostnader 

Behov att hitta nya lösningar Tredje part går med förlust 
 
Tarkowski et al., (1995) menar att det finns risker med att lämna ut funktioner till 
specialistföretag. Konkurrensen kan förändras om någon annan aktör hanterar de logistiska 
funktionerna. Dessutom har de logistiska funktionerna en strategisk funktion i ett företag och 
det finns risk att mista kontrollen av det fysiska flödet. Att en extern aktör ska leverera 
produkter direkt in till produktionslinjen upplevs också som ett problem. Det finns inte bara 
nackdelar utan även en mängd fördelar med att överlåta icke kärnverksamhet till tredje part. 
Företaget kan koncentrera sig på sin basverksamhet. Förhoppningsvis kan stordrift och 
specialisering uppnås som i sin tur kan ge högre effektivitet.  Till sist kan tredje part genom 
att ha större verksamhet än enskild part hålla bredare, större och djupare kompetens. Dessa 
liknar mycket de fördelar och nackdelar som Björnland tar upp i tabell 4.2. ovan. 

4.5 Byggprojektets struktur 

4.5.1 Den tillfälliga fabriken 
Vid produktion eller själva byggandet upprättas först en så kallad tillfällig fabrik som består 
av transportvägar, transportanordningar, maskiner, materialupplägg, förråd, verkstäder och 
personalutrymmen. Den måste också förses med el, vatten- och avloppsförsörjning. När 
byggprojektet är klart tas den tillfälliga fabriken bort. Eftersom denna kommer att genomsyra 
hela projektet är det viktigt att den planeras noga så att den blir effektiv utan att äventyra 
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säkerheten och hela tiden försöka väga kostnaden mot nyttan. Detta mynnar ut i en APD-plan 
(Arbetsplatsdisposition) som visar hur området utnyttjas med transportvägar, materialupplag, 
bodar, förråd, maskiner och avfallshantering. Eftersom att byggarbetsplatsen hela tiden 
förändras i takt byggandet måste APD-planen vara dynamisk, det vill säga att den ständigt 
måste uppdateras. (Nordstrand & Révai 2002) 
 
Transportvägar 
Till byggarbetsplatsen sker en mängd transporter. Det är av yttersta vikt att framkomligheten 
under byggets olika skeden är bra. Permanenta vägar och planer som ska utnyttjas bör 
planeras tidigt och noggrant alternativt tillfälliga transportvägar. Vägarna bör vara 
enkelriktade eller tillämpa rundkörning för största effekt. Kurvor och eventuella vändplatser 
dimensioneras efter de största bilarnas mått. Kostnaden för detta kommer att bli ganska hög 
för byggande och underhåll, men det vore ännu värre om framkomligheten hindrar 
produktionen med omlastningar och väntetider. På vintern tillkommer andra faktorer såsom 
snöröjning. (Nordstrand & Révai 2002) 
 
Upplagsplatser 
På en väl fungerande byggarbetsplats hamnar materialet direkt på inmonteringstället. Detta 
ska vara ett mål att jobba mot. Men en del material måste ha upplagsplatser som armering och 
tegel, då är det viktigt att planera efter läge och storlek. Viktigt att tänka på är att stora 
upplagsplatser också lockar till sig mycket material. Var upplagsplatsen ska placeras beror på 
faktorer såsom transportvägar, kranradie, hissar, entréer, arbetsplatsförråd och 
inbyggnadsställe. För att undvika onödig materialhantering med långa transportvägar är det 
bra att placera material och lossningsplatser nära den hiss som ligger närmast 
inbyggnadsstället. (Nordstrand & Révai 2002) 
 
Bodar och förråd 
Enligt Nordstrand & Révai (2002) går en anställd till och från boden åtta gånger under en dag. 
De bör därför ligga så nära byggprojektet som möjligt och vara dimensionerade för rätt 
personalstyrka. Förråd placeras intill transportvägen och upplagsytan som nås av kran. 
 
Maskiner 
Byggkranar har en given plats på arbetsplatsen för att den ska kunna nå dit det är nödvändigt. 
På ritningarna är det viktigt att rita upp kranens centrum med arbetsradie och plushöjd från 
backen. Vid flera kranar på bygget är det ännu viktigare. Bygghissarna ska vara rätt 
dimensionerade, ritas in i rätt skala och vara placerade så att alla delar av bygget kan nås på 
kort tid. (Nordstrand & Révai 2002) 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel sammanställs den information som framtagits genom observationer, intervjuer, 
möten och internmaterial. Efter att ha läst detta kapitel ska läsaren få en bild av hur 
logistiken fungerar och sköts i dagsläget. 

5.1 Logistik 
För att lyckas genomföra en logistikutveckling är det viktigt att den syns och hela tiden finns i 
allas medvetande. Eftersom logistiken består av en stor del av byggprocessen är det viktigt att 
tänka logistik och att det finns ingrott i alla medarbetare. Detta görs på bästa sätt om de 
berörda hela tiden uppmärksammas på logistik från ledningens sida. Därför har en 
kartläggning gjorts över hur logistiken beaktas på mer strategisk nivå högre upp i 
organisationen hos NCC. Kartläggningen är genomförd i första hand genom dokument på 
NCCs intranät starnet. 
 
Nedan är ett utdrag från NCCs intranät Starnet som visar NCCs stödprocesser och funktioner. 
 

 
Figur 5.1. NCCs stödprocesser. (NCC Intranät) 
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Figur 5.2. NCCs funktioner. (NCC Intranät) 
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Detta visar vilka stödprocesser och funktioner som finns inom NCC. Det finns en grupp om 
tre personer som arbetar med logistikfrågor men de fokuserar på transportfrågor inte på 
logistiken på själva arbetsplatsen. 

5.2 Kostnadsposter inom logistik 
Utifrån arbetsplatsbesöken har mycket fokus legat på att undersöka kostnaderna som är 
förknippade med rubrikerna lager-, transport- och materialkostnader från teori kapitlet 4.2. 
Material- och Transportkostnaderna kommer att förklaras utförliggare i kommande kapitel. 
 
Lagringsutrymmen varierar från byggarbetsplats till byggarbetsplats. Större lager på 
byggarbetsplatsen leder till ökade hanteringskostnader, kapitalbindning, minskad 
produktivitet, skador och stöld. Inne i storstan som på Kungsbron är lagringsutrymmet 
begränsat vilket ställer högre krav på att transporterna kommer i rätt tid. På Kungsbron 
försöker de då på ner lagerkostnaderna men istället öka på transportkostnaderna som att 
beställa till exempel klockslagsleveranser.  
 
Västerport och Kungsbron är två helt skilda projekt vad gäller lagringsmöjligheter på 
byggarbetsplatsen. Västerport har gott om lagringsutrymme mellan planen medan Kungsbron 
har väldigt ont om plats. Detta har inneburit att på Västerport har de beställt in större partier 
längre tid i förväg medan på Kungsbron har de då beställt in färre partier men oftare enligt 
nedan: 
 
En jämförelse mellan hur de båda projekten har köpt in gips visar att på västerport har de 
beställt in 29 buntar gips åt gången 5 – 7 veckor innan. På Kungsbron har de beställt in färre 
buntar c:a 5-8 buntar gips åt gången tillsammans med annat material men oftare c:a 1-2 
veckor innan. På västerport har de alltså beställt mer EOQ medan det är mera JIT på 
Kungsbron. Detta beror på skillnaderna i lagringsutrymmet och båda sätten kan vara det bästa 
ur den enskildes förutsättningar dock ska det bli intressant ifall det går att utläsa några 
skillnader i kostnaderna. Västerport är lättare att analysera då de endast har burit in en 
materialtyp per kväll medan Kungsbrons har varit svårare då de har burit in flera olika 
materialtyper per kväll. De vanligaste materialen har varit gips, träreglar, stålreglar, plåtreglar, 
ventilationsmaterial, kopparrör och isolering. 

5.3 Inköp av material 
I dagsläget transporterar en mängd olika leverantörer inklusive underleverantörer material till 
byggarbetsplatsen. Detta gör det svårt att kommunicera mellan aktörer vilket leder till att 
leveranser kommer samtidigt eller osäkerhet om vilken mängd som kommer.  
 
Vanliga problem som uppstår vid inköp och leveranser är att det är skador på materialet eller 
att leverantören inte meddelar när de kommer eller om de blir försenade. Att det kommer utan 
avisering är större problem på små byggen där de inte har en traktor som de måste ringa in 
som kan ta hand om materialet. Lastbilen ringer när de är 50 m bort och säger att de kommer, 
det skapar merarbete hos NCC i form av omplanering och inte minst produktionsstörningar. 
Vid ett tillfälle skulle lastbilen anlända på en torsdag men den kom aldrig och de meddelade 
inget, de kom veckan efter.  När specifikationen är felaktig så kan materialet ibland inte passa, 
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vilket leder till problem. Då måste NCC ”fixa till” materialet eller i värsta fall beställa om och 
då blir det ännu längre leveranstid. Detta leder till en krissituation om planeringen har ont om 
tid. 
 
Till Västerport och Kungsbron har de använt sig av klockslagsleveranser till Svensk 
Bygglogistik annars brukar de säga förmiddag eller eftermiddag för de anser sig inte behöva 
precisare leveranser än så dagtid. Fraktkostnaden från Beijer är på 250 kr vid 
klockslagsleverans kostar det 100 kr extra. Klockslagsleveranser tar längre tid för 
arbetsledarna att planera in och deras arbetsbelastning ökar eftersom att de då måste planera 
in så att leveranserna inte krockar med varandra. Om alla leveranser skulle planeras in ett 
visst klockslags skulle det nog behövas en extra arbetsledare jämfört med det vanliga anser en 
arbetsledare. De gånger leveranserna har kommit innan angivet klockslag har leverantörerna 
fått vänta med att lasta av. 
 
Kommunikationen och leveransprecisionen är de två stora problem med transporter till 
byggen som Svensk Bygglogistik ska bära in material till. Detta är baserat på när jag har följt 
med och studerat när Svensk Bygglogistik arbetat. Som till exempel brukar Svensk 
Bygglogistik beställa material på förmiddagen så att materialet står på plats när de kommer dit 
kl. 16. Men de har även gjort beställningar som ska komma kl. 16 när de börjar arbeta. 
Problemet är att det är svårt att få exakta klockslagsleveranser utan det blir en tid mellan kl. 
16-18 men den tiden är ingen garanti heller. En leverans var planerad till mellan kl. 07-09. 
Svensk Bygglogistik var på plats kl. 07 ifall leveransen skulle komma då. Leveransen kom kl 
9.45 alltså stod Svensk Bygglogistik på plats i 2,45 timmar utan material. Vid ett tillfälle kom 
inte leveransen alls. Svensk Bygglogistik har inte heller haft möjlighet att ringa till 
transportören för att vet om materialet är på väg eller om det kommer. Det har varit som på 
lotto, helt plötsligt kommer det och till olika mängder.  
 
NCC satsar i nuläget mycket resurser på att förändra och ta kontroll över egna logistikkedjan. 
Bakgrunden till detta är att NCC själva vill kunna skilja på material och service. I dagsläget är 
det svårt för NCC att veta hur mycket av kostnaden som består av material och service 
eftersom servicekostnaden ligger inbakad i priset. Genom att ha kontroll över hela kedjan 
ökar möjligheterna för mer lyckade internationella inköp via NPG (National Purchasing 
Group) som är NCC internationella inköpsbolag. Vid ökade internationella inköp ökar även 
intresset för terminalisering vilket NCC undersöker.  
 
Ett annat mål med inköpsstrategin är att istället för som nu att UE (Underentreprenör) köper 
in sitt eget material till byggarbetsplatserna vill NCC själva köpa in UEs material. Detta har 
dock mött stort motstånd av UE eftersom de gör vinst på att köpa in materialet och de får 
därmed lägre vinst. UE hotar att bojkotta de som köper in materialet. NCC köpte in parkett på 
detta viset och då vägrade UE att lägga parketten utan NCC fick själva göra det. Det går bra 
när det är parkett men det blir svårare med El och VVS. 

5.4 Logistikföretaget Svensk Bygglogistik AB 
Svensk Bygglogistik är ett företag som har specialiserat sig att bära in material på 
byggarbetsplatsen. När lastbilen anländer med material står Svensk Bygglogistik på plats och 
tar emot materialet med tillhörande uppgifter såsom mottagningskontroll och uppackning. 
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Sedan bärs allt material in på byggarbetsplatsen dit ritningen visar direkt till 
inmonteringstället. 
 
Svensk Bygglogistik har funnits i Göteborg i ungefär 10 år. Nu håller de på att etablera sig i 
Stockholmsområdet. Svensk Bygglogistik levererar material till byggarbetsplatsen på 
eftermiddagar och kvällar när byggarbetarna har gått hem för dagen vanligtvis mellan 1600- 
0700. Med detta fås alltså en form av skiftarbete, men det förekommer även att de arbetar på 
dagtid. På ritningarna ska det framgå tydligt till vilket plan och var på planet materialet ska 
ställas.  
 
Innan Svensk Bygglogistik börjar ta in material genomför de en logistikanalys som är till viss 
del lik APD-planen. Det är en analys av tillfartsvägar och avlastningsområden. Viktigt att 
tänka på här är broar, luftledningar och vändradier på lastbil med släp som kan påverka 
situationen. Väl innanför väggarna analyseras framkomligheten och placeringsalternativ för 
att få korta och enkla transportvägar. Hur ser manöverutrymmet ut med bredd på 
dörröppningar och gångar så att svensk Bygglogistiks verktyg lätt kan ta sig fram. Sedan 
bestäms hur materialet på smidigaste sätt kan transporteras in. För att hanteringen ska fungera 
på ett bra sätt är det viktigt med rätt kravspecifikation till materialleverantören. För att kunna 
utnyttja logistikplaneringen fullt ut ska alla underleverantörer och övriga medverkande vara 
informerade om hur materialflödet ska fungera.  
 
Svensk Bygglogistik vill själva sköta kontakten med fabrik, transportörer och andra parter 
som är involverade i byggprocessen men på dessa projekt sköter NCC hela den biten. 
 
