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Abstract

Logistics on the construction site

Linn Andersson, Mattias Karhunen

The logistic management in the construction industry has for a long time been an
unchanged process, but the industry is now starting to understand that effective
delivery management, both to and on the workplace, will lead to positive effects on
the economy and the working environment. It is uncertain, however, how large the
economic effects are. 
This study is written in collaboration with Skanska and aims to investigate the
economic and time saving advantages of using carrying services. The use of carrying
services is a logistic solution where the transportation on the construction site of
material from delivery to the point of installation is carried out by a third party. The
foremost advantage of the service is that the construction workers do not have to
disrupt their work to take care of deliveries and unload materials, and that the
transportation of material can be done at a lower cost.
A large amount of time has been invested in interviews with people who work with
management in construction projects. The interviews were focused on the service
carrying and logistics in general. Observations of work sites have been done in order
to increase the understanding of how the configuration of the work space affects the
time it takes to carry materials into buildings.
The results of the study show that there is optimism concerning a future use of the
service, but that there are some aspects that still need to be fine tuned. There needs
to be a more extensive exchange of knowledge, and control documents need to be
formed. The results also show that most of what affects the cost of the service is
difficult to determine. 
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ABSTRACT  

The logistic management in the construction industry has for a long time 
been an unchanged process, but the industry is now starting to 
understand that effective delivery management, both to and on the 
workplace, will lead to positive effects on the economy and the working 
environment. It is uncertain, however, how large the economic effects 
are.  

This study is written in collaboration with Skanska and aims to 
investigate the economic and time saving advantages of using carrying 
services. The use of carrying services is a logistic solution where the 
transportation of material from delivery to the point of installation on the 
construction site is carried out by a third party. The foremost advantage 
of the service is that the construction workers do not have to disrupt their 
work to take care of deliveries and unload materials, and that the 
transportation of material can be done at a lower cost. 

A large amount of time has been invested in interviews with people who 
work with management of construction projects. The interviews were 
focused on the service carrying and logistics in general. Observations of 
work sites have been done in order to increase the understanding of how 
the configuration of the work space affects the time it takes to carry 
materials into buildings. 

The results of the study show that there is optimism concerning a future 
use of the service, but that there are some aspects that still need to be fine-
tuned. There needs to be a more extensive exchange of knowledge, and 
control documents need to be formed. The results also show that it is 
difficult to specify the exact costs of current logistic management, and 
therefore the economic advantages of carrying services cannot be 
determined within the scope of this study. 
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SAMMANFATTNING 

Logistikhanteringen inom byggbranschen har varit en oförändrad 
process under lång tid. Nu börjar däremot branschen vakna till liv och se 
att med effektiv leveranshantering både till och på arbetsplatsen leder till 
positiva effekter på både ekonomi och arbetsmiljö. Det är däremot okänt 
hur stora de ekonomiska effekterna är. 

Denna studie är skriven i samarbete med Skanska och syftar till att 
undersöka vilka ekonomiska och tidsbesparande fördelar som finns när 
tjänsten inbärning köps in. Studien behandlar också 
förbättringspotentialer och vad som är viktigt att tänka på vid beslut om 
tjänsten ska köpas in eller inte. Tjänsten inbärning syftar till att med hjälp 
av en tredje part frakta in material in i byggnaden. Tjänsten kan utföras 
under dag- och kvällstid. De största fördelarna med tjänsten är att 
yrkesarbetarna slipper bli avbrutna i sitt arbete för att lossa material och 
att transporten av material på arbetsplatsen kan ske till en lägre kostnad. 

Inom byggbranschen finns mycket kunskap och det är inte ovanligt att 
de som nu är projektchefer en gång varit yrkesarbetare. Mycket tid har 
därför lagts på intervjuer med personer som jobbar med projektledning 
i byggprojekt, där har uppsamling av kunskap om logistik och inbärning 
gjorts. För att öka förståelsen kring hur materialhantering går till och hur 
arbetsplatsens utformning påverkar tiden för att frakta material in i 
byggnaden har observationer på arbetsplatser och frekvensmätning vid 
inbärning av kök gjorts. 

Resultatet i rapporten visar att det finns en optimism inför att i framtiden 
använda tjänsten inbärning, men den har fortfarande barnsjukdomar 
som behöver lösas innan den fungerar fullt ut. Ett större kunskapsutbyte 
behöver ske och styrdokument behöver utformas. Resultatet visar också 
att stora delar av det som påverkar kostnaden för tjänsten inte går att 
kostnadsbestämma. 

Slutligen följer en rekommendation om vad som bör beaktas om tjänsten 
ska köpas in. Slutsatsen är att det finns åtta parametrar som påverkar om 
tjänsten är lönsam eller inte att köpa in. Några av dessa är typ av projekt, 
personal, arbetsmarknad och leveranser. 
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1  INLEDNING 

1.1 Bakgrund och projektbeskrivning 

Byggföretagen ser möjligheter i att göra stora effektiviseringar inom 
logistiken kring ett byggprojekt och således spara både tid och pengar.[1] [2] 
Det har forskats mycket om bygglogistik och branschen har börjat ställa om 
till nya arbetsmetoder och system, men det finns fortfarande en osäkerhet 
kring hur det fungerar i praktiken och vilka besparingar som går att göra. [3] 
Forskning visar att det finns möjligheter att spara upp till 25 % av 
byggkostnaden genom att använda sig av effektiva logistiklösningar samt 
flerdubbla produktiviteten. Det har även visats genom forskning att 
byggtiden kan förkortas med 15-20 % [3]. 

Ett initiativ från Skanska är att starta en intern logistikavdelning. Deras roll 
är att agera som en stödfunktion till projekten när det gäller logistikfrågor 
och utveckla Skanskas arbetssätt och kunskap kring logistiken vid 
byggnation. Vid arbetet med logistik förväntas projekten använda 
logistikverktygen samlastning, leveranskalender och inbärning, 
utvecklingen och implementeringen av dessa ägs av logistikavdelningen. 

Det finns beskrivningar om logistiklösningarna, men något ingående 
dokument om implementering, tillvägagångssätt och så vidare finns inte om 
inbärning. Det finns således en lucka i Skanskas intranät som behöver fyllas 
ut.  

Under arbetets gång undersöks tjänsten inbärning. Tjänstens syfte är att med 
extern personal ta emot leveranser med material och transportera det till 
platsen där det ska monteras. Tjänstens nytta är att minska belastningen på 
yrkesarbetarna så att de kan utföra arbete som är direkt värdeskapande och 
vad de är utbildade till. Inom Skanska marknadsförs inbärning som en bra 
logistiklösning som projekten sparar pengar på, men det finns ingen 
uträkning som visar exakt hur mycket som sparas. 

Inbärning kan köpas in i olika omfattningar och till olika tider. I vissa projekt 
bärs enbart en typ av material in med extern personal, medan andra projekt 
använder sig av kompletta logistiklösningar. Det finns även intresse av att 
minska upplagen av material utanför byggnaden, dels för stöldrisken och 
dels på grund av platsbrist främst när byggnader uppförs i stadskärnan. 
[4][5] 

Intervjuer har utförts med sju tjänstemän i sex olika projekt som byggs av 
Skanska. Projekten är av varierande storlek, cirka 150 miljoner till 1,8 
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miljarder och är i olika skeden av byggprocessen. Anbudet till ett av 
projekten är precis påskrivet, i ett annat monteras köken. För att förstå vilka 
moment som ingår i materialförflyttning på en byggarbetsplats och vilka 
eventuella problem som kan uppstå utförs observationer och platsbesök på 
fyra projekt. Ett möte med logistikavdelningen hålls för att utreda vilken 
kunskap som redan finns i organisationen.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka de ekonomiska och tidsbesparande vinster som 
eventuellt går att göra när logistiktjänsten inbärning används. För att 
inbärningstjänsten ska kunna förbättras har också brister och eventuella 
problem att kartlagts. Målet är att identifiera vilka parametrar som är 
avgörande för att tjänsten ska kunna bli så lönsam som möjligt samt hur 
dessa kan kvantifieras. Med hjälp av parametrarna har ett dokument tagits 
fram som kan vara vägledande vid beslut om inbärning ska köpas in eller ej.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka parametrar är avgörande för lönsamhet vid inbärning? 

 

Hur kan man beräkna potentiell besparing vid användning av inbärning? 

 

När är det lönsamt att använda inbärning på ett byggprojekt? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet skrivs för Skanska och det är enbart Skanskas projekt som undersöks 
och utvärderas. Det är tre kommersiella projekt och tre bostadsprojekt som 
arbetet utgår från. På några projekt har observationer gjorts på arbetsplatsen, 
medan det bara gjorts intervjuer på andra. Storleken och kostnaderna för 
projekten är från 150 miljoner till 1,8 miljarder kronor. Intervjuerna är enbart 
med anställda på Skanska och handlar om deras erfarenheter samt syn på 
logistik i allmänhet och inbärning i synnerhet. Intervjuer görs med 
tjänstemän som varit inblandade i projekteringen eller produktionen samt 
verksamma på Skanskas logistikavdelning. Inga intervjuer görs med 
yrkesarbetare, inbärare och lastbilschaufförer.  

Frekvensmätning utförs enbart på kök. Materialhanteringen och 
förvaringsmöjligheterna ser lite olika ut beroende på vad som byggs. 
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Rapporten behandlar därför enbart husbyggnation så som flerbostadshus 
och kommersiella byggnader, ej småhus.  

1.5 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan  

TA-plan:  Trafikanordningsplan 

Bodetablering: Tillfälliga kontors- och personalutrymmen som 
ställs upp i anslutning till arbetsplatsen. 

Hårdgjord yta: En yta på byggarbetsplatsen som har hårdlagts för 
att palldragare, pumpvagn eller andra redskap ska 
kunna dras där 

Inbärare: Person vars arbetsuppgift är att frakta material på 
arbetsplats. 

Inbärningslag: Ett arbetslag av inbärare 

Just-in-time (JIT): Industriell produktionsmetod med syfte att 
producera och leverera varor i precis den kvantitet 
och vid den tidpunkt som de behövs[6]. 

Körplåt: Kraftig skiva i stål som kan användas för skapa 
körbara ytor över schakt och vid ingångar eller 
hissar 

Lossning: Material lastas av från en lastbil 

Lossningszon: Område på byggarbetsplats där lastbil får lastas av 

Arbetsledare och 
produktionsledare: 

”Arbetsledare, person som anställts för att som 
arbetsgivarens ställföreträdare leda och fördela 
arbetet på en arbetsplats.” [7] 

Produktionschef: Planerar, leder, styr och följer upp produktionen. 
Arbeta med produktionsanpassade lösningar och 
utveckla medarbetarna i produktionen. 

Projektchef: Planerar, leder, styr och följer upp projekt. Har 
kundansvar, styr mot utsatta lönsamhetsmål. 

Projektingenjör: Ansvar och arbetsuppgifter inom ett eller flera av 
följande områden: ekonomi, kontrakt, intäkt, 
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kvalitet, miljö, arbetsmiljö, projekteringsstöd, 
produktionsstöd eller planering. 

Yrkesarbetare: Arbetstagare som har yrkesbevis eller speciell 
yrkeskompetens inom företaget. 

Intransport Transport av material på byggarbetsplatsen till 
platsen för montage eller mellanlagring 
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1.6 Skanskas historia 

Skanska bildades år 1887, men hette då Aktiebolaget Skånska 
Cementgjuteriet och tillverkade betongprodukter. Vidare utvecklades 
förtaget till ett byggföretag och år 1897 blev det ett internationellt företag. 
Företaget utvidgades och tillverkade inte längre bara betongprodukter utan 
broar, tunnlar, vägar, vattenkraftverk och bostäder.  Skanska byggde också 
Operan i Stockholm år 1890, bild från denna tid kan ses i figur 1.1. Under 
åren 1965-1974 byggde Skanska 10 000 bostäder per år.  [8] 

Under 1950-talet etablerade sig Skånska Cementgjuteriet i Sydamerika, 
Afrika och Asien. 1971 gjorde företaget sina första projekt i USA. Projekten 
var tunnelbanesystemet i New York och Washington DC. Idag är USA 
Skanskas största marknad. År 2017 var i genomsnitt 9 200 personer 
verksamma inom Skanska Sverige. I koncernen var 40 000 personer 
verksamma. [8]  

 

 

  

Figur 1.1 Operan i Stockholm byggs av Skanska år 1890. 
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utförs för att skapa ett teoretiskt ramverk kring logistik och 
dess implementering i byggindustrin. I litteraturstudien undersöks också 
vad tidigare forskning säger om inbärning och annan tredjepartslogistik. För 
att hitta material till litteraturstudien har plattformar som Google Scholar, 
Uppsala Universitets bibliotek, Kungliga Biblioteket, DiVa samt böcker 
använts.  

Som referensverktyg i rapporten har programmet Zotero använts. Zotero är 
ett program där det går att hämta och lagra källor från internet. Det går även 
att lägga till egna källor, så som böcker som lånats från biblioteket.  

2.2 Kopplingar mellan frågeställningar och metod 

Vilka parametrar är avgörande för lönsamhet vid inbärning? 

Sammanställning av intervjuer, observationer, beräkningar och 
litteraturstudie görs för att identifiera vad som påverkar dels beslutet och 
dels användningen av inbärning.  

 

Hur kan man beräkna potentiell besparing vid användning av inbärning? 

Med hjälp av litteraturstudie, Skanskas intranät, observationer samt 
intervjuer där diskussioner kring hur bra inbärning har fungerat, identifieras 
aktiviteter för att ställa upp en ABC-kalkyl. Det finns studier som visar hur 
mycket tid som hantverkare lägger på leveransskedet, dessa används för 
överslagsberäkning. Genom att jämföra dessa studier med tid för inbärning 
går det att se vilka besparingar som görs.  

 

När är det lönsamt att använda inbärning på ett byggprojekt? 

Parametrarna och ekonomiska mätningar vägs samman. Kommersiella 
byggnader och bostäder jämförs. Objekten som undersöks har olika 
förutsättningar som måste sammanvägas och värderas.  
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2.3 Metoder för insamling av information 

2.3.1 Intervjuer  

Intervjuer har utförts främst med två syften. Dels för att skapa en 
uppfattning om vilka åsikter som finns kring upphandling och användning 
av tjänsten inbärning i nuläget och dels för att hitta de parametrar som väger 
tyngst när det gäller materialhantering samt inbärning.  

Kunskap om hur parametrarna kan värderas behövs också, därför är 
respondenterna personer med inblick i projektets ekonomi eller logistik. I 
vissa fall har de en roll i både planeringen och produktionen. För att få ärliga 
svar är varje respondent anonym. Detta görs också för att ämnen som kan 
uppfattas som känsliga lyfts. 

Innan intervjun får respondenterna information och frågorna skickat via 
mejl. Informationen handlar om hur respondenternas svar behandlas samt 
en kort presentation om examensarbetet. Frågorna ges i förväg för att 
respondenten ska hinna fundera över svaren samt känna sig trygg inför 
intervjun. För att bygga vidare på den lugna stämningen under intervjun är 
det en som intervjuar och en antecknar.  

Intervjuerna är semistrukturade, huvudfrågorna är således förbestämda och 
följs av obestämda följdfrågor [9]. Frågornas karaktär är sådana som rör 
känslor och personlig expertis. Detta för att få en blandning av verkliga 
händelser, fakta, och hur de som jobbar med tredjepartslogistik uppfattar det 
[10]. 

 Personerna som intervjuats är projektchefer, sakkunnig inom 
arbetsplatslogistik, arbetsledare, produktionsingenjör och projektingenjör. 

Intervjuerna spelas in för att kunna transkriberas. Transkriberingen utförs 
för att inte riskera att information tas ur sitt sammanhang. När 
transkriberingarna gjorts sammanställs och sorteras svaren från de olika 
respondenterna till en sammanhängande text efter teman som finns i 
intervjusvaren.    

