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Abstract 

Logistics in the construction industry is constantly evolving. New theories are tested and logistical 

solutions are developed as building materials and production methods change. Previous studies 

show that a large proportion of a worker's labor is spent on non-valuable activities. Workplace 

supplement time which includes waiting, interruption, disturbances and obstacles is described as 

approximately a third of a worker's labor.  

 

The purpose of this case study is to review logistics in civil engineering work through observations 

and interviews on ongoing projects for Skanska AB. Furthermore, highlight the problems and 

financial losses that are connected to workplace supplement time and present measure proposals 

for these. This report is intended to contribute to development in the area of logistics and delivery 

in civil engineering. 

 

This case study shows that most of the problems occur due to poor communication, non-existent 

use of logistics tools and factors based on personality such as attitude and work ethic. The result 

shows that the average cost spent on workplace supplement time per year in civil engineering is 

approximately 990 000 sek/excavator, 275 000 sek/professional worker, 197 000 sek/truck and 19 

000 sek/worker for the amount of exceeded breaktime.  

 

Recommendations to reduce the cost connected to workplace supplement time based on the results 

were to take advantage of the logistics tools that are available, introduce new ways to improve the 

communication and install a stamp clock to reduce the amount of exceeded breaktime among 

workers. 
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SAMMANFATTNING 
 

Logistik inom byggbranschen genomgår ständigt utveckling. Nya teorier testas 
och logistiken utvecklas i takt med att byggnadsmaterial och 
produktionsmetoder förändras. Tidigare studier visar att 30-35 % av ett projekts 
produktionskostnad består av slöseri som är direkt kopplat till bristfällig logistik. 
Större maskiner som grävmaskin och hjullastare utnyttjas endast 28 % av 
arbetstiden till värdeskapande aktiviteter. Arbetsplatstillskottstid (APL-tid) 
vilket är tiden för väntan, störningar, hinder och avbrott beskrivs ta upp ca 33 % 
av arbetarnas arbetstid (Josephson & Saukkoriipi, 2005).  
 
Syftet med denna fallstudie är att genom observationer och intervjuer granska 
logistiken inom anläggningsarbeten. Vidare belysa de problem och ekonomiska 
förluster som uppstår kopplat till APL-tid samt redovisa förslag på åtgärder för 
dessa. Detta examensarbete har som avsikt att bidra till utveckling inom området 
logistik och leverans inom anläggningsarbeten. 
 
I studien framgår det att flertalet av de problem som leder till APL-tid uppstår 
ur bristande kommunikation, obefintligt utnyttjande av tillgängliga 
logistikverktyg, och personlighetsbaserade faktorer. Resultat visar att ca 45 % 
av arbetstiden för grävmaskiner och yrkesarbetare i genomsnitt går till APL-tid. 
Detta innebär ett, i genomsnitt, icke-utnyttjat värde/år på ca 990 000 
kr/grävmaskin samt 275 000 kr/yrkesarbetare. Utöver detta visar fallstudien att 
APL-tid kopplat till leveranser och överskridna raster innebär ett, i genomsnitt, 
icke-utnyttjat värde/år på ca 197 000 kr för leveranser och ca 19 000 kr/person 
för överskridna raster.  
 
Sju rekommendationer gavs för att minska kostnader kopplat till APL-tid. Dessa 
bestod av att utnyttja befintliga verktyg, konkreta exempel på hur 
kommunikation kan förbättras och förslag på införande av stämpelklocka för att 
minska andelen överskriden rast. 
 
Nyckelord: Logistik, Anläggningsarbete, LEAN, Arbetsplatstillskottstid (APL-
tid), Slöseri, Leveranser, APD-plan
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FÖRORD 
 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande 
momentet på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala 
universitet.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Skanska AB väg- och anläggning som är det företag 
denna studie har genomförts i samarbete med. Vi vill tacka Torbjörn Olsson, 
projektchef på Skanska som varit vår handledare under arbetets gång och Per 
Roald, vår ämnesgranskare som varit hjälpsam och väglett oss genom hela 
examensarbetet.  
Utöver det vill vi tacka alla tjänstemän och yrkesarbetare vi träffat ute på de olika 
projekten för trevligt bemötande och såklart extra stort tack till de som tog sig 
tid till våra intervjuer.  
 