Svensk Bygglogistik har utvecklat en egen logistik plattform och en logistikbil som kan bära 
in material. Tillsammans med de bygghissar som finns på plats säger Svensk Bygglogistik att 
de kan hantera 90 % av materialet med dessa tre hjälpmedel. Bygghissen är det 
kostnadseffektivaste sättet att transportera in materialet på. Plattformen med kranen är det 
snabbaste sättet att ta in material på vid flera lyft till samma plan då den har stor kapacitet 
enligt Svensk Bygglogistik. Logistikbilen med dubbelkommando är anpassad för 
innerstadsjobb med trånga ytor och när tornkranen är avetablerad. Med dubbelkommando 
menas att det dels går att styra bilen som vanligt inifrån och med en joystick utifrån för att 
kunna vara närmare platsen vid trånga utrymmen. Logistikbilen har lasten på flaket och en 
egen kran som klarar att lyfta in materialet på upp till 25 meters höjd.  
 

    
Figur 5.3. Visar plattformen lastad med material. Figur 5.4. Visar när plattformen dockar 

 med huset. 
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Då Svensk Bygglogistik oftast arbetar på kvällar har de med egna verktyg såsom pallyftare, 
stroppar och egen säkerhetsutrustning. Dessa verktyg burkar transporteras till 
byggarbetsplatserna i en container som synes i figur 5.5. nedan (den gula containern) och 
betecknas som transportverktyg i prislistan nedan.  
 

  
Figur 5.5. Containern med verktyg. 
 
Svensk Bygglogistik har en lageryta i Bro 3 mil utanför Stockholm för både varm och kall 
lagring som kostar: 
Inomhus korttidshyra 120:- per kvadrat och månad 
Inomhus långtidshyra 900:- per kvadrat och år, + värme 
Utomhus korttidshyra 24:- per kvadrat och månad 
Utomhus långtidshyra 12:- per kvadrat och månad 
Styckpris för bodar och containers 540:- styck 
 
Svensk Bygglogistiks prislista 
 
Tabell 5.1. Svensk Bygglogistiks Prislista. 
Grundkostnad / Fasta kostnader Pris 
Logistikanalys 695 kr/h 
Transport verktyg  975 kr/h 
Plattform 1 500 kr/tillfälle 
Löpandekostnad / Rörliga kostnader  
Logistikbil 1 295 kr/h 
Logistikarbetare (min debitering 3 timmar) 395 kr/h 
Truck (max 3 ton) 795 kr/h 
Bockar (oskadda krediteras 150 kr inom 1 år) 300 kr/st 
 
Det är samma priser oavsett om Svensk Bygglogistik jobbar på dagen eller kvällen och 
vanligtvis brukar Svensk Bygglogistik ha tre - fyra personer på plats som sköter 
materialhanteringen. 
 
Svensk Bygglogistiks checklista för en fungerande logistik: 
 
Plattform 

• Tillstånd att få använda kranen efter kl. 16 och lyftkapacitet 
• Öppning ska vara minst 2900 mm vid landningställe. Inga ställningar i vägen  
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Logistikgaffel 
• Fri uppställningsyta för logistikbilen 
• Öppningsmått i fasaden ska vara minst 1000 mm bred och 1300 mm hög 

Bygghiss 
• Kontrollera längd på material + vagn så att det får plats i hissen 
• Undersök nivåer mellan mark och hiss, hiss till ställning och ställning till 

intransporten 
• Maxlast på hissen 

 
På Kungsbron har NCC använt sig av Svensk Bygglogistik för att lyfta in och hantera allt  
material till bygget. De bär även in UEs material som sedan kommer att få en faktura på 
kostnaden. Det står även i kontraktet att de ska sköta avfallshanteringen samt eventuell grov 
sopning på byggarbetsplatsen. För att detta stora projekt ska fungera har Svensk Bygglogistik 
anställt en heltidsanställd logistikkoordinator på Kungsbron som började i slutet av september 
som ska arbeta tillsammans med NCCs logistikkoordinator på Kungsbron. Hans huvuduppgift 
är att koordinera alla transporter så att de kommer på rätt dag. Alla leveranser ska försöka 
samordnas till måndag, tisdag och onsdag varje vecka. Om inte det räcker kan det bli aktuellt 
med flera dagar.  
 
Så här ser Beslutsprocessen ut på Kungsbron vid inbärning av material: 

Fyll i ”Beställning 
Leveransmottagning” 

Skickas till NCC’s  

Vidarebefodras till 
Svensk Bygglogistik 

Bygglogistik lägger in 
leverans i 

Leveransplanen 

Bygglogistik bekräftar 
leverans och tid 

Leverans sker på anvisad 
lossningszon med 

mottagningskontroll 

Intransport av material 
sker till anvisad zon och 

plan 

Specificerad faktura 
skickas till NCC 

NCC fakturerar berörda 
entreprenörer 

 
               Figur 5.6. Beslutsprocessen på Kungsbron. 
 
På Västerport hade inte Svensk Bygglogistik en logistikkoordinator på plats men där var det 
bara gipsskivor och fönster som hanterades av Svensk Bygglogistik. Här har Västerport 
hunnit längre än på Kungsbron och använt sig av Svensk Bygglogistik sen i början av april. 
Intervjuer med personer ute på arbetsplatsen visar att Svensk Bygglogistik sköter sig bra och 
är nöjda med samarbetet. Ett problem som uppstått var en inställd leverans från leverantören. 
Svensk Bygglogistiks personal stod på plats med 3 arbetare utan material och enligt prislistan 
så har de en minimum debitering på 3 timmar. Denna kostnad är dock inget som NCC får 
betala utan de fakturerar leverantören som ställde in leveransen på denna kostnad.  
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Så här ser det ut när Svensk Bygglogistik har burit in material, sedan gäller det att undersöka 
om det är ett kostnadseffektivt alternativ: 
 

    
Figur 5.7. visar ett dukat våningsplan  Figur 5.8. visar ett dukat våningsplan  
på Västerport.    på Kungsbron. 

5.5 Byggprojektets struktur 

5.5.1 Droskan 
Till droskan tas material in via Vattholmavägen som är en relativt bred väg. Det går även att 
ta in material från gården som även är upplagsplats bredvid byggkranen som synes i APD-
planen i bilaga B. Droskan är det projekt som har kommit kortast byggmässigt. Ett problem 
som har förekommit flera gånger är transporterna från Polen. Följesedlarna till chaufförerna är 
så dåliga att de inte vet vart det ska åka, två gånger har en transportör kommit med lastbilen 
till Droskan trots att det inte ens skulle till ett NCC-bygge. Det är även svårt att kommunicera 
då de inte kan engelska. I bilaga A ser vi hur första sidan på en följesedel ser ut. Den här 
följesedeln skulle till Droskan som synes men det står bara Droskan, Uppsala. Här borde 
själva adressen finnas med. 
 

 
Figur 5.9. Vanlig avfallshantering 

5.5.2 Björkbacka 
Till Björkbacka sker leveranserna direkt till respektive hus via gatuvägarna. Här finns det gott 
om utrymme och tält har byggts upp för att lagra material, se APD-plan i bilaga C. Det tar 1-2 
dagar att få upp tak på villorna som består av c:a 20 block och c:a en vecka innan det är helt 
klart utvändigt med kompletteringar. Invändigt tar det sedan c:a 3 månader innan det är dags 
för inflyttning. 
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Allt material anländer oftast i början av veckan till det hus som ska byggas. Ofta är det skador 
på blocken som orsakats av att spännbanden har suttit för hårt och utan skydd mot träpanelen 
som då har brutits sönder, se bild 5.10 och 5.11. nedan. När arbetet flyter på så kommer alla 
blocken på morgonen och om modulerna passar med varandra, vilket de inte alltid gör, så kan 
de få på taket på en dag. Det är viktigt att få tätt tak så fort som möjligt, ur bland annat 
fuktsynpunkt. Så som det ser ut nu kommer transporterna på morgonen varav det går åt någon 
timme till att lossa materialet innan det går att börja bygga. Här vore det fördelaktigt om allt 
materialen kom på eftermiddagen dagen innan det ska börja byggas för att spara in någon 
timme på dagen vilket ökar möjligheterna att få tätt hus på en dag. Platsledningen är 
medvetna om detta och försöker att lösa problemet men det har varit lite problem med att de 
som kör lastbilarna får för långt att köra (antal timmar) på en dag om de kommer dagen innan. 
Björkbacka har haft lite problem med stölder. De har haft två inbrott ett i somras och ett nu i 
höst. Senast stal de verktyg för över 100 000 kronor. Men den stora kostnaden är 
produktionsbortfallet som nästan motsvarade en dag, med alla problem som uppstår att de 
måste inventera vad som stulits, köpa nya verktyg och osäkerheten. 
  

    
Figur 5.10. visar skada på panelen   Figur 5.11. visar skada på fönstret . 
orsakat av spännbandet. 
 

     
Figur 5.12. visar hur modulbyggandet går till.  Figur 5.13. visar hur modulbyggandet går till. 

5.5.3 Kungsbron 
Framkomligheten till Kungsbron är dålig i och med det känsliga läget. Idag kommer antingen 
transporterna in via Östra Järnvägsgatan som är enkelriktad och smal eller Kungsbron som är 
en trafikerad bro. Lastzonen omfattar två körfält och trottoar som inhägnat område. I APD-
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planen i bilaga D Syns uppslagsplatserna tydligt. Varje hus är indelat i zoner för att Svensk 
Bygglogistik ska ha lättare att veta vart materialet ska transporteras. Tre stycken bygghissar är 
utplacerade. En bygghiss är avsedd för personal och två bygghissar för material. Bodarna är 
placerade längst ner (söder) på kartan. Ur APD-planen syns även var kranarna är placerade, i 
detta fall två stycken och diverse information såsom radie och vad den klarar av.  
 
På Kungsbron skiljer sig avfallshanteringen mot de öriga arbetsplatserna. Det vanliga är att 
det står containrar utanför bygget märkta med respektive källsortering som ska sorteras. På 
Kungsbron har de istället ställt gröna kärl på varje våning märkta med vad som ska 
källsorteras i respektive kärl som figur 5.14 och 5.15 visar. Ett par gånger i veckan kör de dit 
en container med tomma kärl och ersätter de med de fulla kärlen. Det är Svensk Bygglogistik 
som sköter hanteringen av avfallet och det tar c:a 1 timme för tre arbetare att ta in tomma och 
ta ut fulla kärl.  
 

    
Figur 5.14. Visar avfallshanteringen.   Figur 5.15. Visar avfallshanteringen. 

5.5.4 Västerport 
Västerport har även de två transportvägar dels kan material komma från Strandbergsgatan 
eller från Warfvinges väg som synes i figur 5.16 nedan.. Dessa två vägar är relativt små 
gatuvägar med en inte alltför stor trafikmängd. I APD-planen i bilaga E syns respektive 
avlastningsytor, byggkranarna och bygghiss. Avfallshanteringen går till så att de har stora 
containrar stående utanför uppmärkta med respektive material som sedan hämtas från 
våningarna och töms i respektive container. Västerport har mycket stora lagringsutrymmen på 
varje våningsplan. 
 

 
Figur 5.16. Lastbilarna står i kö för att få 
 lasta av på Warfvinges väg. 
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5.5.5 Studie av inbärning av material  
Efter att ha varit på arbetsplatser och följt med när Svensk Bygglogistik bär in material har jag 
upptäckt en del saker genom observationer och tidsstudier som kan ge kostnadsbesparingar 
och som är viktiga att tänka på när den tillfälliga fabriken skapas. Nedan redovisas en 
tidsstudie som genomförts när Svensk Bygglogistik har burit in fönster på Västerport. 
 
Svensk Bygglogistik bar totalt in 27 stycken fönster (faktura 8 i bilaga G), 20 stycken via kran 
till plan 7 (översta) och övriga 7 via bygghissen till plan 3,5,6 
 
Tider med kran:  
 
Tabell 5.1. Tidsstudier på Västerport. 
Lyft 
nr 

En person vid 
lastbilen och två på 
plan 7. Tid i minuter 

Två personer vid 
lastbilen och två på 
plan 7. Tid i minuter

1 5 5 
2 6 5 
3 5 4 
4  5 
5  5 
6  6 
7  5 
 
Från början var de tre personer men efter halva tiden dök det upp en till person som visas i 
den högra kolumnen i tabell 5.1. Tiden är räknad från att logistikarbetarna placerar den första 
pallen på anvisad plats till dess att nästa pall står på rätt plats. 
 
Tider med bygghiss 4 personer: 
 
Tabell 5.2. Tidsstudier på Västerport. 
Plan Tid i minuter och eventuell notering 
3 8 
5 10 * Pallen var för stor för dörren på plan 5, de fick såga bort en bit av emballaget
6 6 
3 5 
3 6 
5 9 * Vänta på hiss 3 min 
5 8 * Problem att få in i hiss 
 
Denna studie i tabell 5.1. och 5.2. visar på att det enklaste och snabbaste sättet att få in fönster 
är via byggkranen om det går att efter materialet har strappats fast hissa ner det rakt ovanifrån 
med kranen det vill säga att det är fritt ovanför våningsplanet. I bästa fall kunde bygghissen ta 
lika lång tid som med kranen. Notera den lilla skillnaden mellan tiderna med byggkranen. 
Detta visar att inlyftet flöt på och var stabilt. Bygghissen däremot visar mycket mer 
varierande tider. Slutsatsen med detta är att vid liknande tider så är arbetet homogent och lätt 
att utföra medan tidsavvikelsen med hissen visar på osäkerhet och problem. Tidsavvikelserna 
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medför ökad risk för skador på både fönster och arbetare då det visar att arbetet inte flyter på. 
Det är viktigt att material anpassa hissen så att det är lätt att köra in material och ta ur material 
hissen. 
 
Problem med byggkranen:  

• Inga stora problem 
 
Vanligaste problemen att lyfta in material med bygghissen vid detta tillfälle 

• Hissen stannar inte i nivå med marken 
• Rörliga plankor som fastnar under pallyftaren för att jämna ut nivåskillnader/hål 
• Pallarna får inte plats i dörröppningen på planen 
• För stora pallar (krävs två pallyftare) 

 
En viktig notering är att vid studien ovan användes en hiss som var 3,20 meter djup. Vid 
andra byggen har de haft stora problem med att få in material i hissar som bara har varit 3 
meter djup vilket kommer att tas upp mer i analys- och resultatdelen.  
 