I samband med några av intervjuerna har platsbesök och observationer 
utförts, i kapitel 2.3.3 beskrivs vilken roll respondenterna har och vilket 
projekt de är verksamma på. 
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2.3.2 Observationer och platsbesök 

För att få en bättre förståelse för hur material hanteras i praktiken på 
byggprojekt, identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare samt undersöka vad 
som kan påverka tiden för materialtransport på arbetsplatsen görs 
observationer, klockning och platsbesök. Platsbesöken och observationerna 
görs på byggarbetsplatser i olika skeden, bland annat stomresnings- och 
stomkompletteringsskede. Frekvensstudier görs på inbärning av kök.  

Observationerna på arbetsplatsen delas in i två områden – inre och yttre 
förutsättningar. Inre förutsättningar är vad som påverkar 
materialtransporten innanför byggnadens väggar. Yttre förutsättningar är 
påverkan utanför byggnadens väggar på materialhanteringen.  

2.3.3 Presentation av projekt och intervjupersoner 

Här följer en beskrivning av projekten som behandlas i rapporten. Intervjuer 
görs med personer som arbetar med projekten. I vissa projekt görs 
observationer eller frekvensmätningar vilket då beskrivs efter ”ytterligare 
studier”. Då respondenterna är anonyma har andra namn använts på 
projekten.  

Sjukstugan  

Respondent: Projektchef 

Yta:  60 000 kvm. 

Kostnad:  Ca. 1,8 miljarder 

Skede:  Stomkompletterande 

Logistiktjänster:  Inbärning och logistikföretagets 
logistikkalender 

Ytterligare studier: Observationer 

 

Ringen  

Respondent: Projektingenjör 

Typ av projekt: Kontor 

Yta:  11 500 kvm. 
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Kostnad:  Ca. 270 miljoner 

Skede:  Stomkompletterande 

Logistiktjänster:  Leveranskalender 

Ytterligare studier: Observationer 

 

Sportgården  

Respondent 1: Produktionsledare inom logistik 

Respondent 2 Arbetsledare/produktionsingenjör 

Typ av projekt: Kontor 

Yta:  Ca. 40 000 kvm. 

Kostnad:  Ca. 1 miljard 

Skede:  Stomresning 

Logistiktjänster:  Leveranskalender, personalfria 
lossningszoner, inbärning 

Ytterligare studier: Observationer 

  

Betongkuben  

Respondent: Arbetsledare/produktionsingenjör 

Typ av projekt: Bostäder, hyresrätter 

Yta:  183 lägenheter, 10 trapphus 

Kostnad:  300 miljoner 

Skede:  Olika etapper, från färdigt till 
stomkompletterande 

Logistiktjänster:  Leveranskalender i form av en outlook-
kalender, samt inbärning där kök bärs in 
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av en firma och en del innerväggsmaterial 
bärs vid behov in av ett annat företag 

Ytterligare studier Frekvensmätning vid inbärning av kök 

 

Fågelkvittret  

Respondent: Projektchef 

Typ av projekt: Bostadsrätter 

Yta:  91 lägenheter 

Kostnad:  150 miljoner 

Skede:  Stomresning 

Logistiktjänster:  Leveranskalender i form av en outlook-
kalender 

Putskullen  

Respondent: Projektchef 

Typ av projekt: Hyresrätter 

Yta:  200 lägenheter 

Kostnad:  350 miljoner 

Skede:  Planering 

Logistiktjänster:  Leveranskalender, troligtvis inbärning av 
kök och samlastning 
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För att förstå var varje person befinner sig i organisationen visas ett 
organisationsträd i figur 2.1. Figuren beskriver bemanningen i ett projekt 
inom Skanska. För information om vad varje befattnings arbetsuppgift är, se 
1.5.  

 

2.3.4 Beräkningar 

För att veta ungefär hur mycket som kan sparas görs en överslagsberäkning. 
Beräkningen utgår från klockningar som tidigare utförts av 
examensarbetare, forskare eller doktorander gällande fördelning av 
yrkesarbetarnas arbetstid. Beräkningen utgår från vad en yrkesarbetare 
tjänar i timmen och jämförs vidare med en inbärares och en städares lön per 
timme. Skillnaden blir besparingen.  

För att identifiera vilka kostnader som finns i samband med traditionell 
logistiklösning görs en ABC-kalkyl. Aktiviteter identifieras utifrån 
observationer samt litteraturstudie.  

Figur 2.1 Organisationsträd för ett projekt inom Skanska. 
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2.4 Trovärdighet 

Reliabilitet är ett begrepp på hur tillförlitlig metoden är. [11] Intervjuerna 
spelas in och under intervjuerna förs anteckningar. På så vis ges god 
tillförlitlighet eftersom meningar och citat inte förs ut från sammanhanget. 
Alla respondenter får frågorna och förutsättningarna för intervjun i förhand 
och är därför beredda på frågorna och kan förbereda svar om det behövs. 
Detta bör leda till att även sådant som kan behöva lite eftertanke eller 
efterforskningar kommer med i svaren. Observationerna görs för att få en 
förståelse för parametrarna kring materialhantering. De ger möjlighet att se 
materialhantering i sitt sammanhang och kunna se hur sammanhanget 
påverkar. Därför bör detta anses vara en god metod för en allmän förståelse 
av förutsättningarna på byggprojekt.  

Validitet handlar om forskningen mäter det den är avsedd att mäta. [12] 
Samtliga respondenter har roller där de har kommit i kontakt med planering 
och ekonomisk uppföljning av logistik. God validitet har därmed uppnåtts 
för intervjuerna genom val av respondenter. Observationerna av 
materialhantering på en byggarbetsplats är en direkt och enkel metod för att 
identifiera parametrarna. Men för beräkning av tidsåtgång och kostnader 
som behövs för att undersöka besparingar skulle mer omfattande 
observationer och datainsamling behöva göras. Detta ryms dock inte inom 
ramen för detta examensarbete.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Vad innebär logistik? 

Logistik är läran om effektiva materialflöden. Det är ett brett begrepp som 
samlar alla de aktiviteter som utförs för att material och produkter ska finnas 
på rätt plats i rätt tid. Det är inte bara verktyg och metoder, utan även ett 
synsätt där man ser till hela materialflödet från råmaterial till konsument. 
Syftet är att förbättra effektiviteten. [13]  

”För att bygga ett hus, en väg eller en bro krävs att de som skall genomföra 
projektet förses med olika former av material. Den process som förser ett 
byggprojekt med varor, är logistik för oss inom logistikgruppen på Skanska. 
Att arbeta med logistik är för oss att på effektivaste sätt förse produktionen 
med material där totalekonomi, säkerhet och miljö beaktas. En bra 
logistikprocess är inte bara effektiv i sig själv utan bidrar till att nästföljande 
led, produktionen, blir effektiv”. Detta är Skanskas definition av logistik 
taget från Skanskas intranät [14]. 

För att uppnå effektiva materialflöden krävs det ett helhetsgrepp runt hela 
kedjan [13]. Effektiva materialflöden handlar om att flöde likt vatten i en å 
sakta och jämt rinner fram på enklast möjliga sätt med minimalt utnyttjande 
av resurser [15]. Inom byggindustrin kan det beskrivas i sju faktorer. Sex av 
dem är faktorer som kan kontrolleras; tillgång till produktionsritningar, 
komponenter och material, yrkesfolk, relevant utrustning, 
produktionsutrymme och att anslutande arbete är genomfört. Den sjunde 
faktorn är förutsättningar utom projektets kontroll. Ett exempel är väder, där 
det ändå går att förutse till viss del.[16]  

I läran om effektiva materialflöden talas det om dragande och tryckande 
system. I det dragande systemet är det aktiviteten innan som bestämmer 
farten och flödet är i harmoni. I det dragande materialflödet är det den 
svagaste länken som bestämmer produktionstakten, den så kallade 
flaskhalsen. Ett tryckande produktionssystem består av ett lager som trycks 
framåt. [16] 

3.1.1 Lean produktion 

Lean produktion togs fram på Toyota i Japan efter andra världskriget. Japan 
hade då små resurser och fabriken var tvungen att ta tillvara på det material 
som fanns att tillgå. Utvecklingen ledde till att det onödiga svinnet försvann. 
Svinn för Toyota är både materialsvinn och icke värdeskapande tid [17]. 
Lean är något som det talas om i många branscher och det är många som 
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strävar för att minska slöseri. Det finns svårigheter med att applicera Lean i 
byggindustrin. Lean kommer från tillverkningsindustrin som har 
kontinuerliga processer och varaktiga organisationer. Det skiljer sig mycket 
från byggindustrin som till stor del består av projekt och föränderliga 
organisationer. [18] Lean har trots detta på senare år fått större inflytande 
inom byggindustrin och idag använder de flesta företagen idéer och koncept 
baserade på Lean. [19] [20] 

Lean för byggindustrin kan delas in i sex delar, minskning av slöseri, 
processfokus i produktionsplanering och styrning, slutkundsfokus, 
kontinuerliga förbättringar, samarbeten och systemperspektiv. [18] 
Minskning av slöseri är den mest centrala delen i Lean och för byggindustrin 
innebär detta flera saker: Att hålla byggarbetsplatsen ren och välstädad 
genom att uppmuntra yrkesarbetarna att städa efter varje avslutat moment, 
Just-in-time leveranser (JIT) där lager anses vara slöseri och inte 
värdeskapande. Detta ska minskas genom små leveranser av material när 
det behövs för att minska lager och dubbel-hantering av material. Även ökad 
digitalisering och prefabricering är del av minskning av slöseri. [18] När 
Lean ska appliceras så kan det innebära inköp av tjänster såsom inbärning.  

3.2 Logistiklösningar inom byggindustrin 

Transporter av material på arbetsplatsen kan utföras med hjälp av olika 
verktyg. I figur 3.1 visas en vagn. Den används till att frakta diverse material. 
I figur 3.2 visas en skivvagn. Den används till frakt av skivmaterial, 
exempelvis gips. I figur 3.3 visas en säckkärra.  Den används för frakt av  

material som lastats i enbart en låda exempelvis. I figur 3.4 visas en 
fodervagn. Den kan användas till diverse material, men framför allt skräp. 
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3.2.1 Traditionell logistiklösning  

Logistik inom byggindustrin har varit aktuellt länge, utan att större 
förändringar skett, men nu börjar branschen vakna och arbetar aktivt med 
nya arbetssätt. [3]  

Byggarbetsplatsen kan ses som en tillfällig fabrik som styrs av en tillfällig 
organisation som sätts upp för att producera en produkt. Produkten kan ses 
som en prototypprodukt och därför blir inlärningseffekterna små, även om 
det finns erfarenheter som förs över mellan projekt som liknar varandra. [21]  

Bygglogistikkedjan kan ses som ett tillfälligt nätverk mellan leverantörer, 
arbetsplatser och montageplatser.  Material, information och betalningar 
flödar genom nätverket enligt figur 3.5. [21] 

Figur 3.1 En vagn. Figur 3.2 En skivvagn. 

Figur 3.3 En säckkärra. Figur 3.4 En fodervagn. 
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Figur 3.5 Beskrivning av det tillfälliga nätverket mellan leverantörer, arbetsplatser 

och montageplatser. 

Flödet kan delas in i en extern och intern del, denna rapport fokuserar på 
materialhanteringen i den interna delen.  

I den interna materialhanteringen anses det finnas tre olika lagringsplatser: 
huvudlager, där materialet ligger under skydd en längre tid; mellanlager, där 

materialet ligger för att transporteras till produktion eller produktionslager; 
och produktionslager, material för hantverkare att använda direkt i 
produktionen. Från att materialet anländer till arbetsplatsen till att det 
monteras definieras sex olika aktiviteter: mottagningskontroll, lossning, 
transport till huvudlager, transport till mellanlager, transport till 
produktionslager och rörelser i samband med produktionen. Dessa är 
effektiva eller ineffektiva, de är effektiva när de sker enligt planering och 
ineffektiva när de inte utförs enligt planering. [21] I figur 3.6 visas hur 
materialet kan röra sig mellan de olika aktiviterna i den interna 
materialhanteringen. 

 

Figur 3.6 Beskrivning av materialflöde på en byggarbetsplats 
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Mottagningskontroll sker när materialet når arbetsplatsen, mängd, typ och 
eventuella skador kontrolleras. Ineffektiv mottagningskontroll kan vara när 
det är fel mängd eller typ av material.  

Lossning är när materialet flyttas från transporten, t.ex. från en lastbil m.h.a 
en hjullastare eller kran. Kan även ske för hand. Ineffektivitet kan vara att 
resurs för att lossa inte finns på plats, eller att materialet på lastbilen måste 
flyttas runt för att kunna lossas. 

Transport till huvudlager är transporten efter lossning till huvudlagret för 
material. Ineffektivitet kan bero på att huvudlagret inte har kapacitet för 
materialet eller att det inte planerats för ett huvudlager. Det kan saknas 
resurs för att transportera materialet, något kan stå i vägen och hindra 
transporten. 

Transport till mellanlager, ibland behövs ett mellanlager mellan huvudlagret 
och platsen för montage. 

Transport till plats för montage, mindre mängd material tas från mellanlager 
eller huvudlager för att monteras. 

Rörelser i samband med montage. Yrkesarbetarna flyttar runt materialet för att 
kunna montera det och få arbetsutrymme. 

3.2.2 Logistik inom Skanska 

Skanska har ett utarbetat ledningssystem för hur företaget ska arbeta.  
Ledningssystemet heter VSAA (Vårt Sätt Att Arbeta) och här samlas 
styrdokument som beskriver Skanskas arbetssätt. [22] Det är en stödfunktion 
där beskrivningar, dokument och kontaktpersoner finns samlade för alla de 
olika processerna som finns inom företaget. Hela detta avsnitt  

Inom Skanska finns en logistikavdelning som ansvarar för utvecklingen av 
logistik. Gruppen har en stödjande funktion vid utformning och planering 
av logistik i projekten. Enligt Skanskas arbetssätt ska logistikverktygen 
samlastning, inbärning och leveranskalender användas. Dessa utvecklas av 
logistikavdelning och stöd vid implementering av dessa i projekten kan fås 
av logistikavdelningen. 

Skanskas arbetssätt med logistik kan delas upp i två delar, logistik- och 
arbetsplatsplanering samt arbetsplatslogistik. 