Arbetsfördelningen mellan skribenterna såg ut enligt följande: 
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ORDLISTA 
Arbetsplatstillskottstid – Den tid som uppstår av väntan, avbrott, hinder och 
störningar om högst en timme i taget.  

Blockchef - På större projekt där Skanska har flera produktionschefer, delas 
ansvaret upp mellan dessa och de kallas då för blockchef.  
 
Fyllnadsmassa - Jordmassa som antingen schaktas bort eller levereras till 
arbetsplatsen. 
 
Förseningsvite - Penningstraff för part som inte fullbordat sitt åtagande vid 
avtalad tidpunkt. 
 
Huvudman - Term för organisation med ansvar för viss verksamhet. 
 
Produktionskostnad - Totala kostnaden för ett byggprojekt. 
 
Påla - Pålning är en metod att överföra krafter förbi lösa jordlager ned till 
bärkraftigt jordmaterial. 
 
Relativa löneläget - Det lokala löneläget i jämförelse med det nationella 
löneläget. 
 
Singel - Grus som delats in i önskad storlek. 
 
Upplagsplats - Plats för lagring av material eller avsedd plats för avlastning av 
material. 
 
Utlastningsportalen - digital plattform tillhörande det digitala verktyget 
Coredination. 
 
VA-fas - Del av produktionsskedet då vatten och avlopp installeras. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, målsättningar, avgränsningar och 
frågeställningar för detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
Logistik inom anläggningsarbete handlar främst om planering (se avsnitt 3.3) 
och logistik på byggarbetsplatsen (se avsnitt 3.4). Det är många steg och parter 
som ska synkronisera för att logistiken på arbetsplatsen ska flyta felfritt. 
Leveranslogistik kan delas upp i leverans till terminal (se avsnitt 3.4.1), leverans 
från terminal till arbetsplats och interna leveranser på arbetsplatsen. Denna 
rapport inriktar sig på logistik av leveranshantering från det att leverans närmar 
sig byggarbetsplatsen till att materialet är placerat på rätt plats.  
 
Leveranser ska inte behöva stå och vänta på att få lastas av. Maskiner som t.ex. 
hjullastare eller grävmaskiner ska finnas tillgängliga när leveranser kommer, 
samtidigt som de inte ska stå stilla och vara outnyttjade i onödan. Logistik på 
byggarbetsplatsen handlar till stor del om att undvika rent slöseri (se avsnitt 3.5) 
där väntan, omarbete, outnyttjad tid och avbrott ingår. Inom både planering och 
utförande på arbetsplatsen finns det stora möjligheter till förbättring av 
logistiken. 30-35 % av ett projekts produktionskostnad består av slöseri som är 
direkt kopplat till bristfällig logistik (Josephson & Saukkoriipi, 2005, s. 7). Den 
tid som läggs på rent slöseri kallas arbetsplatstillskottstid (hädanefter APL-tid) 
och är den tid som väntan, avbrott, störningar och hinder om max en timme åt 
gången tar upp på arbetsplatsen (Rèvai. 2012. s. 63). Denna rapport berör de 
ekonomiska förbättringsmöjligheter som finns av minskad APL-tid för Skanska 
AB väg- och anläggning (hädanefter Skanska).  
 