De 7 pallar som skulle till de lägre planen gick inte att ta in via byggkranen eftersom den 
behöver fri yta ovanför planet då den lyfter ner materialet rakt uppifrån. Plan 7 var det högsta 
planet och hade inget tak. Svensk Bygglogistik hade föredragit att lyfta in allt material via 
byggkranen.  
 
För att kunna lyfta in material till de lägre planen via byggkranen måste den lyfta in materialet 
från sidan istället för uppifrån. Samtidigt observerades det att byggkranen var flaskhalsen vid 
inlyft till plan 7 när den endast lyfte upp en pall åt gången. Här borde det finnas en 
effektiviseringspotential i att istället för att bära upp pallarna en och en kunna ta flera åt 
gången samtidigt som det går att lyfta in dem från sidan. 
 
För att lösa dessa två problem har Svensk Bygglogistik utvecklat en plattform som gör att de 
kan ta flera pallar på samma gång samtidigt som det går att docka plattformen med husplanet 
och sedan bära in materialet på respektive plan. Denna inlyftsmetod är det smidigaste 
alternativet enligt logistikarbetarna. Dock kunde de inte använda plattformen till fönstren 
ovan eftersom bygget inte var anpassat till plattformen så att den skulle kunna docka. Kravet 
är att det måste finnas en öppning på minst 2900 mm och det måste vara plant och fritt för att 
kunna bära av materialet.  
 
Förutom plattformen bör NCC fundera på om de ska börja köpa in mer elektriska hjälpmedel 
som elektrisk pallyftare och en elektrisk pumpvagn. Dessa två klarar av att ta in det mesta av 
materialet. I dagsläget används manuella pallyftare och vagnar och det går åt mycket kraft till 
att dra dessa när de är tungt lastade och inte minst när de fastnar och vid uppförsbackar. Dessa 
hjälpmedel kostar en del pengar men det går att få smidigare intransporter av material och 
minskade slitningskador på personal. I Byggindustrin (2002) visar en rapport från 
Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd att hälften av de avhoppade byggarbetarna har 
arbetsrelaterade hälsoproblem och att arbetsmiljön är det vanligaste skälet till att 
byggarbetarna slutar. 
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Detta inlyftskit med plattform och elhjälpmedel bör alltid användas och vara tillgänglig vid 
inlyft av material. För att undvika att arbetarna får gå och leta efter dessa bör de vara 
utplacerade på en speciell plats på bygget så att de är lätta att hämta och använda när 
materialet anländer. 
 
Andra tidsstudier som har genomförts på byggarbetsplatsen visar att det är viktigt att få ett flyt 
och kontinuerligt flöde med inlyftet det vill säga att göra flera inlyft till samma ställe. I tabell 
5.2. nedan visas en tidstudie på Kungsbron av inbärning med plattformen. Alla tider är i 
minuter. 
 
Tabell 5.3. Tidsstudier på Kungsbron. 

 Dag 1 Dag 1  Dag 1  Dag 2 Dag 2 Dag 3 Dag 4 
 Gips Stålreglar Träreglar Gips/träreglar Gips/träreglar Rör Fönster/kabelstegar
nr Plan 7 

Minuter 
Plan 7 
Minuter 

Plan 10 
Minuter 

Plan 12 
Minuter 

Plan 11 
Minuter 

Plan 6 
Minuter 

Plan 8 
Minuter 

1 21 20 25 30 25 15 23 
2 21 17 15 17 23 12 20 
3 18 16  13 11 7 17 
4 15    11  16 

 
Som siffrorna i tabell 5.2. visar tar det minst tre lyft innan arbetet flyter på. Det vanligaste har 
varit max 3-4 lyft per plan så det är svårt att säga hur många lyft som krävs för att kurvan ska 
plana ut helt och hållet. Allmänt om inlyftningen kan sägas att Bygglogistik har jobbat på bra 
när de väl kommer igång, dock har det tagit c:a 30 minuter från det att de har varit på plats 
tills det att de börjar bära in materialet.  
 
Ett problem som uppstod två kvällar var en massa bilar som parkerade på själva 
avlastningszonen. Totalt på två kvällar parkerade sig c:a 7 bilar på samma ställe som figur 
5.18. och 5.19. nedan visar. 
 

   
Figur 5.18. visar en bil som står i vägen. Figur 5.19. visar tre nya bilar som står i vägen. 
 
Här agerade platsledningen mycket bra och direkt genom att placera ut betongblock för att 
lösa problemen, men en kan undra vad vissa tänker med. De hade nog räknat med att 
byggarbetsplatserna står stilla på kvällarna och inte att Svensk Bygglogistik jobbar efter kl. 
16.
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6 Analys och Resultat 
I detta kapitel presenteras de analyser och slutsatser som dragits utifrån arbetsplatsbesök, 
intervjuer och övrig empirisk data. Detta kopplas samman med den teoretiska referensramen 
och nulägesbeskrivningen av NCC för att visa vad de analyser som genomförts gett för 
resultat. 

6.1 Logistik 
Utifrån nulägesbeskrivningen av NCC på en mer strategisk nivå i kapitel 5.1 synes det på 
bilderna att ordet logistik varken nämns som stödprocess eller som en funktion utan det är 
inbakat i inköp. Som nämnts tidigare är det viktigt att logistik syns för att få med alla 
medarbetare och satsa på logistik. Ordet inköp syns i många ögon som endast inköp av 
material och transporter. Inköp ses i mångas ögon sällan som att planera lager, materialflöden, 
materialplanering. Inköp är oftast en del av logistik och inte tvärtom.  
 
Förslagsvis skulle en ny stödprocess skapas som heter inköp och logistik, alternativt ha två 
stödprocesser en med inköp och en med logistik. Ur inköpsfunktionen ska då själva 
planeringen lyftas ur och sättas in i den nya logistikfunktionen vars huvuduppgift blir att 
planera och samordna leveranser samt materialflöden och lager för att få verksamheten mer 
effektivare. Inköp bör fokusera mer på leverantörsutveckling, val av leverantörer, förhandla 
fram priser och eventuella utlandsinköp. Detta blir då mer likt industrin som ofta har en 
person som sköter inköpen och en annan som sköter materialplaneringen oftast i ett MRP 
planeringssystem. 
 
Om NCC vill utveckla samarbete med företag liknande Svensk Bygglogistik ställer det högre 
krav på den operativa nivån med planeringen och materialflödesanalyser om JIT ska fungera 
varvid mer fokus finnas på logistik. På Kungsbron har NCC som sagts tidigare två 
logistikkoordinatorer en från NCC och en från Svensk Bygglogistik vars främsta uppgifter är 
att se till att det finns utrymme för lossning och hantering av material. Även på Västerport har 
de en logistikansvarig. Här finns en vilja att vilja förändra sig och de har insett att logistik är 
en viktig del i själva byggprocessen som då fått ett eget ansvarsområde ute på arbetsplatserna. 
Här borde det finnas fördelar men att införa logistikansvariga på flera byggarbetsplatser av 
främst två orsaker. Det finns en person som är utsatt till att studera flöden och transportvägar 
på byggarbetsplatsen och det fås även en bättre ansvarsfördelning när logistiken blir ett 
ansvarsområde. 
 
Även om Kungsbron och Västerport har kommit längre än många andra byggprojekt finns det 
fortfarande mycket att göra inom logistik. Det kan finnas potential i att skapa ännu mer 
renodlade logistikansvariga på byggarbetsplatserna som fokuserar mera på att förbättra 
processerna och inte bara sköta den dagliga verksamheten. I dagsläget är de logistikansvariga 
även arbetsledare vilket gör att mycket av tiden går åt till andra saker. Här går det att förstärka 
organisationen genom att skapa en renodlad avdelning tillsammans med den befintliga 
logistikgruppen (som fokuserade mycket på transportfrågor). Den nya gruppen ska fokusera 
på bitarna efter transporten det vill säga logistiken på byggarbetsplatsen. Den nya gruppen ska 
vara som ett kompetenscenter till de nya logistikingenjörerna som ska finnas ute på 
arbetsplatserna. Logistikingenjörerna ska sköta den dagliga verksamheten ute på 
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byggarbetsplatserna likt de gör nu på Kungsbron och Västerport men de ska även ha stort 
fokus på och studera hur det går att förbättra logistiken på byggarbetsplatserna en del som 
nästan är obefintlig idag och de idéer som uppkommer stannar oftast på den 
byggarbetsplatsen. Det är här den nya gruppen på ledningsnivån kommer in vars 
huvuduppgift blir att samla logistikingenjörerna från flera olika byggarbetsplatser och 
diskutera och ta tillvara på nya idéer och lösningar som logistikingenjörerna kommit på och 
förmedla dessa vidare till övriga byggarbetsplatser. Det logistikingenjörerna kan arbeta med 
är att följa upp leveranserna till byggarbetsplatserna, när de kommer och om det är rätt mängd 
material och jämföra mot tidsplanen. Logistikingenjörerna bör även ha en viktig roll när den 
tillfälliga fabriken utformas som till exempel vid utplacering av hissar. Här ska 
logistikingenjörerna se till att hissen stannar i nivå med marken så att det är lätt att ta in och ut 
material ur hissen. De ska även se till att transportvägarna är smidiga med nivåskillnader och 
se till att det finns tillräckligt stora dörrar och hissar som materialet ska passera igenom. 
Sedan måste logistikingenjörerna planera in var på bygget det ska finnas lager och var man 
ska lägga material som anländer till byggarbetsplatsen. 
 
Samarbete och samordning mellan aktörerna är viktigt och att alla är fullt medvetna och 
delaktiga för att det ska fungera. I början måste mängden material som behövs till bygget 
bestämmas med hjälp av UE och andra aktörer. Inköparen förhandlar fram priser enligt 
avtalsbanken och övriga avtal och väljer leverantörer. Logistikkoordinatorn upprättar en 
tidsplan för leveranserna. Här sker ett nära samarbete mellan inköparen och 
logistikkoordinatorn. Förslagsvis har den ena mer praktisk kunskap och den andra med mer 
teoretisk kunskap. Logistikkoordinatorn har sedan ett nära samarbete med Svensk 
Bygglogistik och UE för att meddela planerade leveranser och eventuella 
störningar/förseningar. Det viktiga att tänka på är att inköparen bör syssla med att förhandla 
fram priser och välja och utveckla samarbeten med leverantörer både innanför och utanför 
landsgränserna. Logistikkoordinatorn ska se till att dessa leveranser kommer i rätt tid och ha 
ett effektivt materialflöde på arbetsplatsen. Här är det viktigt att ha en tydlig 
ansvarsfördelning och särskilja de olika områdena så att inte arbetsuppgifterna flyter ihop.  

6.2 Kostnadsposter inom logistik 
Utifrån arbetsplatsbesöken har mycket fokus legat på att undersöka hur ett byggprojekt går till 
ur en logistiks synvinkel på kostnaderna.   
 

   
Figur 6.1. skottkärra med skräp. Figur 6.2. Byggarbetare som städar. 
 
Figur 6.2. till höger ser vi en byggarbetare som sopar ihop skräp till små högar. Ett bra 
initiativ i att det ska vara ordning och reda på byggarbetsplatsen enligt 5S men figur 6.1. till 
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vänster som är tagen bara någon meter ifrån den högra (i bakgrunden syns uppslagsplatsen för 
brädorna på båda bilderna) visar en liten skottkärra som är fylld med skräp och som dessutom 
har material som sticker ut vilket med stor sannolikhet kommer att trilla ur. Det här är inte bra 
och ett resursslöseri.  Här bör det alltså finnas en större sopcontainer. Det är ganska intressant 
att vartenda byggprojekt som undersökaren har varit på och varenda dag så ligger det små 
uppsopade sophögar överallt, men det är ingen som har tagit upp dem. En sophög som inte tas 
upp direkt ligger snart utspridd igen och det är bara att sopa igen. Dessa bilder visar att det 
inte tänks logistik eftersom att det dels bli överarbete om man bara sopar ihop en sophög utan 
att ta upp den dessutom bör man använda rätt verktyg som en större sopcontainer som figur 
6.1 visar.  
 
Det är viktigt att hålla ordning och reda så att det inte ligger material överallt. Det är viktigt 
med fria transportleder fri från material så att byggarbetarna kan gå rakt fram istället för att gå 
sick sack mellan material. Det är viktigt att alltid hålla ordning och reda för när väl det första 
hamnar på fel plats är drar det lätt till sig mer och sen är det fullt överallt. Materialet ska 
läggas direkt på rätt ställer som visas på ritningarna. Det handlar om sunt förnuft utan 
avancerade teorier det gäller bara att arbeta efter de 5S:n, sortera, strukturera, städa, 
standardisera och se till. 
 
Poängen med det här är att det går åt mycket tid för arbetsledare och planerare om de hela 
tiden måste hålla ordning på byggarbetsplatsen, tid som kan användas till bättre nytta. Därför 
är det viktigt att inte bara betrakta byggarbetarna som ett verktyg utan att involvera dem mera 
i själva byggprocessen och att de också har logistiktänkandet i ryggen likt det klassiska 
uttrycket att företaget är inte starkare än sin svagaste länk. Logistiktänkandet måste 
genomsyra hela organisationen inte bara arbetsledare och platschefer. Det är viktigt att alla 
tänker logistik inklusive byggarbetarna och vet vilka kostnadsposter som finns som ska 
försöka motverkas för att inte platschefers och arbetsledares resurser ska gå åt till att hålla 
ordning och reda på byggarbetsplatsen.  
 
Detta är inget NCC förändrar över en natt. För att få in ett nytt tankesätt krävs mycket tid och 
resurser och målmedveten satsning. Ett första steg skulle kunna vara att skapa en 
utbildningstrappa med olika nivåer som visar utbildningsnivå. Tanken är att genomföra längre 
och mer avancerade utbildningar högre upp i organisationen. Högre upp i organisationen blir 
det färre som får den mer avancerade utbildningen.  
 