Logistik- och arbetsplatsplanering innehåller logistikplanering, 
logistikverktyg, APD-plan, materialflödesplan och TA-plan.  
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Logistikplaneringen ska utföras innan produktionsstart och sedan fortgå 
under hela projektet. Det är grunden för allt logistikarbete under projektet 
och förutsättningarna under alla olika byggskeden ska beaktas. Saker som 
ska beaktas är leveranser till arbetsplatsen, grindar och trafikflöden som ska 
planeras för att minimera trafik och backande fordon på arbetsplatsen. 
Hissar, tornkranar och öppningar ska placeras för effektivt materialintag. 
Materialhanteringen ska planeras så att det sker i rätt tid med rätt utrustning. 
Samordning med närliggande verksamheter, när det ska spärras av, 
avfallshantering, APD-plan och TA-plan faller också under 
logistikplanering. Allt detta sammanfattas med fördel i en logistikplan. [22] 

Logistikverktygen är samlastning, inbärning och leveranskalender som 
beskrivs i avsnitt 3.2.3, 3.2.4 och 3.2.5. APD-plan liknar en situationsplan och 
visar var kontor, materialupplag, större maskiner, utrymningsvägar m.m 
finns inom byggarbetsplatsen. Den inkluderar även logistiska aspekter som 
transportvägar, hissplacering, kranar, räckvidd för kranar, passager, 
lossningsplatser och grindar. En materialflödesplan är som en inre APD-plan 
och visar var i byggnaden varje arbetsgrupp arbetar samt var de bör förvara 
sitt material. Den ska uppdateras i takt med att arbetet fortskrider. TA-planen 

upprättas ifall trafiken runt arbetsplatsen behöver ledas om. Den ska 
godkännas av väghållaren, som i de flesta fallen är trafikverket eller 
kommunen. [22] 

Den andra delen i arbetssättet är arbetsplatslogistik, det är det dagliga 
arbetet med att planera och hantera material på byggarbetsplatsen för att 
skapa förutsättningar för en effektiv produktion. I figur 3.7 visas 
aktiviteterna som beskrivs. Produktionschefen ansvarar för 
leveransplaneringen, de övriga aktiviteterna ansvarar respektive 
arbetsledare för. [22] 

 

Figur 3.7  Aktiviteter i samband med materialhantering på en byggarbetsplats 

Leveransplaneringen handlar om att styra materialflödet inne på arbetsplatsen 
på daglig basis. All materialhantering, även underentreprenörers, tas med i 
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planeringen. Tidigare upprättade planer, såsom tidplan, materialflödesplan, 
APD-plan m.m. ligger till grund för detta. [22] 

Arbetsledaren ansvar för mottagningen av material och gör en 
mottagningskontroll. Vid mottagning av transport kontrolleras antal kollin, 
vikt och volym, en avsyn görs för att kolla efter skador. Detta dokumenteras 
och jämförs med inköpsunderlaget. Efter avemballering, men innan 
montage, jämförs mängden mot följesedeln och kvaliteten kontrolleras för 
att se att den är den förväntade. [22] 

När lossning av material görs ska de ske enligt säkra metoder och tillverkarens 
anvisningar. Skanska har tydliga instruktioner för säkra lyftmetoder som ska 
följas. De lossningsresurser som behövs ska vara planerade under logistik- 
och arbetsplaneringen. [22] 

Intransport av material är transporten av material efter lossning fram till plats 
för montage. Det ska ske på ett säker och effektivt sätt samt följa upprättade 
APD- och materialflödesplaner. Detta moment kan göras av extern personal, 
då kan det även ske utanför ordinarie arbetstider. Används extern personal 
maximeras yrkesarbetarnas värdeskapande tid och risken för skador på 
personal och material minskar. [22] 

Förvaring av material ska ske på ett sådant sätt så att en försämring av dess 
egenskaper inte uppstår. Märkning/skyltning av material ska göras enligt 
APD- och materialflödesplaner, tillverkares anvisningar och Skanskas egna 
anvisningar. Det finns anvisningar för kemiska produkter, farliga ämnen och 
material, fukthantering och brandskydd. [22] 

I de fall reklamation av material behövs så ska det göras skriftligen enligt en 
färdig mall. Transportskador noteras till transportören direkt vi avlämning, 
skadan anges på fraktsedeln. Om skada upptäcks efter avemballering sker 
reklamationen inom 7 dagar, det åligger mottagaren att visa att skadan 
uppkommit under transport. Är det en allvarlig reklamation och/eller 
projektet önskar stöd finns en stödfunktion att kontakta. [22] 

Returer och bortforsling av material sker för formmaterial, ställningsmaterial, 
retur-pallar och –trummor, maskiner, avfall, rivningsmaterial, massor, 
förorenade massor och farligt gods. Detta ska ske effektivt och säkert, 
särskilda anvisningar finns för kemiska produkter, farliga ämnen och 
material. Även transport av farligt gods samt markföroreningar och sanering 
har särskilda anvisningar. [22] 
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3.2.3 Samlastning 

Samlastning innebär att material från tillverkaren eller grossisten 
transporteras till ett centrallager där det lagras för att senare transporteras, 
ofta just-in-time till byggarbetsplatsen. 

När många och stora projekt byggs på en begränsad yta, där det är svårt att 
ta sig fram med lastbil eller där det är hög belastning på infrastrukturen har 
samlastning blivit ett vanligt förekommande. Det används även för att 
minska antalet mindre leveranser och kunna styra vilken tid leveransen 
kommer.  

Att förvara material i en lagerlokal minskar risken för stöld, fuktskador, 
stötskador och även slitaget på infrastruktur runt byggarbetsplatsen [23]. 
Samlastning kan vara ett initiativ från både kommunen och den privata 
sektorn. Några exempel där samlastning arrangeras av kommunen är Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm samt Rosendal, Östra Salabacke och Ulleråker 
i Uppsala. I Uppsala finns ett logistikcentrum för samtligt nämnda 
stadsdelar, medan logistikcentret i Norra Djurgårdsstaden enbart försörjer 
den stadsdelen. Kommunerna pekar på att det är viktigt att tänka på miljön 
även under byggprocessen för att bygga en grön stadsdel. Med färre 
transporter minskar också risken för att någon blir påkörd på 
byggarbetsplatsen. Arbetsmiljön förbättras också således [24] [25]. 

Uppsala Kommun säger att projekten i Rosendal, Östra Salabacke och 
Ulleråker måste använda sig av en samlastningscentral som förvaltas av 
Wiklunds Åkeri AB. När ett nytt projekt startas betalar de en 
anslutningsavgift för att få tillträde till centralen. Avgiften varierar beroende 
på byggnadsprojektet och etapp, projektets kvadratmeter och bruttoarea 
som är byggd ovan och under jord. Detta innebär att större projekt får betala 
mer [26]. Mellanlagring av material ingår inte i avgiften, men kan köpas till 
vid behov [27].  

3.2.4 Inbärning 

Inbärning är en tjänst som kan köpas in av en extern aktör, så kallad 
tredjepartslogistik [28]. När logistiktjänsten inbärning köps in kommer ett 
inbärningslag med varierande antal medlemmar och transporterar in 
materialet in i byggnaden, ofta direkt till platsen för montage. De kan även 
sköta lossning och mottagningskontroll. När detta är gjort placerar inbärarna 
materialet där det ska användas dagen efter. Detta medför att yrkesarbetarna 
kan ägna sig åt det som de är utbildade till och att de slipper avbrytas i sitt 
arbete. Inbärning kan användas tillsammans med samlastning, men de kan 
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också användas för sig självt. Teamet kan komma från ett företag som är 
experter på logistik, eller vara ett städföretag helt utan tidigare erfarenheter. 
När ett företag utan erfarenhet bär in material är risken större att fel uppstår 
[29].  

Inbärning kan köpas in i olika omfattning. Det finns aktörer som erbjuder 
helhetslösningar, det vill säga att de tar över merparten av 
materialhanteringen och planeringen på arbetsplatsen. De har en 
logistikansvarig som ser till att logistiken flyter och att entreprenörer samt 
leverantörer är ständigt uppdaterade. De kan även ha personer på plats som 
gör mottagningskontroller och dirigerar leveranser till rätt plats. Eller 
planerar och samordnar alla leveranser.[30] Utöver detta har de ett 
inbärarlag som transporterar in materialet, på dagen eller på kvällstid, och 
placerar det vid platsen för montage. [31] Det kan även vara så att endast 
själva tjänsten att transportera in materialet köps. Då sköts arbetsledning och 
planering av platsledningen. 

Figur 3.8 förklarar materialflödet i en byggnad. I figuren är boxarna fyllda 
med grön text aktiviteter som kan tas över av inbärningsföretag. Om JIT 
(Just-in-time) används i kombination med inbärning kan de två övre 
momenten strykas.  

Wiklunds Åkeri AB hyr ut samlastningscentralen som Uppsala Kommun 
använder sig av vid byggnation i tidigare nämnda områden. Enligt de 
tilläggstjänster som Wiklunds tillhandahåller tar de betalt per timme för 
inbärning. En arbetande förman kostar 395 kr./timme och 
inbärningspersonal kostar 355 kr/timme. Utförs inbärning under kvälls- 
eller nattid kan OB tillkomma [32].  

Figur 3.8 Beskrivning av olika moment vid förflyttning av material på en 

arbetsplats. 
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Ett annat sätt att ta betalt på visar DHL. De tar betalt per pall. En halvpall 
kostar 125 kr/styck och en helpall kostar 250 kr/styck [33].  

3.2.5 Leveranskalender 

Syftet med en leveranskalender är att ge en överblick över de leveranser som 
kommer till byggarbetsplatsen och göra planeringen av leveranser enklare 
och effektivare. I kalendern bör företag, leveranstid, material som ska 
levereras, mängd, resurs som krävs för lossning och vart material ska ställas 
framgå. I dagsläget finns flera olika företag som erbjuder tjänsten. Flera av 
de stora byggföretagen har utvecklat egna leveranskalendrar [3].  

3.3 Kostnader för att hantera byggmaterial 

Detta avsnitt tar upp relevant teori och forskning för att ge en förståelse för 
de kostnader för materialhantering som finns och hur dessa kan beräknas. 
Aktivitetsbaserad kalkyl är en kalkylmetod som ligger till grund för en 
totalkostnadsanalys av kostnaderna för material. Hur en totalkostnadsanalys 
görs och studier av totalkostnader för material gås igenom i avsnitt 3.3.2 

totalkostnadsanalys. Avsnitt 3.3.3 frekvensstudier tar upp ytterligare ett sätt att 
bedöma kostnaden för materialhantering, i frekvensstudier mäts tiden för alla 
moment som ingår under en arbetsdag för en yrkesarbetare. Genom detta fås 
en förståelse för hur mycket tid som läggs på materialhantering.  

3.3.1 Aktivitetsbaserad kalkyl (ABC) 

En ABC-kalkyl är en omkostnadskalkyl där kostnaderna drivs av aktiviteter. 
Några exempel på aktiviteter i en tillverkande industri är 
produktionsplanering, mottagningskontroll och leverans av produkter. För 
att mäta konsumtionen av aktiviteter finns så kallade kostnadsdrivare. 
Några exempel på kostnadsdrivare inom den tillverkande industrin är 
antalet inköpstimmar, produktionsorder och leveranser. [34] 

Direkta kostnader är särkostnader som går att påföra kalkylobjekten direkt. 
Särkostnader är kostnader som orsakas av enbart kalkylobjektet. [34] 

Vid bestämmande av aktiviteter bör aktiviteter väljas där kalkylobjekten 
skiljs avsevärt åt. Blir aktiviteterna för många kan aktiviteter som drivs av 
samma kostnadsdrivare slås ihop. [34] 

Det finns tre olika typer av kostnadsdrivare; transaktionsrelaterade, 
tidsrelaterade och intensitetsrelaterade kostnadsdrivare. De 
transaktionsrelaterade kostnadsdrivarna mäter till exempel antalet inköp, 
order och fakturor medan de tidsrelaterade mäter tidsåtgången för att utföra 
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en viss aktivitet. Den intensitetsrelaterade kostnadsdrivaren passar när löner 
är högre eller längre än normalt och/eller när utrustningen är dyr eller billig. 
[34]  

3.3.2 Totalkostnadsanalys 

En viktig del inom logistiken är att känna till totalkostnaden för inköp av 
material. En undersökning visar att kostnaden för att hantera material är 
mellan 40% och 250% av materialets inköpspris, den visade även att material 
som köpts in med stora rabatter ofta hade större 
materialhanteringskostnader. [35] En bristande kunskap om totalkostnaden 
och ett fokus på att produktionen alltid ska drivas framåt ligger ofta som 
grund för inköpsbeslut. [36]  

Enligt en modell för totalkostnadsanalys som utarbetats för logistiken på 
byggprojekt kan kostnaden för material utöver kostnaden för inköp delas in 
i fem kategorier och redovisas i figur 3.9. Lossning, internhantering, S-

kostnader, kapitalbindning, produktionsstörningar. [21][36] Lossning och 

internhantering är kostnader för väntar, truckar, arbetare som hanterar 
material, avfallshantering, täckning av material m.m. S-kostnader är 
kostnaderna för spill, skador och stöld. Kostnad för Kapitalbindning kommer 
från räntekostnader och kostnader för lagerytor.  Produktionsstörningar är 
kostnader som uppkommer vid felleveranser eller när material hindrar 
annat värdeskapande arbete.  

 

Figur 3.9 Kostnader för material  

Det finns flera undersökningar som mäter kostnaderna för 
materialhantering. En undersökning från 2008 har sammanställt flera 
rapporter och uppskattat logistikkostnaderna för byggmaterial som en 
procentsats av inköpspriset. [21] Dessa presenteras i figur 3.10. 
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Figur 3.10 Uppskattning av logistikkostnaderna för byggmaterial utöver 

inköpspriset. 

I en rapport från 2008 som baseras på undersökningar gjorda i Finland 1992-
1996 presenteras flera olika mätningar på kostnader för 
materialhantering.[37] Undersökningarna är gjorda enligt teorin om 
aktivitetsbaserad kalkyl och målet var att hitta onödiga aktiviteter och 
kostnader i materialflödeskedjan. I en undersökning identifierades och 
kvantifierades kostnaderna för hanteringen av gips, från leverantör till 
placering vid platsen för montage. Resultatet visas i figur 3.11. 

 

Figur 3.11 Identifiering av kostnadsfördelning vid inbärning av gips 
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En annan undersökning, se figur 3.12 visar hur kostnaden uttryckt i procent 
av inköpspriset varierar mellan olika material. 

 

Figur 3.12 Visar hur stor del av kostnaden för inköp för material som är 

leveranskostnader.  

 

I en undersökning från 1994 genomfördes mätningar av materialhanterings 
aktiviteter på fyra olika projekt som sedan kvantifierades enligt en 
totalkostnadsanalys och uttrycks som en procentsats av inköpspriset. [36] 
Resultatet visas i tabell 3.1. 

Lossning 1 – 4% 

Internhantering via mellanlagring 14 – 20% 

Interhantering direkt till slutlig monteringsplats 6 – 9% 

Spill/svinn/skador 5 - 15% 

Kapitalbindning 1 – 3% 

Produktionsstörningar 0 – 11% 

 

Internhantering via mellanlagring och internhantering direkt till slutlig 

monteringsplats har i denna undersökning separerats. Potentiellt kan 
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Tabell 3.1 Sammanställning av hur stor del av inköpspriset som utgörs av 

materialhanteringskostnader.  
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kostnaden för internhantering minska från 20% till 6% om mellanlagring 
elimineras från hanteringen av material på byggarbetsplatsen.  

3.3.3 Frekvensstudier 

Studier som gjorts under tidigare examensarbeten och forskning angående 
hur yrkesarbetares tid fördelas visar att stor del av tiden läggs på slöseri. 
Slöseri inom byggindustrin kan till exempel vara rörelse, väntan och fel. 
Rörelse som slöseri är när onödig rörelse sker, exempelvis att ett nödvändigt 
verktyg glöms i förrådet som då måste gås och hämtas. Väntan kan uppstå 
vid bygghissen när den är upptagen. Fel skapar slöseri då det senare leder 
till omarbete. [16]  

Yrkesarbetarnas tid kan delas upp under ytterligare två rubriker; direkt och 
indirekt värdeskapande arbete. Det direkt värdeskapande arbetet bidrar till 
värde för kunden. Det indirekta värdeskapande arbetet beskrivs som ett stöd 
och en förutsättning för att de värdeskapande aktiviteterna kan genomföras 
[34].  

I figur 3.13 redovisas resultatet av två frekvensstudier där en studie gjordes 
på ett projekt utan tredjepartslogistik och den andra studien på ett projekt 
som använder det. [38][39] Resultaten är indelade enligt de tre kategorierna 
och de olika momenten som ingår redovisas för respektive kategori.  
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Figur 3.13 Diagram som visar fördelning av resultatet från två frekvensmätningar. 

Under direkt värdeskapande arbete ingår aktiviteter som montage av material 
samt aktiviteter som sker i direkt anslutning till montage, exempelvis hålla 
upp material, plocka upp verktyg vid montageplatsen och kontrollera att 
materialet passar. I studien utan tredjepartslogistik ingår även mätning, 
städning och sätta på sig säkerhetsutrustning. 