Idag använder Skanska bland annat APD-planer (se avsnitt 3.3.1) och TA-planer 
(se avsnitt 3.3.2) för att i planeringsfasen underlätta logistiken på 
byggarbetsplatsen. Hur bland annat mottagning och hantering av material ska 
ske har Skanska tydliga riktlinjer för vilka presenteras i deras ledningssystem (se 
avsnitt 3.8.1 - 3.8.1.4) som är tillgängligt för anställda inom Skanska. För att 
utreda hur den faktiska hanteringen av logistiken på byggarbetsplatsen ser ut, 
och för att besvara frågeställningarna (se avsnitt 1.4), har data samlats in via 
platsbesök på fyra olika pågående projekt. Dessa fyra projekt är ”BoKlok, 
Gunsta”, ”Huvudledningar Bålsta tätort”, ”Norrbacka etapp B” och ”Kanalvägen 
Bålsta”. Samtliga projekt bedrivs av Skanska.  
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1.2 Syfte och målsättning 
Logistik inom byggbranschen genomgår ständigt utveckling. Nya teorier testas 
och logistiken utvecklas i takt med att byggnadsmaterial och 
produktionsmetoder förändras. Trots detta förloras massvis av resurser för 
byggföretagen årligen på grund av logistiska skäl. I en studie utförd av Josephson 
och Saukkoriipi beskrivs det hur 33,4 % av byggarbetarnas arbetstid består av 
rent slöseri, på grund av faktorer som väntan, outnyttjad tid, avbrott, eller annan 
förbrukning av resurser som inte skapar ett värde (Josephson & Saukkoriipi, 
2005, s. 25). Förseningar och slöseri av resurser försöker verksamheter inom 
byggbranschen att förhindra. Exempelvis via APD-planer som bland mycket mer 
beskriver vart material ska placeras och vilka transportvägar som finns för 
leverantörerna på byggplatsen (Installationsföretagen, 2018). Dessa instrument 
fungerar dock inte felfritt i praktiken och resurser går ändå till spillo (Josephson 
& Saukkoriipi, 2005).  
 
Syftet med denna rapport är därmed att granska logistiken inom 
anläggningsarbeten, belysa de problem och ekonomiska förluster som uppstår 
kopplat till APL-tid, samt redovisa förslag på åtgärder för dessa. Detta 
examensarbete har som avsikt att bidra till utveckling inom området logistik och 
leverans inom anläggningsarbeten. 
 
1.3 Avgränsningar 

• Denna fallstudie har avgränsats till att endast beakta fyra pågående 
projekt lokaliserade i Uppsalaområdet med omnejd. Samtliga projekt 
drivs av Skanska.  

• Detta examensarbete är begränsat till att endast beakta ekonomiska 
effekter kopplat till APL-tid. 

• De aktuella projekt som kommer besökas är inom väg och anläggning 
och budgeterade till mellan 10 - 150 miljoner kronor.  

• Detta examensarbete har inte som avsikt att beröra de miljömässiga 
faktorerna logistik inom anläggningsarbete har. 

• Detta arbete görs med hjälp av Skanska och det är deras egna 
arbetsplatser och data som tagits i beräkning. Det är möjligt att resultatet 
skulle komma att se annorlunda ut om data samlats in från andra företags 
arbetsplatser med deras egna rutiner. 
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1.4 Frågeställningar 
1. Vilka kostnader innebär APL-tid på anläggningsarbeten för Skanska?  
2. Hur ser arbetet ut för att motverka problematiska scenarion med hänsyn till 
leveranser inom anläggningsarbeten? 
3. Hur kan kostnader kopplat till APL-tid på byggarbetsplatsen reduceras inom 
anläggningsarbeten? 
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2. METOD 
Denna studie genomförs med en multipel fallstudie, vilket är en metod avsedd 
för att studera flera fall med avsikt att få djupare förståelse för situationer eller 
händelser. Objekten som undersöks utgår från flertalet variabler (Säfsten & 
Gustavsson, 2019, s. 105). I denna studie är dessa objekt de fyra projekt vilka 
beskrivs i avsnitt 4.1 - 4.4. Tillvägagångssättet för denna studie avses ske genom 
litteraturstudie, observationer via platsbesök och intervjuer. Observationer och 
intervjuer genomförs vid samma besökstillfälle. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie utförs i denna rapport för utökad förståelse inom 
byggbranschens hantering av logistik i nuläget, och hur teorier implementeras 
praktiskt. ”För att bidra till kunskapsutveckling inom ett område är det 
nödvändigt att veta vilken kunskap som redan finns” (Säfsten & Gustavsson, 
2019, s. 74). Fördjupning av logistik i byggbranschen och mer specifikt inom 
anläggningsarbeten har legat som grund för utformningen av frågeställningarna 
rapporten avser besvara (se avsnitt 1.4). 
 