Det räcker förmodligen inte med att utbilda byggarbetare inom logistik utan utöver detta som 
möjligtvis är ännu viktigare är att skapa en motivationsfaktor för byggarbetarna. Ett förslag är 
förutom att dela ut ansvarsområden att utveckla ackordet mer mot en bonus som att saker som 
ordning och reda på byggarbetsplatsen ligger inbakat i bonusen liknande det Segerstedt 
skriver om nytt och gammal produktionstänkande. Detta leder förhoppningsvis till att 
byggarbetarna blir mer motiverade och involverade på själva byggarbetsplatsen och att den 
kostnad som byggarbetarna då skulle få i bonus vägs upp av de synergieffekter som en bättre 
arbetsplats medför. Utbildningslängder och nivåer är givetvis en kostnadsfråga och samtidigt 
ska det inte springas på massa utbildningar hela tiden utan en bra nivå måste hittas. 
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6.3 Inköp av material 
Om principen att inbyggnadsmaterial levereras till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället 
utvecklas ställer det nya krav på alla aktörer i byggandet. Här ligger den stora utmaningen i att 
få med alla aktörer att leverera JIT. Med JIT menas här nödvändigtvis inte att materialet ska 
anlända exakt samma dag som det ska byggas in men säg inom en vecka. Under min tid ute på 
byggarbetsplatserna har jag märkt av två stora problem som måste fungera om det ska bli 
kostandseffektivt att anlita sig av Svensk Bygglogistik. 
 

• Bättre leveransprecision  klockslagsleveranser 
• Bättre kommunikation med leverantör 
 

Alla leverantörer inklusive UEs leverantörer måste meddela när och hur mycket material som 
ska komma. UE har varit dåliga på att meddela och meddelar oftast samma vecka eller i värsta 
fall samma dag som deras leverans ska komma. Det kan alltså finnas besparingspotential att 
NCC själva köper in materialet och bara anlitar UE som arbetskraft för att utföra ett jobb. Det 
finns ett antal fördelar med detta. NCC kan göra större och billigare utlandsinköp och få ner 
materialpriset på det viset. NCC får också kontroll över UEs transporter och kan samordna 
och planera transporterna bättre istället för att det är som nu att UE har kontrollen och de kör 
sina rutter och materialet kommer när det kommer. Nackdelen är att om UE inte gör vinst på 
materialet kan priset för deras arbete öka för att täcka upp den förlorade materialinkomsten. 
NCC måste även ha bättre koll på sin inköpsorganisation eftersom nu måste NCC beställa in 
även UEs material vilket leder till fler inköp att hålla reda på. Detta gäller inte bara UE utan 
för alla leveranser. NCC lever på leverantörernas villkor där de bestämmer, inte NCC, när 
materialet ska anlända till byggarbetsplatserna eftersom de kör sina rutter och materialet 
kommer när det kommer. Som tagits upp i teorin måste fokus ligga på samarbete och föra en 
dialog med öppna kort om långsiktiga planer, behov och inte minst leveransmål. 
 
Till Kungsbron och Västerport har de använt sig av klockslagsleveranser men trots detta har 
Svensk Bygglogistik tappat mycket av sin effektivitet på grund av att klockslagsleveranserna 
inte är tillräckligt specificerade. En Leveranstid mellan kl. 16-18 klassas som en 
klockslagsleverans men det är inte säkert att den hålls heller. Dessa timmar som Svensk 
Bygglogistik kan få vänta slår hårt mot kostnaden då de oftast bara är på plats 5 timmar i snitt. 
Detta har medfört att leveranser av material som ska bäras in efter kl. 16 planeras in tidigt på 
förmiddagen. Då försvinner tyvärr en del av konceptet eftersom NCC måste ta emot 
leveranserna själva. På Kungsbron har dock detta problem löst sig eftersom de har en från 
Svensk Bygglogistik på plats hela tiden som har tagit emot materialet. 
 
I kapitel 5.4 togs det upp att leverantörerna är dåliga på att avisera när material kommer eller 
om det är försenat. Logistikkoordinatorn från Svensk Bygglogistik har heller inte haft 
möjlighet att ringa till lastbilarna för att kolla var de är. För att förbättra kommunikation 
mellan byggarbetsplatsen och leverantörerna bör denna mycket enkla modell i figur 6.3. 
nedan vid leverans av material följas. NCC bör ha en whiteboardtavla där arbetarna fyller i 
sina leveranser för kommande vecka. 
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Är materialet försenat? 

Ring och förvarna en 
timme innan leverans 

Dagen före meddela tid 
för leverans 

Meddela byggarbetsplatsen 
och kom överens om ny tid

Ja

Nej 

Lastbilen anländer till 
byggarbetsplatsen 

Bocka av leveransen på 
whiteboardtavla  

Planerad leverans 1-2 v. 
innan på whiteboardtavla 

Hos leverantör Hos NCC 

 
Figur 6.3. Kommunikationsmodellen. 
 
Vid byggbranschen där varje projekt till viss del är unikt gäller det att standardisera allt inköp 
som är möjligt. Ibland kan det då löna sig att köpa in en lite dyrare produkt om det innebär att 
det går att använda samma produkt på samtliga byggen. Det är viktigt att vrida och vända på 
varje artikel för att se vad som går att tas bort och standardisera. Dock kanske de inte ger så 
stora kostnadsbesparingar, men förhoppningsvis går det att ta ut några artiklar ur sortimentet 
vilken kan underlätta mycket på lång sikt. 
 
En bra sak som upptäcktes på två byggen var ett hjälpmedelskit se figur 6.4., 6.5. och 6.6. 
nedan. På framsidan finns brandsläckaren och på baksidan finns ett förstahjälpenkit. Fördelen 
med dessa är att ha allt på samma ställe, de är lätta att förflytta från våning till våning med 
hjälp av hjulen och brandsläckaren blir inte undangömd i något hörn. Under ett 
japanseminarium som visade hur byggandet gick till i Japan används detta i stor utsträckning 
de hade till exempel samlat viktiga dokument som miljö-, säkerhets- och kvalitetsdokument i 
ett ställ. De hade ett annat med verktyg likt verktygsskåpen i industrin. Fördelarna med detta 
är att enkelt kunna se och veta var saker finns, om det följs. Det kanske kan gå att använda 
liknande system som de har i japan till exempelvis viktiga dokument eller viktiga verktyg. 
Allt detta handlar om att jobba efter de 5S:n 
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Figur 6.4. Hjälpmedels kit.     Figur 6.5. Hjälpmedels kit.  Figur 6.6. Hjälpmedels kit. 
 
En upptäckt som gjordes och ett stort slöseri är material som anländer skadat till 
byggarbetsplatsen och som måste reklameras som synes på de två bilderna nedan i figur 6.7. 
och 6.8. Visserligen fakturerar NCC företaget som levererade dessa på kostnaden för att 
hantera materialet plus att köra iväg det. Men frågan är om NCC även tar med alla dolda 
kostnader som detta medför som till exempel utebliven produktionstid. För det första måste 
byggarbetarna bära in materialet och hitta någonstans att lagra det vilket tar upp lageryta, 
sedan måste materialet bäras iväg och transport ordnas. Detta leder till att det inte bara är 
materialet som slösas bort utan även arbetstimmar som kunde utnyttjas till annat. I 
produktionstimmar på bygget kommer inte bygget att bli klart senare eftersom detta inte 
kommer att räknas som produktionstimmar men datummässigt leder dessa timmar att bygget 
blir klart senare eller att det måstes sättas in mer resurser för att klara tiden och de kostnader 
detta medför. 
 

                   
Figur 6.7.  Skadat parti som ska reklameras.    Figur 6.8. Skadat parti som ska reklameras.                    
 
Ett grundtankefel är då att material som kommer skadat bärs in till byggarbetsplatsen där 
lagerytan ibland är mycket begränsad när det i själva verket ska därifrån. Skadat material 
borde direkt köras bort av leverantör eller annan aktör till något annat ställe förslagsvis en 
terminal hos leverantören eller NCC som ligger i närheten av byggarbetsplatsen. Detta är 
något att ha med i leveransvillkoren. 
 
Det är viktigt att få ett kontinuerligt flöde i processen och den störs mer eller mindre av varje 
leverans speciellt om det inte finns vetskap om när den kommer och vilken mängd som 
kommer eftersom det tar upp mycket resurser i form av kran, hiss personal, förflyttningar på 
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arbetsplatsen. Därför kan det vara bra att minimera antalet transporter till byggarbetsplatsen, 
speciellt vid trånga byggarbetsplatser och försöka samla transporterna till en dag i veckan. 
Fördelarna med detta är att alla vet när transporterna kommer och förhoppningsvis kunna 
sampacka leveranser och slippa små leveranserna som är mest resurskrävande och inte minst 
sliter på miljön. Nackdelarna skulle kunna vara att när väl en transport kommer kan det bli 
trångt och mycket material vid avlastningsplatserna. 

6.4 Logistikföretag 
Enligt bygglogistiks hemsida vill de sköta kontakten med leverantörer och leveranser och 
själva beställa material direkt från leverantör. Det finns risk i detta att NCC tappar kontrollen 
till Svensk Bygglogistik om de ska sköta och planera transporterna. Detta är något NCC bör 
tänka över nämligen vilken samarbetsform NCC vill ha med ett företag som Svensk 
Bygglogistik. Ska svensk Bygglogistik sköta kontakten med leverantörer eller ska de bara 
hantera materialet på byggarbetsplatsen och NCC säger när materialet ska komma. Fördelen 
är att om Svensk Bygglogistik får sköta hela kedjan har de förhoppningsvis större möjligheter 
till att göra ett effektivare jobb och NCC slipper problem med transporterna och kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet nämligen att bygga. 

6.4.1 Fakturor Västerport 
Vid Västerport har alla fakturor som Svensk Bygglogistik fakturerat NCC på analyserats för 
att se vad och hur mycket Svensk Bygglogistik tar betalt för. Västerport har endast använt sig 
av Svensk Bygglogistik till gips och fönster.  
 
Antagande: 
Alla bockar är oskadda vid återlämnandet och det går åt tre bockar per bunt gips 
Alla fördelningskostnader delas lika mellan materialen 
Standardmått gipsskivor: 2700 * 900 * 13 mm 
Pris gipsskiva: 18,90 kr direkt köp och 24,3 kr lager köp per m2 
Alla fönster upphandlade för 5,2 miljoner kronor, totalt 905 st fönster vilket ger ett 
genomsnittpris på 5745 kr per fönster. 
 
Utifrån fakturorna i bilaga G visar figur 6.9. nedan på kostnaden att bära in material per styck 
och per inlyft. Figur 6.10 visar vad denna kostnad motsvarar i procent av enhetspriset för 
materialet. 
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Figur 6.9. Inbärningskostnad per materialtyp. 
 

Kostnad per material

0

25

50

   Gips  
1

   Gips  
2

 Fönster
3

 Fönster
4

 Fönster
5

 Fönster
6

 Fönster
7

 Fönster
8

Materialtyp

Pr
oc

en
t a

v 
en

he
ts

pr
is

et

 
Figur 6.10. Procent av enhetspriset. 
 
Varje stapel representerar ett inbärningstillfälle eller dag. Inbärningskostnaden för 
gipsskivorna är 5,3 och 5,0 kr per m2 (Se faktura 1 och 2 i bilaga G) att ta in medan fönstren 
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är mycket dyrare och varierar mellan 75 – 240 kr i figur 6.9. Det beror på att vid varje inlyft 
lyfts det in c:a 42 gipsskivor eller 4-5 fönster. Men eftersom gipspriset ligger på 18,9 och 
fönster priset på 5745 kronor blir det procentuella påslaget på gipsskivorna mycket större 27 
% och 28 % jämfört med 1-4 % för fönstren i figur 6.10..  
 
Om inbärningskostnaden jämförs med undersökningen som gjordes över en gipsskivas 
kostnader på det traditionella viset i teorikapitlet 4.2.5. visar att 49 % av de synliga 
kostnaderna som är intransport på arb. och lossning och mottagning på arbetsplatsen 
motsvarar direkt mot vad svensk Bygglogistik (jämför med 27-28 %) kostade. Detta innebär 
en inbärningskostnad på 9,26 kronor per m2. Om den undersökningen stämmer har man alltså 
sparat ungefär 3,96 kr per m2 gips. I posten intransport på arb. kan det även ingå transporten 
att få upp gipsskivan på väggen varav ett avdrag måste göras eftersom Svensk Bygglogistik 
endast transporterar till monteringstället. 
 
Om man utgår ifrån standardmåtten för en gipsskiva och att det är fulla buntar det vill säga 42 
gipsskivor per bunt innebär det en kostnad per inlyft som kan jämföras med figur 6.10. nedan 
på 9,26*2,7*0,9*42 = 950 kr. Om undersökningen stämmer borde alla inlyft som sker med 
Svensk Bygglogistik AB vara lönsamma så länge de kostar under 950 kr per inlyft och då är 
inte övriga faktorer medräknade som har betydelse såsom minskade produktionsstörningar.                             
 
Figur 6.11. nedan visar på kostnaden för Svensk Bygglogistik per inlyft de har gjort 
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Figur 6.11. Kostnad per inlyft och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. 
 
Kostnad per inlyft är kostnaden för att lyfta in en bunt gips (utan bockar) eller en pall fönster 
alltså kostnaden för att bära in material en tur. Varje stapel motsvarar ett inbärningstillfälle 
eller dag och vilken typ av material som har burits in den dagen. Skillnaden mellan gips och 
fönster har jämnat ut sig eftersom de är två likvärdiga produkter att bära in volym och 
tyngdmässigt. Förutom stapeln näst längst till höger varierar kostnaden att bära in en runda 
material mellan 500 – 800 kr. Utan de fasta kostnaderna varierar kostnaden mellan 300 – 550 
kr 
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För att få fram denna siffra har jag använt totalkostnaden delat med antal inlyft. Som till 
exempel vid faktura 3 i bilaga G bars det in totalt 32 pallar vilket blir 23415*1,08/32 = 784 kr 
per inlyft. 
 
Anledningen till att inte faktura 7 i bilaga G (den näst längst till höger) togs bort beror på att 
när beräknar genomfördes på om denna låga kostnad kunde stämma blev slutsatsen att det inte 
kunde uteslutas för denna faktura har flera fördelar som är direkt kostnadssänkande; 

• Fasta kostnaden för transportverktyg är inte med på denna faktura vilket ger en låg fast 
kostnad 

• Alla fönster skulle till det högsta planet och det var fritt ovanför, det vill säga inget tak 
vilket gjorde att det borde gå mycket snabbare att få in materialet. Se Studien av 
inbärning av material i kapitel 5.5.5.  