Indirekt värdeskapande har tre moment. Indirekt arbete inkluderar aktiviteter 
som ritningsläsning, diskutera hur arbetet ska utföras och hantering av 
material på arbetsstället. Studien med tredjepartslogistik har även inkluderat 
mätning, städning och provisoriskt arbete som skyddsräcken m.m. 

 Materialhantering är alla aktiviteter som krävs för att ta material från leverans 
till platsen för montage.  

Arbetsplanering är planering under mer strukturerade former som möten och 
samordningstillfällen. 

Slöseri delas upp i fyra olika moment. Väntan kan bero på flera olika saker, 
exempelvis förflytting mellan arbetsställen, materialbrist, maskinbrist, 
samordningbrister, arbetsbrist, informationsbrist, väntan på grund av sen 
ankomst av annan person.  Outnyttjad tid inkluderar sjukfrånvaro, 
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förflyttning till och från bodar vid rast, sen ankomst, för lång rast, för tidig 
hemgång. Avbrott kan bero på flera olika saker, materialbrist, maskinbrist, 
samordningbrister, arbetsbrist, informationsbrist. Omarbete är när 
konstruktioner eller byggdelar behöver göras om, kan bero på att ritningar 
har ändrats. 

Enligt studierna lägger yrkesarbetarna 13,9% av sin tid på materialhantering 
vid traditionell logistiklösning. [38] Vid användning av tredjepartslogistik 
och inbärning kan denna siffra sänkas till 3,1% [39].  
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4 RESULTAT 

4.1 Intervjuer 

Här följer en sammanställning av sju intervjuer med personer som är 
involverade i projekten. Beskrivning av projekten finns i avsnitt 2.3.3. 
Rubrikerna är satta efter teman som endera finns i frågorna, eller utefter vad 
respondenterna har svarat.  

4.1.1 Logistik idag  
 Logistik inom branschen kan se mycket olika ut beroende på var i landet 
projektet ligger och dess omfattning. Större projekt kan ha en 
logistikansvarig som arbetar med frågorna från ett tidigt skede i processen. 
Det har till exempel projekt Sportgården. Deras produktionsansvarige inom 
logistik kom i ett tidigt skede in i projekteringen och kunde på så vis påverka 
hela arbetsplatsens utformning. Det bidrar till en säker och effektiv 
materialhantering. I mindre projekt ser entreprenörerna inte att det går att 
spara pengar, effektiva materialflöden är därför ingen prioriterad fråga.  

Respondenterna beskriver att utvecklingen gått stadigt framåt de senaste 10 
åren och att logistik börjar bli en fråga som tas på allvar i de flesta projekt. 
Logistikföretagen ligger fortfarande i framkant, men byggindustrin börjar 
komma ikapp.  

Projektchefen på Sjukstugan säger att ändringar för ett effektivare 
materialflöde till arbetsplatsen kom för ungefär tio år sedan. Engagemanget 
för ett effektivare materialflöde flyttade senare in på arbetsplatsen.  

 På arbetsplatsen handlar logistik bland annat om inhägnade gångstråk för 
att minimera risken att någon blir påbackad av en lastbil, lossningszoner, in- 
och utfarter till arbetsplatsen, så kallade “säkra zoner” men också hur 
materialet fraktas på arbetsplatsen på bästa sätt. Logistik på arbetsplatsen är 
en effekt av att arbetsmiljön på byggarbetsplatser blivit en viktig fråga menar 
produktionsledaren för projekt Sportgården. En stor del av alla olyckor sker 
i samband med materialhantering.  

Det finns fortfarande personer som är skeptiska till de nya arbetssätten och 
använder argument som “det har funkat bra som vi gjort tidigare”. 
Tjänstemännen som beslutar om vilka lösningar som ska användas måste 
informera yrkesarbetarna och underentreprenörerna om varför 
logistiklösningarna används, vilka fördelar det har och hur varje person kan 
arbeta med det förklarar projektingenjören på Sportgården.  
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En betydande del av förändringarna inom logistik i byggindustrin behöver 
ske hos leverantörerna säger produktionsledaren på projekt Sportgården. 
Han utvecklar vidare med att leveranserna kan anlända “någon gång mellan 
7 och 16”. Det är ett vanligt svar från lastbilschaufförerna. Många 
materialleveranser är dåligt märkta och dåligt packade. Språkförbristningar 
mellan lastbilschaufförerna och beställarna av material gör också att det är 
svårt att veta exakt när de kommer. Det blir då svårt att planera för 
leveranser under dagen.  

Skanska har en logistikavdelning som arbetar för att utveckla materialflödet 
internt. Innan varje projekt startar ska logistikavdelningen vara involverad i 
planeringen av logistik och ska agera som experter inom området. 
Avdelningen har tre lösningar som de lyfter fram; samlastning, 
leveranskalender och inbärning. Flera projekt som besöks använder alla tre 
lösningar i mer eller mindre omfattning.  

4.1.2 Utmaningar inom bygglogistik 

Ett av de största problemen inom byggindustrin är att alla arbetar på olika 
sätt menar projektchefen på projekt Putsskogen och det finns ibland en 
motsträvighet till att implementera nya arbetssätt. Ska till exempel 
leveranskalendern användas i ett projekt krävs det att yrkesarbetarna, 
tjänstemännen, underentreprenörerna och leverantörerna är överens om vad 
som gäller framhåller produktionsingenjören på projekt Sportgården. Att 
arbeta med logistik i större utsträckning kräver att alla aktörer börjar planera 
sitt arbete i större utsträckning. Ibland krävs det flera månaders planering. 
Då många prövar vissa logistiklösningar för första gången saknas både 
kunskap och erfarenhet av dem.  

Att planera för något helt nytt är ofta svårt. Den mer detaljerade planeringen 
av logistik på arbetsplatsen bidrar dessutom till att fler moment kan gå fel. 
Stopp i flödet är det viktigaste att undvika förklarar projektchefen på 
Sjukstugan. När något nytt ska implementeras finns det en tröskel som det 
krävs att alla inblandade personer kommer över. Använder inte alla sig av 
leveranskalendern inom projektet så blir det lätt problematiskt om flera 
lastbilar anländer samtidigt till exempel. Det kräver också respekt från 
leverantörerna. Bestäms en tid för lossning måste de vara på plats den tiden.  

Många städer arbetar med förtätningar eller bygger helt nya stadsdelar som 
växer fram snabbt. Det är ofta trångt runt arbetsplatsen vilket bidrar till att 
fler leveranser måste anlända relativt tätt inpå montering. Just in time har 
därför blivit allt mer populärt, vilket gör flödet på arbetsplatsen sårbart. Det 
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är i dessa skeden viktigt med en bra kommunikation med leverantören. 
Leverantören måste ha förståelse för sin kunds situation.   

 

4.1.3 Erfarenheter av logistik 

Alla respondenter har provat något av samlastning, leveranskalender och 
inbärning med varierande erfarenheter. Respondenterna är positiva till att 
använda de prövade lösningarna igen vilket tyder på att de ser nyttan med 
lösningarna och ser positivt på de ökade graden av planering.  

Alla tre alternativen kan användas i olika utsträckningar och det finns olika 
varianter på dem. Leveranskalendern kan till exempel bestå av Skanskas 
egen variant, en Outlookkalender eller en som logistikföretaget använder. I 
projekt Fågelkvittret används Outlookkalendern. I kalendern skrivs alla 
aktiviteter som berör arbetsplatsen in. Kalendern kan dessutom visas i 
mobilen, vilket inte är möjligt i Skanskas egen kalender berättar 
projektchefen. 

Samlastning kan ske från den lokala brädgården eller på en central som flera 
projekt delar på. Samlastning kan utföras i delar av projekt. Två exempel är 
samlastning för enbart badrumsinredning, eller stomkompletterande 
material.  Projektchefen för projekt Fågelkvittret berättar att han har 
erfarenhet av att invändigt material lyfts in lägenhetsförpackat, trapphusvis. 
Vidare berättar han om sitt nuvarande projekt där det stomkompletterande 
materialet lyfts in lägenhetsförpackat med hjälp av en byggkran innan 
bjälklaget till nästa våning lyfts på. Det fungerar bra säger han. 

Inbärning finns det också olika varianter av. Vissa projekt köper enbart in 
inbärning av kök från köksleverantörens inbärningslag likt projekt 
Betongkuben. Jämfört med att allt material bärs in av ett inbäringslag likt 
projekt Sjukstugan. Inbärning av ett externt företag kan ske både dag- och 
kvällstid.  

4.1.4 Lönsamhet och nytta med inbärning 

Respondenterna tror att det lönar sig att köpa in inbärning i alla projekt, men 
produktionsledaren för projekt Sportgården är däremot orolig för 
inlärningstiden under ett litet projekt. Lösningen på problemet ser han med 
rutinerad inbärningspersonal. Merparten av respondenterna anser att det 
behöver göras en individuell bedömning av varje projekt. I den 
bedömningen ska yta runt arbetsplatsen, plats att förvara material 
klimatskyddat, mängden innerväggar, hissar och transportsträckan för 
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materialet på arbetsplatsen beaktas. Det finns ett önskemål att man från 
Skanskas logistikavdelning ska göra beräkningar och bedömningar om vilka 
material som lämpar sig för tjänsten inbärning. Några tror att det är 
lönsammast med material som kan fraktas på pallar samt gipsskivor.  

Anledningen till att alla respondenter tror att det är lönsamt att köpa in 
inbärningstjänsten är att yrkesarbetare är relativt dyra per timme jämfört 
med en inbärare och en städare. Flera respondenter använder sig av 
uttrycket “byta en dyr timme mot en billig timme” och syftar då till att det 
är bättre om annan personal kan utföra yrkesarbetares arbetsuppgifter där 
ingen specialkompetens krävs.  

En viktig aspekt som inte går att direkt härleda till inbärningstjänsten är den 
tid arbetsledare får lägga på att instruera inbärarna var materialet ska stå. 
Det är också svårt att värdera tiden och kostnaden för allt letande av material 
när det inte ställts på rätt ställe säger projektchefen på projekt Fågelkvittret. 
Tiden som läggs på att leta efter borttappat material vittnar flera 
respondenter om är en stor kostnad.  

4.1.5 Fördelar med inbärning 

På ett stort projekt där takten är hög så kanske inte ytorna runtomkring 
projektet eller tiden räcker till för att hantera materialet under dagen. Att 
köpa in ett företag som bär in material är då ett bra alternativ menar 
produktionsingenjören på projekt Ringen. Många respondenter belyser det 
viktiga i att yrkesarbetare och installatörer måste göra vad de är utbildade 
till eftersom de kostar mycket och utbildad personal är en bristvara. 
Därigenom går det att spara både pengar och tid.  

Går produktionstiden att kortas ner kan hyresvärden snabbare få in hyra till 
följd av tidigare inflytt av hyresgäster. Bodetablering, bygghiss, byggkran, 
verktyg, maskiner etcetera kan dessutom hyras under kortare tid.  

4.1.6 Nackdelar med inbärning av material 

Hissen blir ofta upptagen under lång tid vilket många ser som ett stort 
problem. Det beror delvis på att det tar lång tid att bära in material i hissen. 
Problemet kan alltså komma att finnas kvar trots att inbärningstjänsten köps 
in.  

Ett problem som flera respondenter identifierat är att skadorna på material 
ofta ökar då extern personal köps in för att bära in materialet. 
Respondenterna tror det beror på en känsla av att “jag äger inte materialet”. 
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Eventuellt spelar det inte någon roll för inbärare om materialet skadas, de 
kanske bara vill hem menar projektingenjören på projekt Betongkuben.  

Vissa material hanteras bäst av yrkesmän tror flera respondenter. Det kan 
vara material som är mycket ömtåligt och behöver behandlas på ett speciellt 
sätt förklarar projetkchefen på projektet Sjukstugan.  

4.1.7 Inbärning under dagtid eller kvälls- och nattetid? 

Fördelar med inbärning av material under dagtid 

Respondenterna som ser fördelar med att inbärning sker under dagtid 
menar att det finns möjlighet till dialog med yrkesarbetarna. Dialogen kan 
då komma att handla om hur inbärarna ställer materialet på bästa sätt för att 
yrkesarbetarna lätt kan ta materialet i ordningen det ska monteras. 
Yrkesarbetarna har också chans att upptäcka om material ställs fel direkt.  

Fördelar finns också om material, verktyg, maskiner eller hiss går sönder 
under dagtid. Det är då lätt att få tag på personal som kan laga det direkt 
eller ringa till företaget som hyr ut exempelvis maskinerna menar 
produktionsledaren på projekt Sportgården. Går material sönder måste det 
rapporteras så att nytt material beställs. Det är en fördel att arbetsledare inte 
behöver vara på plats under kvällstid. Bärs material in på dagtid i 
kommersiella projekt där det ofta är hissgrupper, och färre innerväggar kan 
en hiss användas för enbart materialtransporter. Ett projekt med lägre takt 
kan då klara sig med inbärning under dagtid. 

Nackdelar med inbärning av material under dagtid 

Leveranser måste lossas under dagtid vilket ökar risken för olyckor eftersom 
det är fler människor på arbetsplatsen säger projektchefen på projekt 
Fågelkvittret. Finns enbart en hiss per trapphus, som ofta vid ett 
bostadsprojekt låser inbärarna hissen för yrkesarbetare och hindrar dem från 
att förflytta sig samt frakta material och maskiner utvecklar han. Det kräver 
dessutom mer planering för yrkesarbetarna.  

Fördelar med inbärning av material under kvälls- och nattid 

Under kvällen och natten blir inte yrkesarbetare störda av att inbärning sker. 
Yrkesarbetarna kan använda hissarna till verktyg, maskiner och 
persontransport dagtid vilket minskar risken för lång väntan vid hissarna. 
Om leveranserna kommer under kvällen då färre personer är på 
arbetsplatsen minskar risken för personskador säger projektchefen för 
projekt Sjukstugan. Det finns ekonomiska fördelar med att ha den tillfälliga 
fabriken öppen under fler timmar fortsätter han. Det är också positivt att 
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kunna använda byggkranen under fler timmar. Belastningen på den under 
dagtid blir mindre och på så vis minskar också väntetiden.  

Nackdelar med inbärning av material under kvälls- och nattid 

Yrkesarbetarna har oftast gått hem när inbärningsföretaget börjar jobba, så 
är det på projekt Sjukstugan. Kontakten mellan inbärningspersonal och 
yrkesarbetare minskar på så vis och det blir svårare för yrkesarbetare att 
påverka om det finns någon speciell ordning de vill ha materialet i. Att 
material står i en bra ordning är viktigt när framför allt kök ska monteras. 
Ordningen kan skilja sig från person till person menar projektchefen för 
projekt Fågelkvittret.  

4.1.8 Utmaningar när inbärning ska användas 

Alla respondenter har använt sig av inbärning, men i olika utsträckningar. 
Arbetsledaren för projekt Betongkuben har enbart burit in kök med hjälp av 
ett externt företag, medan projekt Sjukstugan bär in allt material med ett 
externt företag. De andra respondenterna ligger däremellan.  

Trots att de använt sig av tjänsten i olika utsträckning ser de att det viktigaste 
med tjänsten är att rätt mängd material ställs på rätt ställe i rätt tid. En viktig 
del i att materialet ställs på rätt ställe är kommunikationen. Ställs det inte på 
rätt ställe beror det ofta på att den som instruerat varit otydlig säger 
projektchefen på projekt Putsbacken.  

Om materialet hamnar fel tar det ofta lång tid att leta rätt på det vilket kan 
skapa irritation hos yrkesarbetarna om det händer flera gånger. Om 
yrkesarbetarna inte varit positiva till att inbärning ska köpas in från början 
blir det ännu lättare irriterad stämning om något går fel.  

En del lagbasar vill fortfarande sköta inbärningen själva för att vara säkra på 
att allt material hamnar på rätt ställe berättar projektchefen på projekt 
Fågelkvittret. Det är viktigt att respektera den åsikten för att hålla en god 
stämning på arbetsplatsen fortsätter han.  