Logistik är ett stort ämne, vilket innebär att flertalet typer av litteratur har 
studerats för att bilda en uppfattning av vad logistik inom byggbranschen är. 
Främst har vetenskapliga artiklar och annan tryckt litteratur varit av stor vikt för 
att få en bild av det nuvarande forskningsläget inom logistik. 
 
2.2 Intervjustudie 
Intervjustudie är en metod för att samla in data från specifikt utvalda personer, 
såsom uppfattningar, erfarenheter och upplevelser. I denna studie avses 
intervjuerna vara semistrukturerade vilket innebär att upplägget för intervjun ska 
vara en ”blandning” av ostrukturerade intervjuer som är öppna och till stor del 
fri diskussion, samt strukturerade intervjuer som kan beskrivas som muntliga 
enkäter (Säfsten & Gustavsson, 2019, s. 152). 
 
2.3 Observationer vid platsbesök 
Observationer är en lämplig metod för att ta reda på vad människor faktiskt gör 
snarare än vad de säger att de gör. Direkt observation avser observationer som 
genomförs direkt av observatören via dess sinnen. Indirekta observationer avser 
observationer som genomförs med hjälp av instrument för t.ex. mätning och 
registrering (Säfsten och Gustavsson, 2019, s. 133 & 144). Vid platsbesök i 
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denna fallstudie genomförs både direkta och indirekta observationer. T.ex. 
iakttagelser om material placeras på rätt plats vid avlastning för att undvika 
omarbete, samt tidtagning vid avbrott eller väntan. 
 
2.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet berör hur giltigt ett resultat är. Det är väsentligt vilka mätningar som 
gjorts för att komma fram till ett resultat. T.ex. kan mätningar av kvalité vara 
svårtolkat medan mätning av längd eller vikt är tydligare. Validitet är ett uttryck 
som används för att beskriva giltigheten av ett resultat utifrån hur resultatet 
uppmätts (Säfsten & Gustavsson, 2019, s. 225). För att stärka validiteten i en 
studie kan flera metoder för datainsamling användas för att, förhoppningsvis, 
visa på att olika metoder leder fram till samma resultat för berörda 
frågeställningar (Säfsten & Gustavsson, 2019, s. 230). I denna studie används 
intervjuer och observationer via platsbesök som komplement till varandra. 
Anledningen till det är främst för att öka validiteten. 
 

Reliabilitet berör hur stor sannolikhet det är att andra kan göra om samma studie 
och få samma resultat. Reliabilitet i en studie kan påverkas av slumpmässiga fel 
där exempel kan vara mätinstrument, forskaren eller undersökningssituationen. I 
denna fallstudie är det svårt att hålla en hög reliabilitet. Tiden för studien sträcker 
sig över tio veckor vilket innebär att observationer sker under endast fyra 
arbetsdagar från totalt fyra projekt. 
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3. LITTERATURSTUDIE 
 

3.1 Anläggningsarbeten 
Inom ordet anläggningar innefattas en mängd olika byggnadsverk. Exempel på 
dessa är vägar, broar, tunnlar, flygfält, huvudledningar för vatten och avlopp. 
Talas det om byggnader menas hus, med ett utrymme för gränsfall där 
benämningen överlappar med anläggningar. En av de största svårigheterna i att 
skilja dessa två begrepp kommer ur att de dominerande verksamheterna inom 
anläggningsindustrin, även tillhör de största spelarna inom byggnadsindustrin. 
Begreppet ”byggföretag” bör därför ses och tolkas som byggnads- och 
anläggningsföretag. Detsamma gäller ord som byggbranschen eller 
byggingenjör (Nordstrand, 2008, s. 10). 
 

Oavsett om det har att göra med ett litet eller stort anläggningsarbete gäller alltid 
arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3. Bland annat beskrivs reglerna kring 
mottagnings och leveransutrymmen, transport av byggprodukter eller annat 
material, samt lagring och uppställning av material (Arbetsmiljöverket, 2022). 
Trots många likheter mellan anläggningsarbete och byggnadsarbete skiljer de 
sig i att en byggnadsverksamhet generellt lyder under boverket, medan en 
anläggningsverksamhet som rör infrastrukturprojekt lyder under Trafikverkets 
regler och riktlinjer (Byggipedia, 2021). 
 