• För det tredje var de bara 2 personer på plats. När studien gjordes i kapitel 5.5.5 var de 
i början 3 personer men sen efter halva tiden var de 4 personer. (2 därnere som satte på 
stropparna på pallen och sedan 2 där uppe som tog emot med pallyftare). Detta arbete 
går att utföra med en person som sätter på stropparna på pallen därnere och en som 
står däruppe och tar emot med pallyftare. 

 
Med dessa tre stora faktorer som alla borde bidra till en sänkning av inlyftskostnaden borde 
det vara möjligt att få ner inlyftskostnaden till dessa nivåer. 
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Figur 6.12. Procent fasta kostnader av logistiktjänsten. 
 
Figur 6.12. ovan visar att de fasta kostnaderna motsvarar 24 % till 46 % procent av kostnaden. 
Det är en ganska hög siffra som borde försöka minimeras och motiverar NCC till att söka 
alternativa lösningar på inbärning av material till exempel via andra aktörer eller att själva 
starta en egen verksamhet. För att på så vis få bort de fasta kostnaderna och få billigare inlyft. 
 
En viktig sak för NCC att tänka på är om de ska hyra bockar från Ramirent för 1 kr om dagen 
eller om de ska köpa in bockarna från Svensk Bygglogistik för 300 kr och få tillbaka 150 kr 
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om de lämnas tillbaka inom ett år. Vid faktura 1 och 2 i bilaga G köpte Västerport in bockar 
från Svensk Bygglogistik AB till gipset. 
 
Kostnad för att köpa bockar från Svensk Bygglogistik 
Faktura 1 = 3 * 29 * 150 = 13 050 kr  
Faktura 2 = 3 * 29 * 150 = 13 050 kr 
Det går åt 3 bockar för en bunt gips och det var 29 buntar och jag har antagit att alla bockar är 
hela varav kostnaden då blir 300 – 150 = 150 kr 
Dessa bockar lämnades tillbaka direkt efter det att gipset hade blivit inbyggt 
 
Kostnad hyra bockar från Ramirent 
Faktura 1 = 3 * 29 * 1 * 53 = 3 741 kr 
Faktura 2 = 3 * 29 * 1 * 43 = 4 611 kr 
 
Tabell 6.1. Kostnad köpa mot att hyra bockar 
Kostnad köpa bockar från 
Svensk Bygglogistik 

Kostnad att hyra bockar från 
Ramirent 

Förlust 

13 050 kr 3 741 kr 9 309 kr 
13 050 kr 4 611 kr 8 439 kr 
   
 Totalt 17 748  kr 
 
Om Västerport hade hyrt bockar från Ramirent istället för att köpa dem från Svensk 
Bygglogistik så hade Västerport kunnat minska kostnaderna på de 58 buntarna med 17 748 
kronor i detta fall som tabell 6.1. visar. 
 
Poängen är att NCC måste noga överväga ifall de ska köpa bockar från Svensk Bygglogistik 
eller hyra dem från Ramirent. Om NCC ska köpa dem från Svensk Bygglogistik är det viktigt 
att de används i minst 150 arbetsdagar (mer än ett halvår) som blir break even för att tjäna på 
det. Annars som i det här fallet när de bara behövdes i 53 eller 43 dagar hade det varit bättre 
att hyra från Ramirent. 

6.4.2 Fakturor Kungsbron 
Fakturorna från Kungsbron har varit mer svåranalyserade än de från Västerport. På Västerport 
bar de bara in en materialtyp åt gången medan de bar in flera olika samma kväll på 
Kungsbron. Leveransplanerna har heller inte stämt överens med det som verkligen har 
kommit. Ibland har det kommit material som inte har varit inplanerat och ibland har material 
som varit inplanerat inte kommit. Med detta som bakgrund kommer endast ett noggrant urval 
av de fakturor som undersökaren själv har varit på plats och studerat eller vet att de stämmer 
att tas upp. Just för att undersökaren då vet vad som burits in. 
 
Undersökaren har inte heller delat ut övriga gemensamma kostnader för alla fakturor såsom 
logistikanalysen eftersom Kungsbron använder sig löpande av Svensk Bygglogistik AB blir 
denna kostnad försumbar.  
 
När jag har räknat ut kostanden för inlyft och andel fasta kostnader har jag dragit bort 
sophanteringen från fakturorna eftersom dessa inte har något med själva inlyftet av material 
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att göra. Denna del behöver inte heller några av de fasta kostnaderna eftersom de bara kör upp 
tomma kärl och tar ner fulla via bygghissen. 
 
Utifrån fakturorna i bilaga H visar figur 6.13. nedan på kostnaden att lyfta in material per 
bunt/pall. Då dessa inlyft har bestått av flera olika material går det inte att sätta en enskild 
materialtyp på varje inlyft som på kungsbron. Även här representerar en stapel ett 
inbärningstillfälle eller dag men det står siffror istället därför att det har varit flera olika 
material som har lyfts in jämfört mot Västerport. 
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Figur 6.13. Kostnad per inlyft och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader 
 
De fasta kostnadernas andel som finns i Bilaga H illustreras i figur 6.14. nedan: 

Procent fasta kostnader av logistiktjänsten 
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Figur 6.14. Procent fasta kostnader av logistiktjänsten. 
 
Figur 6.14. visar att de fasta kostnaderna motsvara 20 % till nästan 60 % procent av 
kostnaden.  Här ser vi att det är de fakturor med den höga fasta kostnaden som även ger högst 
kostnad per inlyft. 
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På Kungsbron varierar inlyftskostnaden mellan 675 – 950 kr som figur 6.13. ovan visar. En 
viktig sak att notera på Kungsbron är att efter ett tag förhandlade de bort kostnaden för 
transportverktyg vilket syns på faktura nummer 4 och 5 i figur 6.12. ovan som har lägre fasta 
kostnader och de har då lyckats kapa kostnaden per inlyft med c:a 200 kronor eller till 23 % 
fast kostnad i figur 6.14. jämfört med de tre första fakturorna. Utan de fasta kostnaderna 
varierar kostnaden mellan 350 – 550 kr. Kungsbron försöker även få bort den fasta kostnaden 
för plattformen. Lyckas detta finns det knappt några fasta kostnader kvar vilket är bra för 
NCC. 
 
Även här på Kungsbron höll NCC på att göra förlust på bockarna. Svensk Bygglogistik köpte 
in över 500 stycken bockar för nästan 200 000 kr till Kungsbron för att ha på varje 
våningsplan. Det är mycket pengar och frågan är om så många bockar behövs. Det tyckte 
även platsledningen vilka satte press på svensk Bygglogistik som tog tillbaka 300 stycken 
bockar och skickade en kreditfaktura på 90 000 kr. Men för de bockar som är kvar bör 
kunskaperna om att utnyttja bockarna i minst 150 dagar tas tillvara annars blir det olönsamt 
även här och det hade varit lönsammare att hyra från Ramirent. 150 dagar är lång tid och 
mycket kan hända på den tiden. 

6.4.3 Jämförelse mellan Västerport och Kungsbron 
Västerport har en något lägre inlyftskostnad än Kungsbron vilket borde vara naturligt. Det 
positiva är att de båda projektens inlyftskostnad har legat ungefär lika. Anledningen till att 
Västerport borde ha en lägre inlyftskostnad beror på följande faktorer: 

• Som nämnts tidigare har Västerport större lagringsmöjligheter vilket har gjort att de 
har beställt in större partier. Jämför Västerports 29 buntar gips mot Kungsbrons 8. 
Detta leder till ett bättre flyt på inlyftet. 

• Kungsbron använder sig av Svensk Bygglogistik kontinuerligt vilket leder till att de 
bär in olika material på en kväll och får inte samma kontinuerliga flöde som 
inbärningen av bara ett specifikt material hade gett. 

• Eftersom Kungsbron har sämre lagringsmöjligheter tar de in mer JIT av allt material 
vilket leder till att det blir lite av allt möjligt. Den extra kostnaden Kungsbron har på 
inlyftet vägs då upp av mindre lager på byggarbetsplatsen. Att ta in material JIT 
istället för större partier och mer EOQ som Västerport borde leda till högre 
inlyftskostnader men med fördelar som mindre material på byggarbetsplatsen vilket 
leder till mindre trängsel. 

 
Om själva arbetstiden att bära in material per inlyft jämförs visar Västerport att tiden varierar 
mellan 0,7 – 1,0 timmar per nerlagda arbetstimmar och inlyft som finns i bilaga G. På 
Kungsbron varierar den mellan 0,95 – 1,4 timmar per nerlagda arbetstimmar och inlyft som 
finns i bilaga H. I bilaga H har även en specialstudie gjorts för att jämföra gips på Västerport 
(29 buntar) och gips på Kungsbron (5-8 buntar) och även den skillnaden ligger inom 
tidsintervallet ovan. Orsaken till detta beror troligtvis på som nämnts tidigare att eftersom 
Kungsbron använder sig av Svensk Bygglogistik kontinuerligt blir det mindre partier av varje 
material och olika material vilket orsakar ställtider. På Västerport borde de få ett bättre 
kontinuerligt flöde eftersom det är många fler inlyft och av samma material. Kungsbron.  
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Detta betyder inte att Kungsbron är sämre än Västerport. Det går inte riktigt att jämföra så 
eftersom inlyften till Västerport bara har varit sporadiska och stora medan på Kungsbron 
använder de sig av hela konceptet att Svensk Bygglogistik är på plats 3 av 5 dagar i veckan 
och bär in material vilket gör det mer komplext. Fördelarna då är att istället för att betala per 
timme kan förhandla fram en fast kostnad för hela projektet. Detta blir svårt på detta projekt 
eftersom Kungsbron är ett pilotprojekt och det är svårt att veta vad kostnaden kommer att bli. 
Men i framtiden vore detta en intressant tanke vid bättre vetskap om vad det kostar att bära in 
material och har flera projekt att jämföra med att förhandla fram ett fast pris för all inbärning 
istället för att betala timvis. 
 
NCC lägger alltså ner c:a en arbetstimme per inlyft. Om man antar att en snickare bär in 
material lika fort som Svensk Bygglogistik innebär det att det kostar 330 kr i ren 
arbetskostnad för en snickare att bära in material förutsatt att en snickare kostar 330 kr/timme. 
Om man drar bort detta från inlyftskostnaden som varierade mellan 500 – 950 för Västerport 
och Kungsbron återstår 170 - 620 kr. Denna kostnad måste täckas upp av de fördelar som 
Svensk Bygglogistik medför som mer produktiv tid för byggarbetarna, mindre störningar och 
sjukskrivningar och arbete på kvällstid som blir en form av tvåskift.  
 
Om man jämför Josephsson & saukkoriipi (2005) utredning i kap 4.2.1. som visade på att 14 
% av arbetstiden stod för materialhantering medför detta att denna tid på 8 timmar/dag * 0,14 
= 1.12 timmar blir tillgänglig för snickarna på dagarna. Ungefär en ökad arbetstimme per dag 
till produktivt arbete är ovärderligt och innebär i teorin att byggarbetsplatsen borde kunna 
korta ner 14 % av byggtiden. På Kungsbron bygger en snickare in material för över 4000 
kr/timmen vilket innebär att snickaren bör stå där och producera hela tiden och undvika att gå 
därifrån och syssla med mindre värdefulla aktiviteter. I jämförelse med industrin är det 
samma sak. Det skulle vara väldigt kostsamt att avbryta produktionen i produktionslinjen för 
att gå och syssla med annat. Eftersom det byggs in så mycket värde är det viktigt att den går 
hela tiden. Samma sak borde gälla i Byggbranschen. Snickarna borde stå och snickra hela 
tiden och inte gå iväg för att göra annat. 

6.5 Byggprojektets struktur 
De fyra APD-planerna som finns i bilaga B, C, D och E ser alla väldigt olika ut både utseende 
mässigt och vilken detaljeringsgrad de har. Det var rörigt att sätta sig in i så olika APD-
planer. APD-planerna känns i vissa fall som att de är gjorda bara för att de ska göras. Det vore 
fördelaktigt att standardisera APD-planerna så att alla byggen använder sig av samma 
detaljeringsgrad och liknande upplägg vid uppförandet.  Vid uppförande av APD-plan bör det 
användas liknande gränssnitt för att göra det användarvänligt mellan byggarbetsplatser. Alla 
APD-planer bör ha följande kriterier. Det är viktigt att rita in tänkta transport- och 
genomfartsvägar. Alla bodar, hissar, byggkranar, källsortering, upplags- och lossningsplatser 
ska var tydligt utmarkerade. Byggarbetsplatsen bör delas in i zoner för att lättare veta vart på 
byggarbetsplatsen materialet ska. Vid händelse av brand bör det tydligt synas var 
evakueringsplatser, gasflaskor och brandredskap finns utplacerade. Bygghissarna bör placeras 
nära avlastningszonerna och transportvägarna för att få ett smidigt inlyft. När den tillfälliga 
fabriken utformas kan det löna sig att utforma den så att det går lätt att lyfta in material till 
respektive plan med hjälp av en plattform. Detta borde göras på alla byggarbetsplatser även de 
som inte använder sig av Svensk Bygglogistik. 
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Vid fria transportvägar på byggarbetsplatsen finns det möjlighet till kostnadsbesparingar. I 
figur 6.14 nedan visar ett tillfälle när detta inte efterlevs. Dessa träreglar togs upp på ett 
samordningsmöte av en UE som hade haft problem att transportera sitt material på 
byggarbetsplatsen på grund av att dessa träreglar låg tvärs över transportvägen. Detta är bara 
ett av många exempel på material som ligger ivägen och försvårar för byggarbetarna. Nyckeln 
till att lösa detta ligger i att tydligt visa var på arbetsplatsen dessa transportvägar är, 
förslagsvis genom att visa på ritningar alternativt markera på något vis på plats. Detta bör vara 
den logistikansvariges roll att planera och förmedla vidare till byggarbetarna var dessa 
transportvägar ska vara.  
 