När en viss logistiklösning ska användas i ett projekt behövs ett flertal 
möten. Först ett möte för tjänstemän, därefter ett med yrkesarbetare och till 
sist ett med underentreprenörer. Alla parter ska veta hur de ska jobba med 
logistiklösningen och varför det är viktigt att den gör det menar 
arbetsledaren för projekt Sportgården.  

Hon och några fler av respondenterna uttrycker att det är svårt att hitta bra 
företag som bär in material. Vissa företag kan vara oseriösa. Företagen kan 
till exempel ha underentreprenörer med ny personal varje dag. Flera företag 
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har personal som inte pratar svenska flytande eller ingen svenska alls. Det 
blir då svårt att förklara vart materialet ska stå och arbetsmiljön blir lidande. 
Det måste ställas mer krav på företagen som bär in material. Personalen 
måste ha ID06 och ha utbildning inom ergonomi.  

4.1.9 Inbärning och samlastning 

Samlastning är en logistiklösning som används i allt större utsträckning. 
Flera av respondenterna tror att inbärning och samlastning har positiva 
synergieffekter eftersom färre men större leveranser kommer till projektet. 
Materialet kan vara till olika entreprenörer. Finns det då en logistiklösning 
som alla betalt för är det lättare att lossa materialet. Det leder till att det är 
lättare för en arbetsledare att boka in ett inbärningslag enbart för den dagen.  

I Uppsala har nu kommunen upprättat en samlastningscentral där alla 
projekt i Rosendal, Ulleråker och Östra Salabacke måste samlasta material 
via centralen. Några respondenter tror att det blir dyrare att använda sig av 
lösningen, men projektchefen för Sjukstugan ser kostnaden ur ett 
samhällsperspektiv. Det finns några gator i Uppsala som är mycket tungt 
trafikerade. Går det att minska antalet transporter på dessa gator har 
projekten vunnit i minskad väntetid för personer som inte har något med 
projektet att göra. Troligtvis har slitaget blivit mindre på gatorna också 
förklarar han.  

När samlastning och inbärning används och kombineras är det viktigt att 
planera lasterna så att inte för mycket material kommer samtidigt, speciellt 
när mindre lägenheter byggs då platsen är knapp säger projektchefen på 
projekt Putsbacken.  

4.1.10 Inbärning och arbetsmiljö  

Arbetsmiljön inom byggindustrin är en viktig fråga. Kan inbärarna bli 
specialister på att bära och frakta material tror respondenterna att det går 
fortare och att material lyfts på ett bättre sätt. De snabba, oplanerade lyften 
blir troligtvis färre anser projektingenjören för projekt Ringen.  

Projektchefen på projekt Putskullen oroar sig däremot för att 
yrkesarbetarnas arbete blir för monotont. Används inbärning finns risken att 
de bara skruvar upp gipsskivor en hel dag. När inte inbärning köps in kan 
de bli avbrutna för att material måste lossas. Kroppen får då utföra andra 
rörelser.  

En byggarbetsplats är en farlig plats där många faror kan uppstå om 
personalen inte är aktsam. Att inbärningsföretaget har en låg omsättning av 
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personal och som är vana vid att vistas på en arbetsplats är viktigt. De måste 
vara väl medvetna om vilka risker som finns och vilka regler som gäller.  

4.1.11 Inbärning, facket och ackordssystemet  

Inbärning är något som yrkesarbetare traditionellt gjort, därför ingår detta i 
deras ackord. Ska inbärningstjänsten köpas in korrekt måste avdrag i ackord 
samt avdrag i anbud för underentreprenörer göras förklarar projektchefen 
för Sjukstugan. Beslut om inbärning ska köpas in måste därför göras i ett 
tidigt skede.  

Ska ändringar göras i ackordet måste projektledning ha en dialog med 
lagbasen säger projektchefen för projekt Fågelkvittret. 

Facken har gränsdragningar för vilka tjänster som ska utföras av olika 
yrkesgrupper. Inbärningspersonal kan ha avtal med transport. Skulle de 
avemballera material går de över gränsen för arbetsuppgifter som tillhör 
Byggnads medlemmar.  

De får inte heller städa på arbetsplatsen. Det är viktigt att hålla sig till dessa 
gränsdragningar för att undvika konflikter med facket. En lösning kan vara 
att anlita ett företag som har personal med olika avtal för att kunna utföra 
olika tjänster som behövs, då kan de sysselsättas varje dag även om 
uppgifterna varierar säger produktionsledaren för projekt Sportgården.  

4.1.12 Omfattning av tjänsten inbärning  

Vilken typ av företag som ska bära in beror på storleken på projekt och 
mängden material som ska bäras in. Är det ett stort projekt som kräver 
mycket samordning är det mest lönsamt att köpa in ett logistikföretag med 
egen arbetsledning samt ett inbärningsteam som kommer i varierande 
storlek tror projektingenjören på projekt Ringen.  

Det är viktigt att teamet känner till arbetsplatsen väl. Under mindre projekt 
kan det löna sig mer att enbart köpa in “armar och ben”. Det betyder att det 
blir mer arbete för tjänstemännen. De får stå för planeringen, men är det en 
liten mängd material är det troligtvis billigare än en logistikentreprenör. 

 När material till bostäder ska lyftas in kan det stå lägenhetsnummer på 
materialet, vilket underlättar för inbärningspersonalen säger 
projektingenjören på projekt Ringen.  

I kommersiella projekt kan det vara svårare att beskriva vart materialet ska 
stå. I dessa projekt krävs det mer samordning av arbetsledare för att planera 
vart materialet kan ställas för att undvika att det behöver flyttas runt. Rätt 
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placering av materialet underlättar mycket för framför allt installatörer som 
ofta drar långa installationer tvärs över ett hus. Står material i vägen tar det 
extra tid att flytta på materialet. Det går att spara pengar om allt material 
ställs på rätt plats direkt förklarar produktionsledaren för projekt 
Sportgården.  

4.1.13 Inbärning i framtiden 

Samtliga respondenter är överens om att inbärning är en framtidslösning 
inom byggindustrin. Hur inbärning kommer se ut i framtiden skiljer sig 
däremot.  

Arbetsledaren för projekt Betongkuben tror att det är självstyrande robotar 
som kommer sköta inbärningen, medan andra tror att det kommer växa fram 
en helhetslösning kring materialhanteringen.  

Även om konjunkturen går upp och ner är det brist på yrkesarbetare och 
kommer troligtvis vara i några år framöver. Det beror på att många går i 
pension och få väljer att utbilda sig till yrkesarbetare och installatörer. 
Yrkesarbetare och installatörer behöver därför lägga mer tid på att utföra 
arbete som de utbildat sig till.  

Flera ser att attityden hos leverantörerna behöver förändras. Leverantörerna 
måste anpassa sig efter kundens behov menar produktionsledaren på 
projekt Sportgården. Det måste vara lätt för personerna på projektet att få 
materialet rätt märkt samt packat rätt för att undvika skaderisken.  

Många ser att de positiva effekterna är stora, men det krävs att tjänsten blir 
beprövad och att erfarenhet samt kunskap skaffas om hur tjänsten ska 
hanteras. I framtiden behövs fler ramavtal från Skanskas sida där det 
regleras hur vida inbärningsföretaget får använda sig av underentreprenörer 
eller inte på arbetsplatserna. Tjänsten måste bli tillförlitlig säger 
projektchefen på projekt Fågelkvittret.  

Putsbackens projektchef funderade över vad som kan få inbärning att 
användas i mindre utsträckning. Han kom fram till att mer prefabricerade 
element gör att inbärning inte behövs i lika stor utsträckning.  

 

4.2 Observationer 

Resultaten från observationerna presenteras i tre avsnitt, 4.2.1 

Frekvensmätning kök, 4.2.2 Yttre förutsättningar och 4.2.3 Inre förutsättningar. En 
frekvensmätning har gjorts vid inbärning av kök på projekt Betongkuben, 
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eftersom den endast omfattar mätning vid ett tillfälle får den ses mer som ett 
exempel på hur det kan gå till. Yttre förutsättningar är observationer gjorda 
på förhallenden utanför byggnaden och inre förutsättningar är kopplade till 
förhållanden beroende av byggnaden.  

4.2.1 Frekvensmätning kök 

Resultatet från frekvensmätning vid inbärning av kök visar hur lång tid som 
lades på olika moment vid mätningen och vidare följer en sammanställning 
av fördelning av tid. Resultatet ger en inblick i hur det kan vara, men kan 
inte anses representera hur lång tid alla materialtransporter tar. På väntan 
lades 30 minuter. 17 minuter av andra arbetsuppgifter består av att de 
tröttnade på att vänta och började avemballera dörrkarmar som de någon 
dag tidigare burit in. Lasta om pallar gjordes för att pallarna var så högt 
packade att de inte gick in i bygghissen. I aktiviteten dra pallar ingår all tid 
då pallen är i rörelse eller att den är lyft från marken på en palldragare. I köra 
ut skåp ingår tiden som det tog att ta av köken från pallen och köra ut dem 
vidare till olika lägenheter på en säckkärra. Totalt tog hela uppdraget 87 
minuter. Detta sammanställs i tabell 4.1. 

Aktivitet Tid 
[min]   

Väntan 30   
Lasta om pallar 11   
Dra pall 14   
Köra ut skåp 15   
Andra arbetsuppgifter 17   
Total tid observation 87   
      

    
      

      

      

 

Aktivitet 
Tid [min]   Kategori Tid [min] Andel 

Väntan 30   Slöseri 30 43% 

Lasta om pallar 11   Indirekt värdeskapande 11 16% 

Dra pall 14         

Köra ut skåp 15   Direkt värdeskapande 29 41% 

Tabell 4.1 Fördelning av tid vid frekvensmätning. 
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Andra arbetsuppgifter 17         

Total tid observation 87         

 

4.2.2 Yttre förutsättningar 

Storleken på etableringen är något som varierar kraftigt mellan projekten och 
som bestämmer förutsättningarna för planering och valda metoder för 
materialhantering.  

På de projekt som har gott om utrymme kan transporter lastas av utan att 
övriga verksamheten påverkas eller störs. Material kan mellanlagras utan att 
vara i vägen. Även vid de projekt där inbärning användes för att leverera 
materialet direkt till platsen för montage behövs utrymme för mellanlagring.  

Minsta antalet platser för mellanlagring är en, då kör en truck materialet 
direkt från lastbilen till en plats där materialet kan hanteras för hand, vid en 
hiss eller en ingång in i byggnaden. I de flesta fallen behövs två platser. En 
avställningsyta nära lossningszonen där truck ställer materialet under tiden 
andra pallar lossas, samt en mellanlagringsplats nära materialintaget till 
byggnaden.  

Vid projekt Betongkuben finns det gott om plats vid avlossningszonen men 
ont om plats vid bygghissen som användes under observationen. Endast två 
pallar åt gången kan ställas upp av trucken. Detta leder till väntetider för 
inbärningspersonalen som behöver vänta på att trucken ska komma med nya 
pallar efter att de två föregående pallarna tagits in. Ett exempel på hur det 
kan se ut på en arbetsplats gällande bygghiss och lyftkran visas i figur 4.1. 
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På projekt Sjukstugan mellanlagras materialet tre gånger. Första 
mellanlagringen är efter lossning från lastbil, sedan ställs det upp av trucken 
utanför en av ingångarna till byggnaden. Därifrån tas det in med palldragare 
och ställs upp strax innanför ingången för att senare transporteras in till 
platsen för montage. Detta görs för att den hårdgjorda ytan utanför ingången 
är begränsad och rymmer endas ett fåtal pallar. Ett exempel på hur en 
hårdgjord yta kan se ut visas i figur 4.2. Inbärningspersonalen prioriterar att 
trucken ska arbeta kontinuerligt och försöker därför hålla ytan utanför 
ingången fri. Det leder till att trucken kan köra fram mer material utan att 
vänta.  

Vägarna till projektet, vilken trafikbelastning det är och vilken trafik som är 
tillåten runt projektet påverkar utformning av lastzoner och hur leveranser 
kan tas emot. Vid projekt Sjukstugan får inte ambulansflödet påverkas till 
exempel.  

Utformning av lastzon kan variera mellan att lastbilen måste backa eller köra 
runt på arbetsplatsen eller att den kan köra genom arbetsplatsen. Slipper 
lastbilen backa minskar risken för att någon blir påbackad och flera lastbilar 
kan stå uppradade efter varandra och lossas samtidigt detta visade projekt 
Sportgården exempel på.  

 

Figur 4.2 Hårdgjord yta i betong. Figur 4.1 Exempel på placering av 

hiss 
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4.2.3 Inre förutsättningar 

Typ av projekt, hur de är designade och val av stomkonstruktion har stort 
genomslag på materialhanteringen.  

De kommersiella projekten har stomsystem där varje plan innan 
stomkompletteringsskedet är stora, öppna ytor utan höjdskillnader. 
Golvytorna är ojämna och behöver avjämnas innan färdigt ytskikt kan läggas 
på. Ett exempel på hur dessa stora ytor kan se ut ses i figur 4.3. 

 

 

Bostadsprojektet har i samma skede däremot mindre öppna ytor begränsade 
av bärande väggar och golv färdigt för beläggning av ytskikt. Detta kan ses 
i figur 4.4. På kontorsprojekten kan material därmed lätt transporteras på 
planen, oberoende av var på planet det tas in. Detta gör att en hiss kan 
stängas av för personaltransport och endast användas till materialtransport 
utan att hindra personal att transportera sig på arbetsplatsen.  

På projekt Sportgården hade en hiss och grind placerats med avsikt att 
användas för inbärning. Där ska material som skall bäras in av 
inbärningspersonal lossas och tas upp med hiss utan att störa andra 
transporter som lossas i andra lossningszoner. I projekt Ringen står hissarna 
grupperat på samma ställe, en hiss kan reserveras för materialtransport utan 
att hindra personaltransporter.  

I bostadsprojekten går det inte att flytta material mellan olika trapphus 
obehindrat. En del av trapphusen var hoplänkade med transportöppningar, 
men det fanns höjdskillnader upp till en meter mellan olika trapphus, vilket 

Figur 4.3 Exempel på 

utformning av planlösning i 

ett kommersiellt projekt.  

Figur 4.4 Exempel på utformning av planlösning 

i ett bostadsprojekt. 
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försvårar. I dessa projekt är transporten till hög grad beroende av att 
materialet tas in via rätt hiss eller öppning i fasaden. Detta gör att de som bär 
in material får samsas med personal vilket leder till väntan.  

Ytorna vid hissarna varierar i storlek beroende på de yttre förutsättningarna 
för etablering, men den faktiskt användbara ytan är beroende av hur ytan är 
iordninggjord. För att material som hanteras med palldrag ska kunna dras 
för hand behöver ytorna vara hårdgjorda. Majoriteten av hissar och ingångar 
in i byggnaderna har körplåtar placerade framför för att skapa en hård yta 
som passar palldragare. Därmed kan den i praktiken användbara ytan 
framför hissar vara densamma för hissar med både gott om utrymme och 
ont om utrymme framför.  

En del material körs med säckkärror eller pumpvagn, dessa klarar grus 
bättre men får problem om det inte är hårt packat. På projekt Ringen 
observerades fyra personer som tillsammans arbetade med att få loss en 
pumpvagn med en gipsbunt som hade kört fast i gruset.  

Detaljer vid ingångar och öppningar kan försvåra transporterna. I 
mellanrummet mellan ramp och hiss kan hjulen på de som materialet körs 
på att fastna. Vid observation av inbärning av kök på projekt Betongkuben 
läggs en träskiva ut över övergången mellan ramp och hiss varje gång en pall 
dras in i hissen.  