Här finns det en del att göra genom att tydligare visa och kommunicera ut detta till 
byggarbetarna. Men även om den logistikansvarige tydligt har informerat om transportvägar 
på byggarbetsplatsen är det viktigt att byggarbetarna själva följer dessa för den 
logistikansvarige ska inte behöva gå och kolla hela tiden att transportvägarna är fria. Det 
skulle dessutom ta alldeles för mycket resurser om den logistikansvarige hela tiden måste 
kolla att det görs rätt. Här ligger också en av byggarbetsplatsernas största problem nämligen 
kontrollbehovet som direkt påverkar ansvarsfördelningen. Det tas för lite ansvar vilket gör att 
ansvarsfördelningen blir mycket begränsad och hamnar på platsledningens axlar. Som figur 
6.15. nedan visar måste den som placerade ut materialet där veta att det här kommer att ligga i 
vägen för någon och borde vara en fri transportväg men har inte brytt sig.  
 

 
Figur 6.15. visar en bunt träreglar som ligger mitt över vägen. 
 
Här finns det stor förbättringspotential att verkligen gå till botten med problemen istället för 
att låta dem rinna ut i sanden. Då är det bra att använda sig av de 5 ”varför” som innebär att 
ställa sig frågan ” varför” 5 gånger för att få reda på grunden till problemet och inte bara ytan.  
 
Varför står materialet här? Kan vara den första frågan. Anta till exempel att svaret blir ”Jag 
visste inte att man inte fick ställa material här eller att jag hade bråttom” 
 
Då ställer man frågan ”varför visste du inte det eller varför har du bråttom”. Anta att svaret 
blir: ”Det är ingen som har markerat det på till exempel ritningen eller att jag ligger efter med 
arbetet.” 
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Varför finns det inte tydligt uppvisat eller varför ligger du efter? 
 
Sådär fortsätter man för att hela tiden gräva ner sig djupare i orsaken till problemet med ” 
varför” frågor tills man når grundorsaken. 
 
Genom fria och välplanerade transportvägar på byggarbetsplatsen går det dessutom att 
utnyttja bygghissarna effektivare till att transportera in material där det kan finnas potential att 
istället för att ta in material via byggkranen som kostar pengar per timme (c:a 800 kr/h) 
speciellt om man måste hyra in kranförare efter 1600 kan det vara fördelaktigt att ta in det 
med bygghissen som alltid finns på plats, byggkranen finns också alltid på plats men 
kostnaden avser hyran av en kranförare. Då är det viktigt att faktorerna i kapitel 5.5 upplevs 
annars får det motsatt effekt.  
 
Under arbetsplatsbesöken har det visat sig att bygghissen kan vara en stor flaskhals om den 
inte är tillräckligt djup invändigt. Jag har märkt att det är stor skillnad på en hiss som är 3 
meter eller 3,20 meter djup. Ta till exempel gipsskivor. De är ungefär 2,7 meter långa och 
med vagn blir de 3 meter. I en 3,20 hiss hade det inte varit problem. Men på ett bygge med 3 
meters hiss fick inte gipsskiva + vagn plats i hissen, de fick ställa av gipsskivorna på bockar 
inne i hissen och sedan ta upp vagnen med den andra hissen. Det bästa vore om allt material 
gick och ta upp med bygghissen för att ha ett alternativ till byggkranen, speciellt efter kl. 16. 
En bra sak att tänka på är att beställa en hiss som är minst 3,20 meters djup helst ännu djupare 
för att kunna ta in mer material via bygghissen, men NCC bör framförallt undvika de hissar 
som bara är 3 meter djupa invändigt. Om byggarbetsplatsen har en djup hiss är det även 
viktigt att kunna köra in materialet rakt in i byggnaden och inte behöva svänga direkt väl ute 
ur hissen. 
 
För att kunna ta in material via bygghissen är det viktigt att det är fritt framför hissen och fria 
transportvägar enligt ovan. Nedan visas i figur 6.16 och 6.17. nedan ett till exempel som kan 
hindra att ta in material via hissen.  
 

    
Figur 6.16. Material framför hissen.   Figur 6.17. Material framför hissen. 
 
Nyckeln är att skapa engagemang hos alla som arbetar på byggarbetsplatsen för att kunna 
minska på kontrollbehovet. Skapa mer engagemang så att ingen skulle få för sig att ställa 
träreglarna tvärsöver. Bilderna ovan skulle kunna bero på otydliga regler. Det borde tydligt 
markeras runt hissen och i APD-planen en fri zon framför hissen där det aldrig får stå något 
material. Liknande måste fria transportvägar kommuniceras ständigt med arbetarna. Det finns 
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dock engagemang, Bild 6.18. nedan visar på utmärkt engagemang. Trots att hela golvet är 
tomt har isoleringen prydligt ställts mot vägen där det ska användas. Precis som det ska vara. 
 

 
Figur 6.18. Visar på utmärkt engagemang 
 
Att skapa engagemang går att göra genom att involvera de delaktiga mer i processen genom 
till exempel att dela ut ansvarsområden. Om det inte finns ansvarsområden är det svårt med 
uppföljning vilket byggindustrin har enormt stora brister inom. Ett annat sätt är att motivera 
med pengar som nämnts tidigare. Detta är något som redan görs eftersom att bära in material 
ligger inbakat i kollektivavtalet som även kallas ackord där de får pengar för hur snabbt de 
arbetar. Ur en logistisk synvinkel är detta en mardröm då detta system leder till 
suboptimeringar och slarv då byggarbetarna får mer betalt ju snabbare en viss del görs. Ett 
förslag är att utveckla ackordet mot en bonus som inte baseras på hur snabbt en viss del görs 
utan mer på den totala slutkostnaden eller vinsten. 
 
Scania gjorde sig av med ackordet 1990 efter att ha haft problem med produktiviteten som 
byggbranschen upplever nu. Nu har Scania en produktivitet på 6-8 % per år. Leif Östling, VD 
på Scania ger detta råd för att få fart på produktiviteten: (Entreprenad, 2006) 
 
”Gör er av med det förödande ackordsystemet, strukturera arbetet och skapa en lärande 
organisation” 
 
Istället för ackordet införde Scania ett timlönebaserat system som fokuserade på kunskap, 
senioritet och viljan att utvecklas vidare. Enligt Leif Östling är nyckeln till produktivitet 
människor som jobbar tillsammans och en lärande organisation som inte ger order utan en 
mer pedagogisk roll med lärare på alla nivåer. (Entreprenad, 2006) 
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7 Slutsatser  
I detta kapitel redovisas de viktigaste slutsatserna som detta projekt lett fram till som 
förhoppningsvis kan hjälpa NCC att effektivisera sin verksamhet. 
 
NCC befinner sig i en spännande fas där mycket fokus ligger på att förbättra de interna 
processerna med införande av 3D-CAD och logistiksatsningar. Byggindustrin är en bransch 
med komplex logistik alltifrån samordning av leveranser till och från byggarbetsplatserna till 
att sköta logistiken på själva byggarbetsplatsen. För det är minst lika viktigt att arbetarna kan 
jobba störningsfritt och minimera slöseriet det vill säga de icke värdeskapande aktiviteterna. 
Därför är det viktigt att logistik får en framskjuten roll i hela processen alltifrån transporter till 
den operativa verksamheten på själva byggarbetsplatsen. NCC satsar mycket på att ta kontroll 
över den egna transportkedjan genom att försöka skilja på material och service för att bättre 
kunna se kostnaden. I dagsläget ligger till exempel fraktkostnaden inbakad i priset varav den 
ses som gratis, men inget är gratis. Genom att ta kontroll över transporterna öppnar sig nya 
möjligheter att göra internationella inköp och använda sig av terminaliseringar. 
 
På den operativa biten eller på själva arbetsplatsen finns det fortfarande mycket att göra inom 
logistik. Lyckligtvis har undersökaren fått följa två projekt som är lite av pionjärer vad gäller 
nya logistiklösningar nämligen Västerport och Kungsbron. Här är de medvetna om vikten av 
att ha bra logistiklösningar och de har därför tillsatt en person på posten som logistikansvarig. 
Dessa två projekt ligger i centrala Stockholm vilket möjligtvis sätter högre press på att 
logistiken måste fungera men detta innebär inte att logistiken är mindre viktig på andra 
byggarbetsplatser, snarare tvärtom. Med större ytor skapas även möjligheter till att utnyttja 
olika logistiklösningar fullt ut som till exempel inbärning av material.  
 
Det är viktigt att skapa en central huvudfunktion som kan ta tillvara på de idéer och lösningar 
som växer fram på Västerport och Kungsbron. Denna centrala funktion ska fungera som ett 
kompetenscenter vars uppgift är att samla idéer och diskutera lösningar med de 
logistikingenjörer som ska finns på byggarbetsplatserna. Dessa logistikingenjörer ska se till så 
att den dagliga verksamheten flyter på men även vara logistikutvecklare det vill säga att 
tillsammans med andra logistikingenjörer från andra byggarbetsplatser diskutera med den 
centrala funktionen som samlingspunkt om hur det går att utveckla byggarbetsplatserna. Det 
är viktigt att inte bara få lokala lösningar på byggarbetsplatserna utan kommunicera dessa 
vidare. Det är märkligt att den industri som har så pass komplex logistik satsar så lite resurser 
på en effektiv logistik. Det är väldigt få som jobbar med just logistikfrågor och därför måste 
logistiken få en mer framåtskjuten roll. En del av problemen består i att det finns en del som 
är duktiga på logistik med de förstår inte själva byggprocessen och tvärtom. 
 
Som nämnts tidigare i arbetet är det viktigt att ledningen kommunicerar och visar att logistik 
är viktigt. Då är det viktigt att ordet logistik syns och är uppe på tapeten så att det hela tiden 
finns i allas medvetande. Här går det att vara tydligare organisationsmässigt genom att 
antingen döpa om inköp till inköp och logistik eller att skapa en egen process som heter 
logistik och dela in logistiken i två huvudgrupper. En grupp som analyserar transporter och 
sen en annan huvudgrupp som har själva logistiken på byggarbetsplatsen som fokus.  
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Kungsbron och Västerport har provat ett nytt sätt att bära in material direkt till 
inmonteringsplatsen genom att använda sig av ett externt företag som heter Svensk 
Bygglogistik. Deras verksamhet går ut på att ta emot transporten när den kommer och sedan 
bära in materialet till anvisad plats på byggarbetsplatsen. Detta medför många synergieffekter: 
 

• Eftersom de arbetar efter klockan 16 när byggarbetarna har gått hem fås en form av 
tvåskift samtidigt som de slipper störa byggarbetarna på dagen. 

• Byggarbetarna slipper själva ta emot och bära in materialet vilket leder till att deras 
produktiva och tillgängliga tid ökar. 

• Separerar och lyfter ut kostnaden för inbärning av material. Tidigare har denna 
kostnad legat inbakat i en byggarbetares vardag och det är ingen som riktigt har vetat 
vad det kostar. Nu fås en siffra på slöseriet som det går att jobba emot att minska. Det 
är mycket lättare att förbättra något som går att ta på. Detta blir liknande som med när 
de försöker separera transportkostnaden med service för transporterna. 

• Byggarbetarna slipper bära lika mycket material vilket förhoppningsvis leder till att 
sjukskrivningsstatistiken minskar.  

 
Kostnader med att anlita sig av Svensk Bygglogistik. 

• Dåliga yttre förutsättningarna vilket kan göra att det tar lång tid och blir dyrt att bära 
in material 

• Det finns en risk att NCC förlorar kontrollen över delar av verksamheten 
• Oenighet om problem som uppstår och vilka tjänster som ska utföras. 
•  Höga fasta kostnader som kan göra det dyrt att lyfta in material 
 

Bygghissen är det kostnadseffektivaste sättet att transportera in materialet på förutsatt att de 
yttre förutsättningarna stämmer. Det är en stor skillnad på att ta in material med en hiss som 
är 3 meter djup invändigt eller 3,2 meter djup invändigt eftersom längden på många material 
som till exempel gipsskivor hamnar runt 3 meter. I största möjliga mån bör NCC hyra hissar 
som är 3,2 meter djupa men helst ännu djupare för att ha möjlighet att kunna ta in ännu mer 
material via bygghissen men undvik i alla fall 3 meters hissarna ur ett materialflödes 
synvinkel. Plattformen med kranen är det snabbaste sättet att ta in material på vid flera lyft till 
samma plan då den har stor kapacitet. Den har ganska lång omställningstid vilket gör att det 
tar tid om vid bara några enstaka lyft till varje våning. Viktigt att tänka på är att ha en öppning 
på sidan på varje våning så att plattformen kan docka. När man anlitar svensk Bygglogistik 
går det att spara pengar om man på ett enkelt sätt kan ta in mer material via bygghissarna. 
Detta baseras på detta enkla antagande. Det kostar cirka 800 kr/h att hyra in en kranförare 
efter kl. 16. Svensk Bygglogistik arbetar i snitt 5 timmar per kväll vilket betyder en kostnad 
på cirka 4000 kr per kväll bara för att hyra in en kranförare. För 4000 kr extra får man en 
ganska bra bygghiss eller många bygghissar, de bygghissarna som används idag kostar cirka 
1800 kr per dag. Eftersom den befintliga bygghissen står på plats och redan är betald vore det 
dumt att inte försöka utnyttja bygghissarna på kvällarna. Dessa faktorer gör det intressant för 
NCC att undersöka möjligheterna att köpa in större och bättre bygghissar förutsatt att man bär 
in material kvällstid. 
 
Under arbetsplatsbesöken har det visat sig att det kanske största problemet som gör att Svensk 
Bygglogistik kan bli dyra och ineffektiva är ifall de yttre förutsättningarna är dåliga. Med 
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detta menas att transportvägarna inte är fria och problem med kranförare på kvällen och att 
material inte får plats i hissen eller nivåskillnader. Men den största biten är transporterna. 
Eftersom Svensk Bygglogistik är på plats ett visst klockslag måste materialet vara på plats 
innan eller komma på ett exakt klockslag. I dagsläget räknas en klockslagsleverans som 
mellan 1-2 timmar men det kan komma ännu senare. Det kommer att kosta en del pengar ifall 
de står på plats och väntar i två timmar. Alternativet är att materialet kommer tidigare men då 
måste någon annan ta emot det och då tappas halva konceptet med Svensk Bygglogistik. 
Därför är det viktigt att använda sig av kommunikationsmodellen i kapitel 6.3 och detta gäller 
alla byggarbetsplatserna även de som inte har anlitat Svensk Bygglogistik. Allmänt kan sägas 
att svensk Bygglogistik själva har jobbat på bra när de väl kommer igång, dock har det tagit 
c:a 30 minuter från det att de varit på plats tills de börjar bära in materialet. Här skulle 
förberedelserna kunna förbättras så att det går att komma igång fortare 
 
Svensk Bygglogistik använder egen utrustning för att bära in material. Denna utrustning är 
inget speciellt och NCC har all denna utrustning. För att göra inbärning av material ännu 
smidigare, effektivare och inte minst minska på arbetsslitaget bör NCC införa flera elektriska 
hjälpmedel till inbärningen som elektriska pumpvagnar och elpallyftare. Svensk Bygglogistik 
har en del ganska höga fasta kostnader vilket leder till att NCC måste ställa sig frågan ifall de 
ska skapa en egen verksamhet som bär in material för att på så vis minska de fasta 
kostnaderna. NCC bör i alla fall fundera på om ifall Svensk Bygglogistik ska ha en anställd på 
plats hela tiden eller om de ska ha en egen anställd som sköter planeringen av leveranserna. 
Ifall NCC vill utnyttja detta mer så går det kanske inte att Svensk Bygglogistik har en anställd 
på plats på varje byggarbetsplats. 
 
Analysen av kostnaden för inlyft av material visar att på Västerport ligger kostnaden på 500 – 
800 kr per inlyft bunt/pall material och på kungsbron 675 – 950 kr per inlyft bunt/pall 
material. De fasta kostnaderna är ganska höga och varierar mellan 24 % - 42 % av fakturan på 
Västerport och mellan 20 % - 58 % på Kungsbron. Eftersom Västerport endast har använt 
Svensk Bygglogistik till sporadiskt och stora inlyft av enskilda material borde Västerports 
inlyftskostnad bli lägre än Kungsbrons som använder hela konceptet. Svensk Bygglogistik 
lyfter in material 3 av 5 dagar i veckan på Kungsbron till allt material. För Kungsbrons del 
som de också vet om är att om de utnyttjar Svensk Bygglogistik så ofta är det viktigt att 
försöka få ner de fasta kostnaderna som debiteras per tillfälle de är på plats. På Kungsbron har 
de nu förhandlat bort den fasta kostnaden för transportverktyg på de senare fakturorna vilket 
syns i de två sista fakturorna. De försöker även förhandla bort den fasta kostnaden för 
plattformen vilket skulle ta bort i princip alla fasta kostnader. Detta är en fördel för 
Kungsbron som inte Västerport har som leder till att drastiskt kunna minska på inlyfts 
kostnaderna och som minskar på NCCs intresse av att starta en egen inlyfts verksamhet.  
 
Nyckelordet för att ha ordning, reda och en väl fungerande byggarbetsplats är engagemang av 
samtliga. Det är en stor utmaning att skapa engagemang för medarbetarna så att de verkligen 
brinner för att göra sitt jobb ännu bättre. Det finns risk för att ackordet skapar ett kortsiktigt 
engagemang som endast fokuserar på nuet eftersom det fokuserar på att just nu jobba så 
snabbt som möjligt för att få mer pengar. Ur en logistisk synvinkel är detta en mardröm då 
detta system leder till suboptimeringar och slarv då mer betalt fås ju snabbare en viss del görs. 
Ett förslag är att utveckla ackordet mer mot timlön och en bonus som inte baseras på hur 
snabbt en viss del görs utan mer på den totala slutkostnaden eller vinsten. 
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Kungsbron och Västerport har haft två helt olika förutsättningar vad gäller 
lagringsmöjligheter. Kungsbron har haft väldigt begränsade lagringsmöjligheter medan 
Västerport har haft desto bättre. En intressant ide är att utnyttja terminaler som lager och 
buffert istället för arbetsplatserna och få mer utrymme på byggarbetsplatserna och kunna göra 
större internationella inköp. Detta skulle även passa bra tillsammans med Svensk 
Bygglogistik AB eftersom att från en närliggande terminal borde det gå att planera in mer 
exakta leveranser och dessutom samordna leveranser för att minska på antalet leverantörer till 
byggarbetsplatsen.
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8 Rekommendationer 
I detta kapitel ges en kort sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna till NCC 
 
Den första rekommendationen som ges hör samman med leveranser till byggarbetsplatsen. 
Dessa har en potentiellt stor besparingspotential om den kommunikationsmodell som 
beskrivits i arbetet följs och så att NCC vet när materialet kommer och vad som kommer.  
 
NCC bör kunna ha nytta av att införa flera logistikingenjörer på byggarbetsplatserna likt 
Kungsbron och Västerport. De ska inte bara sköta logistiken ute på byggarbetsplatserna utan 
även arbeta med hur det går att effektivisera logistiken på byggarbetsplatserna. Tillsammans 
med en central organisation som knutpunkt ska dessa idéer som uppkommer ute på 
byggarbetsplatserna samlas upp och diskuteras med de andra logistikingenjörerna för att 
kunna ta tillvara på och sprida bra logistiklösningar till övriga byggarbetsplatser.  
 
En annan stor besparingspotential är att skapa engagemang genom att delegera mer ansvar. 
Om inte engagemanget finns går mycket av arbetsledarnas resurser åt till kontrollbehov och se 
till att transportvägar hålls fria. Utan engagemang är det svårt att följa de 5S:n, sortera, 
strukturera, städa, standardisera och se till. Genom en bättre uppdelning av ansvarsområden 
går det även lättare att ta hand om en av de största bristerna nämligen uppföljning. 
 
Att följa Svensk Bygglogistik på Västerport och Kungsbron har varit spännande. Fördelarna 
är helt klart intressanta. Kostnaderna måste vägas mot nyttan. Mycket tyder på som 
diskuterats i analys och resultat att det kan finnas pengar att spara om man anlitar Svensk 
Bygglogistik. Frågan då blir i vilken form man ska ha det hela i som till exempel med de fasta 
kostnaderna. rekommendationen är att använda sig av Svensk Bygglogistik till några flera 
projekt gärna som en helhetslösning likt de har på Kungsbron för att skaffa sig flera referenser 
och kunna ta tillvara på de problem som alltid uppstår i början och se hur dessa kan utnyttjas 
till kommande projekt. Sedan kan en utvärdering göras av kostnaden mot nyttan om NCC ska 
fortsätta anlita sig av Svensk Bygglogistik eller om NCC själva ska bära in materialet. 
 
När det gäller bockarna rekommenderas byggarbetsplatserna att tänka efter en andra gång ifall 
de ska köpa bockar från Bygglogistik eller hyra från Ramirent. En bock från Bygglogistik 
räcker till 150 dagars hyra från Ramirent. Om NCC köper bockar från Bygglogistik är det 
viktigt att utnyttja dessa mer än 150 dagar eller max ett år för att få tillbaka 150 av 300 kr 
  
De fasta kostnaderna är ganska höga vilket kan slå hårt mot kostnaden om inte stora partier 
beställs in eller förhandlar bort de fasta kostnaderna som på Kungsbron. Om de fasta 
kostnaderna är höga kan det löna sig att beställa större partier i förväg istället för Just in time. 
De fasta kostnaderna gör att det kan löna sig om NCC själva tillhandahåller utrustning till 
Svensk Bygglogistik för att på så vis få bort de fasta kostnaderna. NCC har i princip eller kan 
lätt skaffa all den utrustning som Svensk Bygglogistik använder. 
 
För att få Just in time att fungera är det viktigt att alla drar åt samma håll både på 
arbetsplatsen och från leverantörernas sida. Det är viktigt att föra en dialog och att personalen 
är utbildad inom Just in time.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel ges reflektioner över arbetet om vad som har varit bra och vad som skulle 
kunna ha gjorts annorlunda. 
 
Detta projekt har som bekant studerat fyra byggarbetsplatser runt Stockholms regionen. Detta 
har fört med sig både fördelar och nackdelar. Fördelen med att vara ute på flera 
byggarbetsplatser samtidigt är att det ger en bredare bild av hur själva byggprocessen går till. 
Det som undersökts har varit byggandet av kontor, lägenheter och villor vilket har gett en 
bred insikt i processerna. Nackdelen med att studera många byggarbetsplatser är att rapporten 
riskerar att bli spretig och bara ge ögonblicksbilder jämfört med att bara vara på ett projekt. 
Vid endast ett projekt riskerar dock undersökaren att tappa värdefull information som har 
hämtats in från andra projekt. 
 
Undersökaren har som sagt studerat inbärning av material med Svensk Bygglogistik och 
speciellt följt gips och fönster. Det som har varit lite synd var att de andra projekten som inte 
har anlitat sig av Svensk Bygglogistik AB inte har legat i samma fas. Det hade varit intressant 
att kunna jämföra till exempel inbärning av gips via Svensk Bygglogistik och inbärning utan 
Svensk Bygglogistik på det traditionella viset och jämföra skillnader. Detta skulle dock kunna 
vara ett framtida examensarbete att studera inbärning av material på traditionellt vis för gips 
och fönster på några byggarbetsplatser och sedan jämföra med detta examensarbete.  
 
Ett annat förslag till examensarbete är att studera vidare på Kungsbron och undersöka närmare 
kostnaden med Svensk Bygglogistik och göra en grundlig utvärdering när allt är klart 
 
Trots högkonjunkturen och hög arbetsbelastning ute på byggarbetsplatserna har det inte varit 
några problem att få till möten och diskutera med berörda personer vilket har underlättat detta 
arbete. Det är även roligt att det har funnits intresse och vilja för detta examensarbete ute på 
arbetsplatserna.  
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Bilaga A – Följesedel från Droskan 
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Bilaga B – APD-plan över Droskan
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Bilaga C – APD-plan över Björkbacka
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Bilaga D – APD-plan över Kungsbron 
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Bilaga E – APD-plan över Västerport
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Bilaga F – Tidsplan Västerport 
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Bilaga G – Fakturor Västerport 
 
Fakturor Västerport 
 
Fördelningskostnad logistikanalys 18 a 695 kr = 12 510 kr  
Total kostnad för alla 8 fakturor = 19 085 +39 895 + 23 415 + 21 282,5 + 11 080 + 21 287,5  
+5 505 + 13 947,5 = 155 497,5 kr 
 
Logistikanalysen fördelas på storleken på respektive faktura 12 510 / 155 497,5 = 0,080 = 8 % 
Detta blir det procentuella påslaget på varje faktura. Logistikanalysen räknas som en fast 
kostnad 
 
alla kostnader är utan moms 
 
Gipsskivor 
 
Faktura 1 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 5 5 Tim 395 1 975 
Logistikarbetare 4 3,5 14  tim  396 5 530 
Truck med förare   4 Tim 795 3 180 
Transport verktyg   2 Tim 975 1 950 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
Bockar   15 St 300 4 500 
     Totalt 19 085 
Leveransdatum: 070807 
 
29 buntar gips a 42 gipsskivor per bunt har transporterats till plan 7  
 
Först måste bockarna dras av från fakturan för att få en rättvis fördelning så att det blir rätt 
antal bockar för de gipsbuntarna (på den här fakturan används fler bockar än de som står och 
på faktura 2 användes färre än vad som köptes in). Efter att jag har dragit av kostnaden för 
bockarna läggs kostnaden på för de antal bockar som har använts. 19 085 – 4 500 = 14 585 kr. 
det går åt 3 bockar per bunt gips 
 
Alternativ 1 
Kostnad per gipsskiva med köpta bockar från Svensk Bygglogistik och per m2 
 
 

gipsskivakr /50,2408,1*
42*29

)29*150*3(14585
=

+   2/08,1008,1*
)9,0*7,2(*42*29
)29*150*3(14585 mkr=

+  

 
(10,08/18,9=53% ökning på gipsskivpriset) 
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Alternativ 2 
Kostnad per gipsskiva utan bockar och per m2 
 

buntkrellergipsskivakr /543/92,1208,1*
42*29

14585
=  2/32,508,1*

)9,0*7,2(*42*29
14585 mkr=  

 
(5,32/18,9=28% ökning på gipsskivpriset) 
 
Alternativ 3 
Kostnad per gipsskiva med hyrda bockar från Ramirent och per m2 
 
Utifrån leveransdatum från respektive och när materialet ska användas i tidsplanen i bilaga A 
fås hyr tiden till 43 dagar för 87 (3*29) bockar. 
Materialet anlände v. 32 och ska börja byggas in v. 38 = 6 veckor = 30 dagar Allt ska vara 
klart v. 42 = 5 veckor = 25 dagar (hälften av bockarna används) = 13 dagar  
Hyr priset för bockar är 1 kr per dag vilket ger priset 43*1*3*29 = 3741 kr 
 
 

gipsskivakr /25,1608,1*
42*29
374114585

=
+  2/69,608,1*

)9,0*7,2(*42*29
374114585 mkr=

+  

 
(6,69/18,9=35% ökning på gipsskivpriset) 
 
övrigt 
 
Arbetstimmar per bunt och per gipsskiva i m2 

bunttim /79,0
29

4145
=

++    

 
Andel fast kostnad 

%32
14585*08,1

14585*08,019501950
=

++  

 
Vid uträkning av antalet arbetstimmar har inte transport verktyget räknats in för att kunna 
jämföra med NCCs byggarbetare som inte behöver transportera dit verktyg eftersom de redan 
finns på plats. Anledningen till att Svensk Bygglogistik transporterar dit verktyg är att de 
lyfter in på kvällen när bygget är stängt och de har ingen tillgång till verktyg ifall nått skulle 
gå fel därför har de med egna verktyg. 
 
Anledningen till att jag räknat med 150 kr per bock och inte 300 är att 300 ger en orättvis 
fördelning därför att de kan få tillbaka 150 kr inom ett år, och att bockarna blir lediga när 
materialet har byggts in och kan användas till annat material då utan kostnad inom ett år. 150 
kr är inte heller helt rättvis men någon slags medel väg. 
 