4.3 Materialflödeskostnader 

4.3.1 Modell för materialhantering  

Utifrån en sammanvägning av kunskapen från litteraturstudien samt 
resultaten från intervjuer och observationer har en modell över de aktiviteter 
som kan knytas till materialhantering tagits fram. Modellen presenteras i 
figur 4.5. De aktiviteter som kan knytas till inbärare är markerade. 
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Figur 2.5 Modell för hur materialflödet ser ut på en byggarbetsplats. 

Vid rörelser i samband med produktionen avemballeras materialet och det kan 
visa sig att det finns skador som är orsak till reklamation av material. 
Reklamation tillsammans med  montage ger upphov till retur och bortforsling 

av material  i form av returpallar, avfall och borttransport av material.  

Intransport av material anses vara avslutad när materialet har placerats vid 
platsen för montage. Denna aktivitet tillsammans med frågan stå materialet 

vid plats för montage motsvarar alla omförflyttningar som kan göras av 
materialet. 

I de fall där en omfattande inbärningsentreprenad används i projektet så kan 
det omfatta leveransplaneringen, mottagning av material inklusive 
mottagningskontroll, lossning av material och intransport. Även 
avfallshantering och returer, som hamnar under returer och bortforsling av 

material, kan hanteras av inbärare. Vid användning av inbärning i mindre 
omfattning så kan det vara endast aktiviteten intransport av material som är 
aktuell.   
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4.3.2 Identifiering av kostnadsdrivare för materialhantering 

De aktiviteter som identifierats i kapitel 4.3 ställs tillsammans med 
tillhörande kostnadsdrivare upp i tabell 4.2. Det är de aktiviteter som kan tas 
över av tredje part har tagits med, dessa är de avgörande för 
besparingsberäkningar. Aktiviteten rörelser i samband med produktion är tätt 
knuten till montaget och kan vara svår att separera från aktiviteten montage. 
I tid för inbärare avses inte specifikt att en inbärare från ett tredjepartslogistik 
företag är kostnadsdrivande utan vid aktiviteter med denna kostnadsdrivare 
agerar personen som utför det i rollen som inbärare, även om det är 
yrkesarbetare som utför det.  

Aktivitet Kostnadsdrivare 

Leveransplanering Tid för planering 

Mottagning av material Tid för mottagningskontrollant 

Lossning av material Tid för lastresurs 

 Tid för inbärare 

Intransport av material Tid för lastresurs 

 Tid för inbärare 

Retur och bortforsling av material Tid för lastresurs 

 Tid för inbärare 

Innan material anländer till arbetsplatsen krävs leveransplanering. Det 
innefattar tid för planering, arbetsledarens tid för planering.  

Vidare har aktiviteten mottagning av material tid för mottagningskontrollant 

som en kostnadsdrivare. Det innefattar tiden som en arbetsledare eller en 
lagbas lägger på att ta emot material. Materialet ska kontrolleras så att det 
inte är skadat och att antal eller mängd stämmer mot beställningen. 

Tabell 4.2 Identifiering av kostnadsdrivare till aktiviteter. 
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Lossning av material kan göras med hjälp 
av t.ex. en hjullastare  eller lull, då är tid för 

lastresurs kostnadsdrivare. I vissa fall lossas 
leveranser för hand eller så behöver en 
inbärare hjälpa lastresursen, då blir tid för 

inbärare kostnadsdrivare. I figur 4.6 visas bild 
på en lull.  

Efter lossningen sker intransporten, denna 
aktivitet täcker in allt som sker med 
materialet från lossningen till det står vid 
platsen för montage. Enligt modellen i figur 
4.5 upprepas denna aktvitet varje gång 
materialet mellanlagras. Kostnadsdrivarna 
blir tid för lastgresurs och tid för inbärare. 

I samband med montaget kan skador på materialet upptäckas som leder till 
returer och emballage samt spill blir avfall. När returer och avfall ska 
hanteras och det behöver transporteras ut från byggnaden till transporten 
som ska ta emot det behövs tid för inbärare. I vissa fall kan t.ex. hjullastare 
eller lull behöva hantera det som ska transporteras bort, då blir tid för 

lastresurs en kostnadsdrivare. 

4.3.3 Överslagsberäkning 

I avsnitt 3.3.3 visas tiden yrkesarbetare lägger på materialhantering när 
traditionell logistiklösning används respektive när tredjepartslogistik 
används. Vid traditionell logistiklösning lägger yrkesarbetare 13,9% av tiden 
på materialhantering, denna siffra sjunker till 3,1% vid tredjepartslogistik.  
Med kännedom om timkostnaden för yrkesarbetare och olika inbärare kan 
en schablonmässig beräkning av besparingen göras. Ett rimligt antagande är 
att 10 % av yrkesarbetarnas tid kan bytas ut mot tid för materialhantering av 
tredje part. I tabell 4.3 kan resultatet av beräkningen ses.  

 

  Kostnad/h [kr] Besparing  [%]  Besparing totalt [%] 

Yrkesarbetare 420      

Inbärare 1 300 28,57%  2,86% 

Inbärare 2 350 19,05%  1,90% 

 

Tabell 4.3 Procentuell besparing vid inköp av inbärare 1 eller 2 jämfört 

med en yrkesarbetare.  

Figur 4.6 En lull fraktar material på 

byggarbetsplats. 
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I andra kolumnen ses timkostnaden för de olika yrkesgrupperna. Den tredje 
kolumnen visar besparingen per timme och procent, jämfört med 
yrkesarbetare. Fjärde kolumnen visar den totala besparingen om 10% av 
tiden för yrkesarbetare byts ut mot tid för inbärare.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Vår analys och diskussion läggs fram i tre steg, parametrar, beräkningar och 
framgångsfaktorer. Parametrar är det som påverkar materialhantering och 
inbärning. Under beräkningar går vi igenom hur inbärning påverkar 
materialhantering och de kostnader som går att påverka genom att använda 
tjänsten. Sedan presenterar vi tre faktorer som behövs för tjänsten ska 
användas framgångsrikt.  

5.1 Parametrar 

Arbetet har visat att hur väl inbärning fungerar är beroende av en mängd 
olika parametrar. I det här avsnittet har vi vägt ihop resultaten från 
intervjuer och observationer och definierat parametrar. Vidare förklaras hur 
de påverkar och ska hanteras för att de positiva effekterna av inbärning via 
tredjepartslogistik ska maximeras. Parametrarna är projekt, ekonomi, 
emballering, planering, personal, arbetsmarknad, arbetsledning och 
leveranser. Sambandet mellan dem visas i figur 5.1. 

Många av dessa parametrar påverkar materialhantering även om inbärning 
inte har köpts in. Därför kan dessa vara av intresse att beakta även om 
traditionell logistiklösning används.  
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INBÄRNING EMBALLERING 

ARBETS-
MARKNAD 

LEVERANSER 

PLANERING 

PROJEKT 

PERSONAL 

EKONOMI 

YTTRE FÖRUT-
SÄTTNINGAR 

 

INRE FÖRUT-
SÄTTNINGAR 

Figur 5.1 Samband mellan parametrar som påverkar inbärning. 
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5.1.1 Projekt 

Typ av projekt och förutsättningarna runt omkring påverkar hur inbärning 
bör implementeras.  

De yttre förutsättningarna påverkar hur leveranserna kan tas emot och 
lossas, finns det gott om plats underlättas kortare mellanlagring och antalet 
leveranser som kan hanteras ökar. Är det ont om plats minskar 
möjligheterna till kortare mellanlagring och kapaciteten för antalet 
leveranser minskar. Då är det viktigare att få in materialet snabbt i 
byggnaden, lossning och inbärning måste planeras för att ske tätare ihop.  

Ytor framför hissar och ingångar ska vara hårdgjorda för att palldragare och 
vagnar ska kunna köras där. Finns möjlighet till mer hårdgjord yta 
underlättar detta omlastning från truck till inbärning. 

De inre förutsättningarna har i stor grad att göra med stomme och 
planlösning. Generellt så har kommersiella projekt mer öppna ytor som ger 
bättre tillgänglighet på varje plan. Bostäder har trängre korridorer och rum 
gör det krångligare att flytta material.  

5.1.2 Ekonomi 

Samtliga respondenter ser möjligheter att spara pengar vid inköp av 
inbärning eftersom timkostnaden för inbärningspersonal är lägre än för 
yrkesarbetare. Här är det viktigt att kostnaden för inbärning kan särskiljas 
från övriga kostnader. Ett sätt att se på detta utvecklas vidare i avsnitt 6.6. 
Underentreprenörer bör lämna anbud där kostnaden för inbärning finns 
specificerad så att den kan räknas bort från deras anbud om inbärningen 
sköts med tredjepartslogistik. Det finns en risk att inbärning av material blir 
betalt två gånger om inte en tydlig separering av kostnader och uppföljning 
görs. 

Ytterligare en aspekt är möjligheten till förkortning av projekttiden när 
inbärning utförs av tredje part.  

5.1.3 Emballering 

För att kunna hantera materialet på ett så effektivt sätt som möjligt bör det 
vara förpackat på rätt sätt. Inbärningspersonalen ska kunna flytta materialet 
med verktyg såsom palldragare, pumpvagn, säckkärra osv. Avemballering 
av material leder till mer jobb, ökar risken för skador och kan vara i strid 
med vad inbärningspersonalen får göra enligt sina avtal.  
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5.1.4 Planering 

Långsiktig planering tidigt i projektet behövs, men också kortsiktig 
planering som sker på detaljnivå i materialhanteringen.  

Man bör i ett tidigt skede skapa sig en bild av hur materialflödet på 
arbetsplatsen kommer att se ut för att kunna planera när, var och hur 
material ska tas in både på arbetsplatsen och in i byggnaden.  

I ett tidigt skede bör det etableras hur och i vilken omfattning inbärning ska 
användas. Detta för att det ska tas med när anbud från underentreprenörer 
behandlas och för att det ska etableras i organisationen. Hur stor 
omfattningen blir påverkar hur arbetsledningen ska se ut för inbärning.  

5.1.5 Personal 

Det är viktigt att inbärningspersonalen är rätt utrustad och informerad för 
uppgifterna. Rätt planering och arbetsledning är en del i detta. Men personal 
som har en förståelse för materialet de hanterar och kännedom om projektet 
kräver låg personalomsättning och erfarenhet av inbärning.  

5.1.6 Arbetsmarknad 

En arbetsmarknad där det råder brist på utbildad personal leder till att det 
är ännu viktigare att yrkesarbetare får göra det de är utbildade till. Inbärning 
kan vara en nödvändig lösning för att kvalificerad personal ska ha tid att 
utföra arbetsuppgifter de är kvalificerade för. 

5.1.7 Arbetsledning 

Hur arbetsledningen av inbärningspersonalen ser ut beror på omfattningen 
av tjänsten i projektet. Rör det bara en materialgrupp och kan ses som mindre 
så kan arbetsledningen skötas av en egen tjänsteman. Rör det större 
omfattning, till exempel material till flera olika entreprenörer och mycket 
olika leveranser, så bör man köpa med arbetsledning för 
inbärningspersonalen.  

Tydliga instruktioner och bra planering är viktigt för att inbärningen ska 
fungera bra. Arbetsledningen bör vara en länk mellan övriga projektet och 
inbärningspersonalen så att samarbetet och dialogen mellan alla parter 
fungerar. Inför inbärning är det viktigt alla medarbetare i projektet har blivit 
informerade så att de förberett ytor för placering av material, att 
transportlederna är tillgängliga och att hissar eller kranar är fria att 
användas. Inbärningspersonalen behöver få veta vart de ska placera 
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materialet, om det ska sorteras i en viss ordning eller behöver placeras på ett 
visst avstånd från en vägg.  

5.1.8 Leveranser 

Leveranserna måste samordnas med inbärningen. Vid traditionell 
logistiklösning så avbryter yrkesarbetarna sitt arbete när leveransen med 
material kommer. Detta gör att värdeskapande arbete kan ske även om 
leveransen är för tidig eller sen. Om inbärningspersonal är inbokad till en 
viss tid så måste leveransen med material vara på plats vid den tiden för att 
värdeskapande arbete ska kunna ske. Ofta behövs en truck för att lossa 
material och transportera det till en plats där det tas in i byggnaden. Ska 
trucken hantera både leveranser och transport fram till platsen för vidare 
transport in i byggnaden behöver leveranserna komma i sådan takt att 
trucken hinner med båda, eller att leveranserna och transport in i byggnaden 
sker vid olika tider.  

5.2 Beräkningar 

Vi presenterar två sätt att beräkna besparingar som går att göra med den här 
modellen. I avsnitt 4.3.3 presenteras ett sätt att snabbt göra 
överslagsberäkningar baserat på ”byta dyra timmar mot billiga timmar”. I 
avsnitt 4.3.2 går vi igenom en modell med kostnadsdrivare som kan byggas 
upp, men där kostnadsdrivarna behöver kvantifieras. 

Under arbetets gång insåg vi snabbt att det är mycket svårt att beräkna 
kostnaden för materialhantering. Det beror på att ingen vet exakt hur mycket 
tid som läggs på inbärning, planering för inbärning, väntande vid 
lossningszon, väntande vid hiss, flyttning av material, letande efter 
palldragare, letande efter material etcetera när traditionell logistiklösning 
används. Det går att göra en uppskattning, men för att uppskattningen ska 
kunna användas i Skanskas organisation krävs att den har trovärdighet.  

Beräkning av besparingar blir ännu svårare då inget projekt är lika. Det går 
alltså inte att jämföra två projekt med olika logistiklösningar. Om projekten 
har samma utformning kan de yttre förutsättningarna skilja sig, exempelvis 
personal och företag. 

Vi såg under våra observationer att inbärning kan ta väldigt lång tid, och 
väldigt kort tid beroende på omständigheterna. Vid ett stort antal mätningar 
går det att få fram ett medeltal. När vi observerade köksinbärning hade 
truckföraren mycket att göra så det tog lång tid för inbärarna att får köken 
levererade till hissen. Under ett besök på ett kommersiellt bygge hade en 
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pumpvagn fastnat i leran utanför bygget, tre yrkesarbetare fick hjälpas åt att 
dra.  

5.2.1 Överslagsberäkning 

I 4.3.3 presenteras ett sätt att göra överslagsberäkningar för besparingar som 
går att göra när inbärning köps in. Den räknar endast med skillnaden i 
kostnad som uppstår när dyra yrkesarbetar-timmar byts mot billigare 
timmar för inbärare. Enligt den beräkningen kan besparingen som störst bli 
cirka 3% av timkostnaden. I planeringen av ett projekt kan då snabba 
överslag på besparing utföras på de olika momenten som finns beräknade i 
kalkylen. Då kan en snabb bild över möjliga besparingar skapas och en 
uppfattning om det är rimligt att gå vidare med inköp av inbärning eller ej 
kan fås. 

Eftersom frekvensstudierna är omfattande bör uppskattningen av att 10% av 
tiden kan flyttas från yrkesarbetare till inbärare ses som trovärdig. 
Beräkningen tar inte hänsyn till andra positiva effekter, som att 
yrkesarbetare kan lägga mer tid på värdeskapande arbete, inbärare som har 
rätt verktyg och mycket erfarenhet kan utföra intransporterna snabbare 
m.m. Därför kan beräkningen ses som konservativ och kan vara tryggare att 
använda. 

Den enklaste formen av överslagsberäkning är att ta andelen av tiden som 
yrkesarbetarna lägger på materialhantering vid traditionell logistiklösning 
och multiplicera det med kalkylerade timmar och timkostnaden. Då fås en 
siffra som kan ses som en budget för vad inbärning kan kosta för att anses 
vara en besparing. När bättre underlag från mätningar gjorda enligt 
aktivitetsbaserad kalkyl saknas så kan detta vara ett sätt att uppskatta en 
besparing efter att ett projekt är slutfört. Flera av respondenterna 
efterfrågade mer underlag i form av siffror från tidigare projekt, i ett första 
steg kan detta vara en bra modell för att snabbt och enkelt förklara vinsten 
med inbärning. Dock kräver detta att uppföljningar av kostnader för 
inbärning görs i de projekt där de används.  