Från svensk Bygglogisk AB blir priset 24,50 kr/gipsskiva och 10,08 kr/m2. 
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Utan bockar blir priset 12,92 kr/gipsskiva och 5,32 kr/m2. 
Om man hade Hyrt bockar från Ramirent blir priset 17,56 kr/gipsskiva och 6,69 kr/m2. 
 
Detta betyder att det är viktigt att kunna utnyttja bockarna under hela året annars blir det dyrt 
om bockarna endast används till gipset eftersom Svensk bygglogistik inte debiterar Dagvis 
utan ett fast belopp på bockarna. Jämför med Ramibents dagspris. 
 
Faktura 2 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 5 5 Tim 395 1 975 
Logistikarbetare 3 3,5 10,5 tim  395 4 147,50 
Logistikarbetare 1 1,5 1,5 Tim 395 592,50 
Truck med förare   4 Tim 795 3 180 
Transport verktyg   2 Tim 975 1 950 
Etableringskostnad    1 St 1 950 1 950 
Bockar   87 St 300 2 6100 
     Totalt 39 895 
Leveransdatum: 070808 
 
29 buntar gips a 42 gipsskivor per bunt har transporterats jämtfördelat till plan 3,4,5,6 
Medelplan = 4,5 
 
Först måste bockarna dras av från fakturan för att få en rättvis fördelning. 39 895 – 26 100 = 
13 795 kr 
 
Alternativ 1 
Kostnad per gipsskiva med köpta bockar från Svensk Bygglogistik och per m2 
 

gipsskivakr /80,2308,1*
42*29

)29*150*3(13795
=

+   2/80,908,1*
)9,0*7,2(*42*29
)29*150*3(13795 mkr=

+  

 
(9,80/18,9=52% ökning på gipsskivpriset) 
 
Alternativ 2 
Kostnad per gipsskiva utan bockar och per m2 

 kr/bunteller gipsskivakr 514/24,1208,1*
42*29

13795
=  2/03,508,1*

)9,0*7,2(*42*29
13795 mkr=  

 
(5,03/18,9=27% ökning på gipsskivpriset) 
 
Alternativ 3 
Kostnad per gipsskiva med hyrda bockar från Ramirent och per m2 
 
Utifrån leveransdatum och tidsplanen i bilaga 1 fås hyr tiden till 53 dagar för 87 (3*29) 
bockar.  
Materialet anlände v. 32 och ska börja byggas in v. 36 = 4 veckor = 20 dagar  
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Allt ska vara klart v. 48 = 13 veckor = 65 dagar (hälften av bockarna används) = 33 dagar  
Hyr priset för bockar är 1 kr per dag vilket ger priset 53*3*29 = 4611 kr 
 
 

gipsskivakr /32,1608,1*
42*29
461113795

=
+  2/71,608,1*

)9,0*7,2(*42*29
461113795 mkr=

+  

 
(6,71/18,9=36% ökning på gipsskivpriset) 
 
övrigt 
 
Arbetstimmar per bunt och per gipsskiva i m2 

bunttim /72,0
29

45,15,105
=

+++    

 
Andel fast kostnad 

%34
13795*08,1

13795*08,019501950
=

++  

 
Fönster 
 
Alla fönster upphandlade för 5,2 miljoner kronor totalt 905 st fönster vilket ger ett 
genomsnittpris på 5745 kr per fönster 
 
Faktura 3 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 6 6 Tim 395 2 370 
Logistikarbetare 2 4,5 9 Tim 395 3 555 
Logistikarbetare 3 4 12 Tim 395 4 740 
Truck med förare   5 Tim 795 3 975 
Transport verktyg   3 Tim 975 2 925 
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 23 415 
Leveransdatum: 070524 
* Notering på faktura hög kostand för transport verktyg + fakturerad två gånger 
 
40 st fönster eller 10 pallar till plan 6 
61 st eller 15 pallar till plan 5 
24 st fönster eller 6 pallar till plan 4 (notering: 4-5 st per pall beroende på storlek, 90 pall) 
4 st fönster eller 1 pallar till plan 3 (notering för bred skulle till plan 6) 
Totalt 32 pallar 
 
Kostnad per fönster  
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pallperkrellerfönsterkr 786/19608,1*
129

23415
=   

 
(196/5745 =3% ökning på fönsterpriset) 
 
Arbetstimmar per pall  

palltim /00,1
32

51296
=

+++   

 
Andel fast kostnad 

%42
23415*08,1

23415*08,0195039002925
=

+++  

  
Faktura 4 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 5,5 5,5 Tim 395 2 172,50 
Logistikarbetare 5 4,5 22,5 Tim 395 8 887,50 
Truck med förare   5,5 Tim 795 4 372,50 
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 21 282,5 
Leveransdatum: 070614 
 
Hus 1,2 
6 st fönster eller 5 pallar till plan 6 
44 st fönster eller 11 pallar till plan 4 (notering: 4-5 st per pall beroende på storlek, 90 pall) 
44 st fönster eller 10 pallar till plan 3 
Rest 4 st fönster eller 2 pallar till plan 5 och 5 ytterbågar till plan 7 
Totalt 28 pallar 
 
Kostnad per fönster  

pallperkrellerfönsterkr 820/23408,1*
98

5,21282
=   

 
(234/5745 =4% ökning på fönsterpriset) 
 
Arbetstimmar per pall 

palltim /20,1
28

5,55,225,5
=

++    

 
Andel fast kostnad 

%33
5,21282*08,1

5,21282*08,019503900
=

++  
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Faktura 5 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 4 4 Tim 395 1 580 
Logistikarbetare 2 3 6 Tim 395 2 370 
Truck med förare   4 Tim 1 295 5 180 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 11 080 
leveransdatum: 070928 
*Notering Truck med förare var logistikbil enligt prislistan 
 
Hus 3,4 
54 st fönster eller 12 pallar till plan 4 (notering: 4-5 st per pall beroende på storlek, 90 pall) 
23 st fönster eller 5 pallar till plan 3 
 
Kostnad per  

pallperkrellerfönsterkr 700/15608,1*
77

11080
=   

 
(156/5745 =3% ökning på fönsterpriset) 
 
Arbetstimmar per pall  

palltim /82,0
17

464
=

++    

 
Andel fast kostnad 

%24
11080*08,1

11080*08,01950
=

+  

 
Faktura 6 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 6,5 6,5 Tim 395 2 567,50 
Logistikarbetare 4 4 16 Tim 395 6 320 
Logistikarbetare 1 3,5 3,5 Tim 395 1 382,50 
Truck med förare   6,5 Tim 795 5 167,50 
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 21 287,50 
leveransdatum: 071002 
*Notering  
 
Hus 3,4 
81 st fönster eller 22 pallar till plan 6 
61 st fönster eller 16 pallar till plan 5 
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9 st fönster eller 2 pallar till plan 4 
6 st fönster eller 3 pallar till plan 3  
Totalt 43 pallar 
 
Kostnad per fönster 

pallperkrellerfönsterkr 534/14708,1*
157

50,21287
=   

 
(147/5745 =3% ökning på fönsterpriset) 
 
Arbetstimmar per pall  

palltim /76,0
43

5,65,3165,6
=

+++    

 
Andel fast kostnad 

%33
5,21287*08,1

5,21287*08,019503900
=

++  

 
Faktura 7 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 5,5 5,5 Tim 395 2 172,50 
Logistikarbetare 1 3,5 3,5 Tim 395 1 382,50 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 5505 
leveransdatum: 071005 
*Notering  
 
Hus 3,4 
95 st fönster eller 25 pallar till plan 7 
Totalt 25 pallar 
 
Kostnad per fönster  

pallperkrellerfönsterkr 239/6308,1*
95

5505
=   

 
(63/5745 =1% ökning på fönsterpriset) 
 
 
Arbetstimmar per pall  

palltim /36,0
25

5,35,5
=

+    

 
Andel fast kostnad 
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%40
5505*08,1

5505*08,01950
=

+  

 
Faktura 8 
 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Logistikarbetare 1 7,5 7,5 Tim 395 2 962,50 
Logistikarbetare 2 5 10 Tim 395 3950 
Logistikarbetare 1 3 3 Tim 395 1185 
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Etableringskostnad   1 St 1 950 1 950 
     Totalt 13 947,50 
leveransdatum: 071030 
*Notering var på plats  
 
Hus 3,4 
88 st fönster eller 20 pallar till plan 7  
3 st fönster eller 1 pall till plan 6 
10 st fönster eller 3 pallar till plan 5 
9 st fönster eller 3 pallar till plan 3 
Totalt 27 pallar 
 
Kostnad per fönster 

pallperkrellerfönsterkr 513/13608,1*
110

50,13947
=   

 
(136/5745 =2% ökning på fönsterpriset) 
 
 
Arbetstimmar per pall  

palltim /76,0
27

3105,7
=

++    

 
Andel fast kostnad 

%46
5,13947*08,1

5,13947*08,019503900
=

++  
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Bilaga H – Fakturor Kungsbron 
 
Fakturor Kungsbron  
 
Eftersom Sophanteringen inte har något att göra med själva inlyftet av material dras denna 
kostnad av från fakturorna 
 
Faktura 1 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
NCC Sophantering       
Logistikarbetare 1 4 4 Tim 395 1 580 
Inlyft       
Logistikarbetare   10 tim  395 3 950 
Gemensamma       
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Plattform   1 St  1 500 1 500 
     Totalt 10 930 
Leveransdatum: 071114 
 
Det som har burits in har varit 70 rör och ventilationsmaterial. 
Rören bars in via tre inlyft med hjälp av plattformen. 
Resterande ventilationsmaterial bars upp med 7 vändor med bygghissen 
 
Totalt 10 buntar  
 
Kostnad per inlyft bunt   

inlyftkr /935
10

158010930
=

−    

 
Arbetstimmar per inlyft bunt    

inlyfttim /00,1
10
10

=    

 
Andel fast kostnad 

%33
158010930
15003900

=
−
+  

 
Faktura 2 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
Inlyft        
Logistikarbetare   17 Tim 395 6 715 
Logistikarbetare   3 tim  395 3 950 
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Plattform   1 St  1 500 1 500 
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     Totalt 16 065 
Leveransdatum: 071119 
*Notering Det var denna faktura som Bygglogistik var på plats 0700 med gips + reglar 
anlände 0945 0,79 0,72 
 
Det som har burits in har varit 1 bunt kabelstegar, 9 buntar gips, 2 buntar träreglar och 8 
buntar stålreglar  
 
Totalt 20 buntar 
 
 
Kostnad per inlyft bunt   

inlyftkr /803
20

16065
=   

 
 
Arbetstimmar per inlyft bunt    

inlyfttim /0,1
20
20

=  

 
Andel fast kostnad 

%34
16065

15003900
=

+  

 
På denna faktura specialstuderade jag gipsskivorna för att se hur lång tid det tog att få in dem 
på kungsbron jämfört med Västerport. På Västerport fick de lägga ner 0,72 och 0,79 
arbetstimmar per person som jobbade med gipset. På Kungsbron tog det c:a totalt 7,5  
nerlagda arbetstimmar för att få upp 9 gipsbuntar vilket motsvarar 0,83 arbetstimmar per 
person. Det är ungefär samma tid som på västerport. 
 
Faktura 3 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
NCC Sophantering       
Logistikarbetare 1 5 5 Tim 395 1 975 
Inlyft       
Logistikarbetare   10,5 tim  395 4 147,5 
Gemensamma       
Transport verktyg   4 Tim 975 3 900 
Plattform   1 St  1 500 1 500 
     Totalt 11 522 
Leveransdatum: 071126 
 
Det som har burits in har varit rör och ventilationsmaterial. 
 
Totalt blev det 11 buntar inlyft material 
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Kostnad per inlyft bunt   

inlyftkr /868
11

197511522
=

−    

 
Arbetstimmar per inlyft  

inlyfttim /95,0
11

5,10
=  

 
Andel fast kostnad 

%57
197511522
15003900

=
−
+  

 
Faktura 4 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
NCC Sophantering       
Logistikarbetare   15 Tim 395 5 925 
Inlyft       
Logistikarbetare   15 tim  395 5 925 
Flytt av material       
Logistikarbetare   8 tim  395 3 160 
Gemensamma       
Plattform   1 St  1 500 1 500 
     Totalt 16 510 
Leveransdatum: 071128 
 
Det som har burits in har varit 5 buntar gips, 4 buntar träreglar, 1 bunt stålreglar och 1 bunt 
isolering.  
Totalt 11 inlyft 
 
Förutom sophanteringen dras här även an flytt av material mellan plan som inte har någon 
koppling till inlyft av material eller plattform. 
 
Kostnad per inlyft med plattform  

inlyftkr /675
11

3160592516510
=

−−   

 
Arbetstimmar per inlyft  

inlyfttim /36,1
11
15

=  

 
Andel fast kostnad 

%20
3160592516510

1500
=

−−
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Även här har gipsskivorna specialstuderats. Det tog 6 (4 personer a 1,5 timmar) nerlagda 
arbetstimmar för att få upp 5 gipsbuntar vilket motsvarar 1,2 arbetstimmar per nerlagd person 
vilket är lite högre än på Västerport. 
 
Faktura 5 
Benämning Personer Antal Mängd Enhet Pris Summa 
NCC Sophantering       
Logistikarbetare   2 Tim 395 790 
Inlyft       
Logistikarbetare   10 tim  395 3 950 
Flytt av material       
Logistikarbetare   2 tim  395 790 
       
Gemensamma       
Plattform   1 St  1 500 1 500 
     Totalt 7 030 
Leveransdatum: 071212 
 
Det som har burits in har varit 8 buntar gips 
Totalt 8 buntar 
 
Förutom sophanteringen dras här även an flytt av material mellan plan som inte har någon 
koppling till inlyft av material eller plattform. 
 
 
Kostnad per inlyft bunt  

inlyftkr /681
8

7907907030
=

−−   

 
Arbetstimmar per inlyft  

inlyfttim /25,1
8

10
=  

 
Andel fast kostnad 

%28
7907907030

1500
=

−−
 

 
Det tog 10 nerlagda arbetstimmar för att få upp 8 gipsbuntar vilket motsvarar 1,25 
arbetstimmar per nerlagd person vilket även det är lite högre än på Västerport. 
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