Frekvensstudierna är som sagt noggrant gjorda där forskare under flera 
veckor följde yrkesarbetare för att föra protokoll över hur de fördelade sin 
arbetstid. Dock har studierna begränsats till ett fåtal moment och 
projekttyper. Båda studierna utfördes på bostadsprojekt med nyproduktion 
av lägenheter. Studien med traditionell logistiklösning följde arbete med 
betongstommen, plåttaket och utfackningsväggarna i trä. Studien vid 
användning av tredjepartslogistik följde arbetet med innerväggsmontage. 
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Om dessa studier kan jämföras med varandra är svårt att svara på då få 
frekvensstudier finns att tillgå. Som vi använt dem, till en överslagsräkning 
för att ge en fingervisning om möjlig besparingar, bör de dock vara 
jämförbara.  

5.2.2 Aktivitetsbaserad kalkyl för materialhantering 

I 4.3 och 4.4 beskrev vi den modell som vi arbetat fram för att beräkna 
kostnaderna för materialhantering på byggarbetsplatsen. För att kunna 
använda denna modell behöver storleken på kostnadsdrivarna att 
identifieras. Detta är ett tidskrävande arbete som behöver utföras på ett 
flertal projekt för att ge underlag som är trovärdigt. Men för att kunna 
bestämma de dolda kostnader som finns för materialhantering tror vi att det 
är nödvändigt med denna typ av undersökningar.  

Med bra kännedom och klassificering enligt våra parametrar av de projekt 
som undersöks så bör en databas kunna byggas upp som med god precision 
kan användas på nya projekt. Tanken är att om ett nytt projekt håller på att 
planeras så kan kostnadsdrivare från projekt med liknande parametrar 
användas för att beräkna kostnaden för materialhantering.  

5.3 Framgångsfaktorer 
För att tjänsten inbärning ska implementeras framgångsrikt anser vi att 
faktorerna precision, spårbarhet och rätt pris behöver vara på plats.  

5.3.1 Precision 

Med detta menar vi att rätt mängd material hamnar på rätt plats i rätt tid. 
Enligt flera av respondenterna är detta en av de viktigaste aspekterna för att 
de ska vara nöjda med inbärning, den måste vara tillförlitlig. En av 
respondenterna nämner erfarenhet av dålig precision vid inbärning som 
anledningen till att det inte används i projekten som den personen satt i nu. 
En annan respondent ansåg att dålig precision i princip alltid var orsakad av 
dålig planering och kunde lösas genom bättre förarbete från arbetsledarna.  

I 3.3.2 tabell 3.1 ser vi att mellanlagring är en faktor som leder till ökade 
materialhanteringskostnader, potentiellt kan kostnaden i procent av 
inköpspriset gå från 20% till 6% om mellanlagring inte används. Eftersom 
mer omfattande planering ändå behövs för att inbärning ska funka kan detta 
ses som en möjlighet till att planera för intransport direkt till platsen för 
montaget.  
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5.3.2 Spårbarhet 

En risk när hanteringen av material läggs ut på tredje part är att 
informationen från mottagningskontroller och om intransporter inte 
kommer fram till arbetsledare och yrkesarbetare som behöver den. Flera 
respondenter trycker på att det är viktigt att det finns en kontakt mellan 
yrkesarbetare och inbärare så att önskemål om hur material ska ställas och 
vilka förutsättningar inbärarna behöver för att kunna utföra sitt jobb. Det är 
viktigt att bra rutiner finns för hur kommunikationen ska skötas. Om till 
exempel material ställs på fel plats på grund av att yrkesarbetarna inte var 
informerade om att den yta skulle vara fri för att material skulle förvaras där. 
Då leder det till mer arbete för inbärarna som behöver planera om och ställa 
på annan plats eller kanske göra i ordning ytan för att kunna ställa material. 
Och vet inte yrkesarbetarna vart materialet hamnat så behöver de lägga tid 
på att leta efter det. Då kan besparingseffekterna ätas upp av onödigt slöseri 
som kan undvikas med god kommunikation. 

Ytterligare en risk är att det saknas transparens om vad man betalar för när 
man använder inbärning. För att kunna bedöma besparingar och veta vad 
man betalar för behöver inbärarna redovisa hur de lägger sin arbetstid. Detta 
är också viktigt för att kunna följa upp och utvärdera inför andra projekt.  

5.3.3 Rätt pris 

Hur bra tjänsten än funkar så är det antagligen inte värt att köpa in den om 
den kostar för mycket. Enda undantaget är om det är ett sätt att frigöra tid 
för yrkesarbetare att utföra mer kvalificerade uppgifter ifall det är brist på 
arbetskraft.  

Problemet är att det är svårt att göra bedömingar om vad som är rätt pris. 
Vidare undersökningar och uppföljningar av kostnader vid traditionell 
logistiklösning behövs för det. Dock kan redan idag åtgärder tas för att rätt 
pris ska betalas. Underentreprenörer behöver dra av kostnaden för 
materialhantering i sina anbud och en justering av ackorden kan behöva 
göras. Återigen så behövs ytterligare kunskap om dagens 
materialhanteringskostnader och kostnader för inbärning för att kunna göra 
bra bedömningar om hur stora avdrag för materialhanteringskostnaden som 
är rimlig. 
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 Slutsats 

 

Vilka parametrar är avgörande för lönsamhet vid inbärning? 

I avsnitt 5.1 presenteras parametrar som tas fram med hjälp av beräkningar, 
intervjuer och observationerna. Parametrarna identifierades till projekt, 
ekonomi, emballering, planering, personal, arbetsmarknad, arbetsledning 
och leveranser. Vidare utvecklades detta till tre framgångsfaktorer: 
precision, spårbarhet och rätt pris. De presenteras vidare i avsnitt 5.3. Dessa 
parametrar och framgångsfaktorer anser vi är avgörande för att inbärning 
ska löna sig att köpa in. Det krävs att man i planeringsstadiet tar hänsyn till 
parametrarna och på så vis gör inbärningen lönsam.  

 

Hur kan man beräkna potentiell besparing vid användning av inbärning? 

En överslagsberäkning kan utföras för att få en ungefärlig bild om hur 
mycket som sparas vid inköp av inbärning. Detta är ett bra första steg för att 
göra en bedömning om det är tillräckligt lönsamt att köpa in tjänsten eller 
inte. För att få en djupare förståelse för materialhanteringskostnader och 
lönsamhet vid inbärning behöver studier på materialhanteringskostnader 
utföras enligt en totalkostnadsanalys. När kostnaderna vid traditionell 
logistiklösning har identifieras kan dessa jämföras med kostnaderna för 
materialhantering vid projekt där inbärning använts. Detta resulterar i 
eventuell besparing.  

 

När är det lönsamt att använda inbärning på ett byggprojekt? 

Enligt respondenterna kan det i alla projekt vara lönsamt att använda 
inbärning, förutsatt att tjänsten sköts som den ska. Det beror på att 
yrkesarbetarnas löner är betydligt högre än en inbärares samt att 
yrkesarbetarna blir avbrutna färre gånger på grund av att de måste lossa 
material. I överslagsberäkningen 4.3.3 görs en snabb beräkning gällande den 
ungefärliga besparingen vid inköp av inbärning. Det är också viktigt att ta 
hänsyn till alla parametrar vid beslut om det är lönsamt eller inte att köpa in 
tjänsten eftersom det är flera parametrar vars kostnader är svåra att 
identifiera. När beslut ska tas om det är mest lönsamt med inbärning på dag- 
eller kvällstid krävs en analys av arbetsplatsen utformning. När inbärningen 
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ska ske påverkar arbetsplatsens utformning och kan påverka till exempel 
antalet hissar.  

6.2 Rekommendationer 

Då alla arbetsplatser ser olika ut och har olika förutsättning är det viktigt att 
logistiklösningarna som Skanskas logistikavdelning vill använda är flexibla 
och på så vis är lätta att använda. Vilka logistiklösningar som används ska 
beslutas av projektledningen då det krävs både en analys av projektet och ett 
engagemang när en tjänst ska användas. Logistikkalendern är ett bra 
exempel på när en logistiklösning används i de flesta projekt, men flera har 
gjort en egen variant på den som är skräddarsydd för deras projekt.  

Ytterligare rekommendationer till Skanska: 

• Gör en manual som beskriver tillvägagångssättet vid beräkning av 
eventuell besparing. Kostnader ska tydligt framgå, men också sådant 
som är svårt att kostnadsbestämma, exempelvis nöjdhet hos personal. 
Detta för att flera respondenter uttrycker osäkerhet hur inbärning ska 
hanteras. 

• Utför mätningar på hur lång tid materialhanteringen tar för 
yrkesarbetare och inbärare för att skaffa en solid grund för 
besparingsberäkning. Alla respondenter saknar konkreta siffror på 
hur stora kostnaderna är för materialhantering. 

• Identifiera vilka kostnader som finns i samband med traditionell 
logistiklösning. Som litteraturstudien visar bör en 
totalkostnadsanalys göras vid inköp av material och för att göra en 
sådan analys behövs kunskap om samtliga kostnader knutna till 
materialinköp. 

• Göra systematisk uppföljning där tjänsten används och utveckla en mall 
för detta på VSAA. Det måste också vara enkelt för andra projekt att 
ta del av andras uppföljningar. Detta kommer att ge data om hur 
tjänsten kan utvecklas och vilka besparingar och kostnader som ha 
gjorts, något som efterfrågas av respondenterna. 

• Fler logistikmöten där kunskapsutbyte sker.  
• Standardiserade avtal gällande inköp av inbärning för att underlätta att 

inköpet blir korrekt och att företaget är bra.  
• Fler ramavtal med inbärningsfirmor där det är tydligt vad som 

förväntas av företagen.  
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6.3 Förslag till framtida studier 

• Frekvensstudier där undersökning gällande vad yrkesarbetarna 
fördelar sin tid görs.  

• Vidare studier på hur kommersiella arbetsplatser och 
bostadsarbetsplatser skiljer sig gällande logistikhantering.  

• Göra studier enligt en ABC-kalkyl. Vilka aktiviteter har störst 
kostnad?  



58 

 

  

7 REFERENSER 

[1] Husbyggaren (nr. 6, 2005), ”Byggmaterial som levereras exakt i tid 

sparar pengar.” [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.husbyggaren.se/artiklar/915079352.html. [Åtkomstdatum: 28-mar-

2018]. 

[2] S. J. Pagar, R. V. Devalkar, och M. C. Aher, ”To Study The Effective 

Material Management On Small Construction Projects”, vol. 2, nr 7, s. 6. 

[3] M. Strand Nylin, ”Intresset för bygglogistik har vaknat”, 

Byggindustrin, 2017. 

[4] P. Hinderson, ”Arconas nya logistik”, Byggindustrin, jan. 2012. 

[5] K. Lind och D. Gleimar, ”Optimering av produktionsflöden för ett 

byggnadsprojekt”, Haninge, 2015. 

[6] ”Just-in-time - NE”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=just-in-time. [Åtkomstdatum: 

04-apr-2018]. 

[7] ”arbetsledare - Uppslagsverk - NE.se”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetsledare. 

[Åtkomstdatum: 04-apr-2018]. 

[8] ”Skanska har en lång historia.”, www.skanska.se. [Online]. Tillgänglig 

vid: https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/historia/. 

[Åtkomstdatum: 03-maj-2018]. 

[9] ”3 intervjutekniker – vilken väljer du? | Academic Work”. [Online]. 

Tillgänglig vid: https://www.academicwork.se/insights/3-intervjutekniker-vilken-

valjer-du. [Åtkomstdatum: 05-apr-2018]. 

[10] A. Hedin, ”Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju”. 

1996. 

[11] ”Reliabilitet | Mälardalens högskola”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/reliabilitet-1.29074. 

[Åtkomstdatum: 14-maj-2018]. 

[12] ”Validitet | Mälardalens högskola”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.mdh.se/student/stod-

studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071. 

[Åtkomstdatum: 14-maj-2018]. 



59 

 

[13] ”Logistik : läran om effektiva materialflöden av Patrik Jonsson, Stig-

Arne Mattsson (Häftad)”, Bokus.com. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.bokus.com/bok/9789144110776/logistik-laran-om-effektiva-

materialfloden/. [Åtkomstdatum: 05-apr-2018]. 

[14] ”Skanska Logistik - OneSkanska”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-

sverige/support/inkop/skanska-logistik/. [Åtkomstdatum: 05-apr-2018]. 

[15] ”H Esbjörnson, M Löwgren Hybinette; Effektivisering av internt 

materialflöde -Plastal Simrishamn, Lunds tekniska Högskola, 2004”. . 

[16] H. Norberg m.fl., Byggsynkronisering. Luleå tekniska universitet, 

2009. 

[17] J. K. Liker, The Toyota way: 14 management principles from the 

world’s greatest manufacturer. New York, NY: McGraw-Hill, 2004. 

[18] Per Erik Eriksson, ”Improving construction supply chain collaboration 

and performance: a lean construction pilot project”, Supp Chain Mnagmnt, vol. 15, 

nr 5, s. 394–403, aug. 2010. 

[19] N. Melin Lundgren, ”Jag vill inspirera andra till att lyfta sig”, 

Byggindustrin, vol. 2014, nr 24. 

[20] ”Dumpar byggpriserna; Håkan Birke är tillbaka i rampljuset - Dagens 

Industri - Nyhetsklipp 1995-09-08 - Retriever”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050856

19950908251429&serviceId=2. [Åtkomstdatum: 09-apr-2018]. 

[21] B. Larsson, B. Hjort, L. Söderlind, och M. Wennersten, Logistik

 vid husbyggnad - några praktikfall. 2008. 

[22] Skanska, ”Vårt Sätt att Arbeta”, Intern databas, 10-maj-2018. . 

[23] M. Ottosson, Handbok Samordnade godstransporter i stadsmiljö -

Logistikcenter. Stockholm, 2005. 

[24] ”K Nilsson, J Kristoffersson Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden -

demonstrationsprojekt, 2015”. . 

[25] ”Uppsala bygglogistikcenter”, Uppsala kommun. [Online]. Tillgänglig 

vid: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/samhallsbyggnad-och-

planering/uppsala-bygglogistikcenter/. [Åtkomstdatum: 05-apr-2018]. 

[26] ”Anslutningsavgift -Samalstningscentral”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-

bygglogistikcenter/kostnader/anslutningsavgift/. [Åtkomstdatum: 07-maj-2018]. 



60 

 

[27] ”Tjänster -Samlastningscentral”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-bygglogistikcenter/tjanster/. 

[Åtkomstdatum: 07-maj-2018]. 

[28] H. Österman, ”Third party logistics at a large hospital construction 

project”, 2017. 

[29] ”Muntligt möte med Skanskas logistikavdelning”, 03-apr-2018. 

[30] ”Logistikentreprenad – ser till att ett effektivt och hållbart byggande 

blir verklighet”, Bygglogistik. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://bygglogistik.se/logistiktjanster/logistikentreprenad/. [Åtkomstdatum: 12-maj-

2018]. 

[31] ”Intransport och materialhantering efter klockan 16 – för ett säkert, 

effektivt och hållbart byggande”, Bygglogistik. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://bygglogistik.se/logistiktjanster/intransport/. [Åtkomstdatum: 14-maj-2018]. 

[32] Wall, ”Prislista -tilläggstjänster Samlastningscentral”. [Online]. 

Tillgänglig vid: https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-

bygglogistikcenter/kostnader/prislista/. [Åtkomstdatum: 07-maj-2018]. 

[33] ”Översikt_prislista_tillval_tillägg_avgifter_inrikes_201601.pdf”. . 

[34] C. Ax, C. Johansson, och H. Kullvén, Den nya ekonomistyrningen, 

4:4., vol. 2009. Göteborg: Liber. 

[35] R. Vrijhoef och L. Koskela, ”The four roles of supply chain 

management in construction”, European Journal of Purchasing & Supply 

Management, vol. 6, nr 3–4, s. 169–178, dec. 2000. 

[36] J. Jarnbring, ”Byggarbetsplatsens materialflödeskostnader”, 

Liccntiatuppsats, Lunds Tekniska Högskola, 1994. 

[37] T. Wegelius-Lehtonen, ”Performance measurement in construction 

logistics”, International Journal of Production Economics, vol. 69, nr 1, s. 107–116, 

jan. 2001. 

[38] J. Strandberg, P. AB, och P.-E. Josephson, ”What do Construction 

Workers do? Direct Observations in Housing Projects”, s. 10. 

[39] J. Dahlström, S. Sandahl, och J. Sjöberg, ”Byggnadslogistiskt arbete 

för minskat slöseri – En studie över arbetsfördelningen vid innerväggsmontage på 

Tuve Bygg AB:s projekt Stapelbädden etapp 3”, Construction logistical work to 

reduce waste –A study analysing the distribution of a carpenters workday at Tuve 

Bygg AB’s project Stapelbädden stage 3, feb. 2010. 

[40] ”Teleskoplastare, teleskoplastarutbildning - Terräng, Väg & Sjö i 

Sverige”, Maskinutbildning.nu. . 



61 

 

 



B1.1 

 

 

Bilaga 1 

Studerande av inbärning 

Under eftermiddagen 26/3 2018 möjliggjordes det att följa med på ett 
inbärningspass på Sjukstugan. Besöket är inte avsett för någon undersökning 
och inga anteckningar eller klockningar utförs. Besöket är avsett för att öka 
förståelsen för hur inbärningen går till, vilka moment som utförs och 
upptäcka eventuella flaskhalsar. 

Det är logistikföretaget Svensk Bygglogistik AB som har blivit upphandlade 
att sköta mottagandet av majoriteten av materielleveranserna. 
Inbärningslaget består under dagen av tre personer, men kan variera från 
dag till dag. Två personer kör in material i byggnaden med hjälp av och en 
arbetsledare tar emot leveranserna, fastställer att leveransen stämmer och 
har ansvar för att materialet ställs där det behövs för senare montering. Till 
sin hjälp har de även en lull som körs av en utbildad förare[40]. 

Innan arbetspasset börjar träffas teamet för att gå igenom vilka leveranser 
som kommer under arbetspasset, om pallarna är tunga och vart pallarna ska 
ställas. Det är en logistiksamordnare som fastställt en plan tidigare under 
dagen. Logistiksamordaren har även varit ute på arbetsplatsen och 
undersökt vart det går att frakta material. Då arbete utförs kontinuerligt kan 
det finnas hinder för materialhantering, nygjutet eller nymålat golv och 
annat material som blockerar i trånga utrymmen är några exempel. 
Materialet tas i detta skede upp genom de ordinarie hissarna, tidigare har 
det funnits bygghissar.  
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Bilaga 2 

Intervju om logistik inom Skanska med fokus på inbärning 

 

Linn Andersson och Mattias Karhunen skriver examensarbete på Skanska. 
Examensarbetet är det slutliga arbetet under utbildningen inom Byggteknik, 
Uppsala Universitet. Arbetet behandlar logistik inom Skanska och fokuserar på 
tjänsten inbärning för kommersiella byggnader och flerfamiljshus. Arbetets mål är 
att förenkla beslutet om tjänsten ska köpas in eller inte i uppstarten av ett projekt. 
För att få en inblick i hur verkligheten ser ut samt samla in erfarenheterna som finns 
inom Skanska har vi valt att intervjua personer inom några av de projekt som 
produceras just nu i Uppsala- och Stockholmstrakten.  

 
Stort tack för att du ställer upp och delar med dig av din kunskap! 

Information om intervjun 

• Syftet med intervjun är att vi ska med hjälp av er få jämförbara svar, kunna 
sammanställa dessa och få fram fakta som går att använda i vårt 
examensarbete om logistik.  

• Intervjun kommer ta ca. 1 timme. Finns det tid pratar vi gärna mer efteråt 
och diskuterar logistik i allmänhet eller om ni har några frågor.  

• Vi kommer anteckna på en dator och spela in ljud under intervjun. Vill ni 
inte att intervjun spelas in går detta bra.  

• Du/ni har rätt att avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor.  
• Du/ni får ta del av sammanställningen av intervjun senare om så önskas.  
• Sammanställningen kommer troligtvis inte ingå som en bilaga i rapporten, 

vi hör av oss för ert godkännande i så fall.  
• Era namn kommer inte framgå annat än att ni står som muntliga källor.  
• Om vi vill citera er så kommer vi behöva ert godkännande. 

 

Intervjun kommer vara semistrukturerad, vilket betyder att vi kommer utgå från 
några bestämda frågor, men kan ställa oförberedda följdfrågor. Du förväntas vid en 
ja/nej-fråga utveckla ditt svar med exempelvis varför/varför inte.  
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Jag ska intervjuas: 

Namn:  
Titel:  
År inom branschen:  
Ditt nuvarande projekt, kommersiellt eller bostad?:  

Logistik i allmänhet 

1. Hur skulle du beskriva situationen gällande logistik inom branschen idag?  
2. Vilket är det största problemet just nu för bygglogistik?  
3. Vilka erfarenheter har du av logistiklösningar sedan tidigare? (Samlastning, 

leveranskalender, inbärning).  
4. Vilka logistiklösningar används i ditt nuvarande projekt?  
5. Kommer du välja samma logistiklösningar i nästa projekt?  
6. Anser du att inbärning bli mer lönsamt i Uppsala för de projekt som 

använder kommunens samlastningscentral?  

Inbärning i synnerhet 

7. Anser du att inbärning kan vara lönsamt i alla projekt? (husbygge, ej villa) 
8. Vilka parametrar anser du är avgörande för att inköp av inbärning ska löna 

sig?  
9. Vilka hinder/problem ser du med inbärning?  
10. Inbärningstjänsten kan köpas in i olika omfattning. Det kan variera från att 

städfirman på projektet även bär in en del material till att en komplett 
logistikentreprenad köps in där logistikentreprenören tillhandahåller 
planering och arbetsledning. Vilken typ av lösning tror du fungerar bäst/är 
lönsammast?  

11. Vet du om det finns problem med ackordssystemet och hur inbärning går 
till?  

12. Då hanteringen av material är arbete som yrkesarbetarna traditionellt sett 
har gjort själva men en tjänst som inbärning flyttar över på andra, tror du 
facket kan ha synpunkter på tjänsten?  

13. Vilken nytta ser du att tjänsten inbärning har?  

Upplevelse inom Skanska 

14. Anser du att det finns en tveksamhet till om inbärning verkligen lönar sig?  

Framtiden 

15. Ser du inbärning som en framtidslösning? Varför? Varför inte?  
16. Vilka förändringar behöver ske för att inbärning ska användas i större 

utsträckning?  
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Bilaga 3 

Studiebesök Sportgården 

2018-04-17 

Om projektet 
Typ av projekt: Kommersiellt, kontorshus, restaurang och cafe i botten 

 

Storlek: 
Ca 40 000 kvm 
Ca 1 miljard 

 

Logistiktjänster: 
-inbärning 
-leveranskalener 
-lossningscontainer 
-personalfria lossningszoner 

Om studiebesöket 
Tid: 10:00-11:00 
En intervju med logistikansvarig, Fredrik, genomfördes 9-10. Sedan visade han runt 
på bygget. Vi började med att kolla på lossningszonerna runt projektet och gå ner i 
källaren. Vi fick sedan gå runt etableringen för att komma till ena änden där de har 
sin leveranscontainer och planerar att ställa en hiss för att inbärarna ska 
transportera in material.  

 

Observationer 
• De jobbade mycket med logistiken i projektet. Det är en trång etablering 

med väldigt lite plats som inte tillåter någon lagring av material. De har en 
person som jobbar heltid med logistiken.  

• Det var väldigt tydligt uppdelat vart det var säkert att gå och var man 
passerar områden där lastbilar kan köra.  

• Huset är konstruerat med väldigt få fasta väggar inomhus och väldigt få 
höjdskillnader vilket gör att material kan tas in på en punkt i huset och 
sedan transporteras dit det behövs.  

• En liten truck har hyrts in som kan köra med last på bjälklaget för att kunna 
transportera tungt material.  

• Inbärning har varit med i planeringen sen tidigt i projektet och en grind och 
hiss finns planerad bla med inbärning i åtanke. Alla UE har upphandlats 
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med villkoret att material ska bäras in av tredje part och att material inte 
kommer att kunna lagras. 

• Varje dag så uppdateras APD-planen för varje plan med vilka som jobbar 
vart, vilka zoner som är avstängda osv och snurrar sedan på tv-skärmar 
som sitter på platskontoret och i byggbodarna. Det kommer att sättas upp 
skärmar utanför projektet och inne i huset i ett senare skede. 
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Bilaga 4 

Studiebesök Ringen 

2018-03-22 

Om projektet 
Typ av projekt:  
-kommersiellt, kontor, restaurang i bottenvåningen 
Storlek: 
11 500kvm 
Ca 275 miljoner 
Logistiktjänster: 
-leveranskalender, Skanskas egen 

 

Om studiebesöket 
Tid: 9:30-10:30 
Först gjorde vi en säkerhetsintroduktion där vi bla kollade på APD-planen såg vilka 
zoner det rör sig fordon, vart gångstråken var. Vi gick även igenom placeringen av 
hissar hur tillfartslederna för material var planerade. Vi blev sedan guidade runt på 
bygget. Vi började med att kolla på de olika lossningzonerna utomhus, hur det var 
avgränsad mellan leder där man ska gå och leder där lastbilar kommer med 
leveranser. Vi fortsatte sedan inomus med början nedifrån. Avslutningsvis kollade 
vi på taket.  

 

Observationer 
• Tydliga avgränsningar har gjorts mellan områden där man får gå och 

områden där lastbilar kör. Överlag verkar alla tillfarter till och transporter på 
området vara väldigt genomtänkta, detta kan bla vara pga den trånga 
etableringen som gjort detta nödvändigt. 

• I huset finns det bara nivåskillnader på ett plan, markplan. Bygghissarna 
går från den övre nivån i markplan, man har därför planerat hur man ska få 
in material. Man har en lossningszon på den lägre nivån. Det finns en stor 
inre hiss som är stor nog att rymma det mesta byggmaterialet, den kommer 
att färdigställas så att den kan användas för att ta in mycket av materialet 
den vägen. 

• Det kommer bli ett kontorshus, därför är det konstruerat med stora öppna 
plan där det sedan ska resas lättväggar. Detta gör att alla hissar kan 
samlas vid en plats och att material kan dras överallt från samma ingång in 
på planen.  

• Taket och ytterväggarna är konstruerade så att ytterväggselementen 
måste sitta på plats för att taket ska kunna läggas färdigt och bli vattentätt. 
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Och väggelementen kan inte monteras klart förens bygghissarna är 
nermonterade. Därför försöker man i ett tidigt skede göra klart den 
invändiga hissen. Man har även lagt ett tillfälligt tätskikt på ett av de 
översta planen för att kunna börja med de fuktkänsliga invändiga jobben 
innan taket är tätt.  

• Eftersom bjälklaget är av HDF-typ som måste flytspacklas innan väggar 
osv börjar monteras så har inget material lyfts in under stomresningen. 
Därför måste allt material transporteras in. 

• Leveranskalender används på projektet, alla aktörer måste boka sina 
leveranser via den. 

• JIT-leveranser kan sägas användas till viss del. Tex så kräver taket att 
mycket isolering lyfts upp och förvaras på taket. Detta är väldigt 
skrymmande så därför måste dessa leveranser planeras så att mängden 
isoleringen på taket inte är i vägen men takläggarna ständigt har material 
att montera. Varje lyft av material kräver en mobilkran som blockerar en 
avlastningszon så dessa leveranser planeras noga. 

• Hissen och dörröppningarna är anpassade så att fönsterpartierna ska 
kunna transporteras inomhus. Fönsterna kan vara bytas inifrån vilket gör 
att hissen är stor och dörröppningarna in från hissrummet är väl tilltagna. 
Detta gör att man räknar med att byggmaterial kommer att kunna 
transporteras invändigt utan problem.  
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Bilaga 5 

Studiebesök Betongkuben 

2018-04-18 

 

Om projektet 
Typ av projekt:  
-bostäder, hyresrätter 
Storlek: 
183 lägenheter, 10 trapphus 
Logistiktjänster: 
-leveranskalender, en separat outlook-kalender där alla leveranser bokas 
-inbärning, kök bärs in av en firma, en del innerväggs material bärs vid behov in av 
ett annat företag 

 

Om studiebesöket 
Tid: 
07:00-11:30 (med paus för intervju och frukost) 

 

Vi kom till arbetsplatsen och var med på morgonmötet med Skanskas personal som 
är varje morgon 06:30. Därefter fick vi en säkerhetsgenomgång och skrevs in så att 
vi skulle kunna röra oss själva på arbetsplatsen. Lovisa, som är arbetsledare, visade 
sedan runt och på projektet. Vi observerade en avlastning av kök som levererades, 
kollade på lägenheterna där köken skulle ställas in och kollade på lägenheter där 
kök monterades.  
Efter detta genomfördes en intervju med Lovisa. Vi gick sedan ut på egen hand för 
att göra observationer av inlastning av kök samt gips och isolering. 

Observationer 
• Det är svårt att flytta material inne i byggnaden pga det är trångt och det 

finns höjdskillnader mellan en del av planen. 
• Transportöppningar mellan trapphus är 90 cm breda, samma bredd som 

gipsskivorna vilket gör att buntar med gips inte kan köras igenom utan 
skivorna måste hanteras styckvis. 

• Gott om plats runt etableringen möjliggör upplag av material och stora 
avlastningszoner.  

• Det finns ett garage med hissar som går hela vägen ner. När de 
permanenta hissarna är monterade kan material köras ner i garaget och 
transporteras i hissarna. Tex så kan alla pallar för köken till ett plan till ett 
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trapphus köras ner med truck och sedan kan inbärarna kontinuerligt hämta 
material där utan att behöva vänta på trucken. 

• Vid ett av trapphusen används bygghissen för transport, platsen för upplag 
vid hissen var begränsad vilket gör att trucken endast kan köra fram två 
pallar åt gången. Detta gör att inbärarna måste be om nya pallar med kök 
när de två är tömda och väntetid kan uppstå. 
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Bilaga 6 

Inbärning kök Betongkuben  

 
Prat med inbärarna: 
Vanligtvis 3 kök på en halv dag. Pallar nerkörda i garage, allt körs utan avbrott via 
invändig hiss. Men pga väntan på bygghiss och lull tar det ca 1 dag i detta hus.  
 
Observation började 10:12 
Väntan på truck köra fram kök (25) 
10:37  
Börjar öppna upp innerkarmar i närliggande förråd (11) 
10:48 
Lull kommer med 2 pall kök (5) 
10:53  
Pall sprättas pga för höga att gå in i hiss 
Ett skåp plockas av (3) 
10:56 
Pall har körts upp via hiss och skåpen börjar köras ut med säckkärror (7) 
11:03 
Alla skåp utkörda (3) 
11:06  
Åkt ner med hiss, nästa pall sprättas (6) 
11:12  
Skruv dras åt på palldragaren (3) 
11:15  
Drar in pall i hiss(2) 
11:17  
Börjar bära ut skåp (5) 
11:22  
Alla skåp utkörda (2) 
11:24 
Åkt ner med hiss och lastat på två skåpen som var avtagna från de två pallarna (2) 
11:26 
Drar in pall i hissen (1) 
11:27  
Pall på plats, börjar bära ut skåp (3) 
11:30 
Alla skåp utkörda (1) 
11:31 
Åkt ner med hiss 
 

 