3.2 Logistik 
Begreppet logistik kan appliceras inom många områden. Logistik kan beskrivas 
som de verksamheter och aktiviteter vilka bidrar till att material och produkter 
finns på rätt plats vid rätt tidpunkt (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 19). I grund 
och botten handlar det om att effektivisera och organisera ett flöde av aktiviteter, 
optimera resursanvändning och effektivisera arbetsmoment. Definitionen av 
begreppet logistik handlar, i Skandinavien, i de flesta fall om 
materialadministration (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 20). 
 
3.3 Logistikplanering i byggbranschen 
Detta avsnitt berör olika moment och relevant fakta som kan kopplas till 
planeringsfasen för projekt inom byggbranschen.  
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3.3.1 APD-plan 
En APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan eller bara placeringsplan upprättas vid 
byggprojekt för att göra leveranser till, och arbetet inom byggarbetsplatsen mer 
effektiv. Att en APD-plan ska upprättas brukar ofta vara ett krav från beställaren 
i de administrativa föreskrifterna. APD-planen justeras under projektets gång då 
förändringar på arbetsplatsen gör att exempelvis vägar ändrar sin form inom 
arbetsplatsen. Exempel på viktig information en APD-plan ska innefatta är 
upplagsplatser, transportvägar, förrådsbodar, containers, personalbodar och 
platskontor (Hansson m.fl. 2017 s. 275-276). APD-planer från de besökta 
projekten som var gällande under tiden för denna studie återfinns i bilaga 1-4. 
 
3.3.2 TA-plan 
När ett arbete ska utföras på en plats som kommer att påverka trafikanters 
framkomlighet, t.ex. anläggning och/eller reparation av väg, behövs det en 
trafikanordningsplan (TA-plan). I den framkommer information om hur 
arbetsplatsen ska skyltas, vägarbeten, bodetablering, märkningar för 
byggarbetsplatsen mm. Beroende av vem som är huvudman för infrastrukturen 
ska TA-planen godkännas av Trafikverket eller kommunen. Vid utformning av 
en TA-plan är det vanligt att en förstudie i form av en TF-plan 
(Trafikföringsplan) föreligger (Boverket. 2020). 
 

3.3.3 Tidsdata 
För att kunna uppskatta tiden det tar för ett manuellt, eller delvis manuellt arbete 
att utföras måste det först utredas vilken tid det tar att utföra en enhet av det hela 
arbetet. Enhetstiden uttrycks genom formeln: Enhetstid = Tid / Mängdenhet och 
är medeltalet det tar för en person att utföra en enhet av ett arbete (Rèvai, 2012, 
s. 60). Den använda tiden mäts i persontimmar vilket förkortas till ptim eller pt. 
Tar det tre minuter att lasta av 100kg grus beräknas det som tre min / 60 min och 
översätts då till 0.05ptim (Rèvai, 2012, s. 60).  
 

Tidsåtgången för beräknat arbete är den teoretiska mängden multiplicerat med 
enhetstiden. Är den teoretiska mängden 100 enheter och enhetstiden är 0,05 
ptim, blir tidsåtgången således 100 x 0,05 = fem arbetstimmar.  
 

Arbetar man i lag delas tidsåtgången upp i hur många lagmedlemmar som deltar, 
och kallas för ”lagtid”. Om det är två lagmedlemmar delas tiden upp i 5 ptim / 2 
= 2,5ptim. Även maskinarbeten som kräver förare kontinuerligt har en egen 



 

 
 

8 

kategori kallad ”maskintid”. ”Den tid som en maskin (inklusive eventuell förare) 
är bunden vid ett visst arbete kallas för maskintid” (Rèvai, 2012, s. 62).  
 
Tidsbegrepp 
Metodtid är direkt produktiva arbetsmoment, t.ex. mätning, av- och på lastning 
eller bearbetning. Till metodtid tillhör även den nödvändiga tid som 
lagmedlemmar väntar på varandra eller på maskiner. Väntan ingår endast om det 
kan ses som en del i arbetsmomentet. 
 

Arbetsplatstillskottstid eller APL-tid består av tider för väntan, avbrott, 
störningar och hinder om max en timme åt gången. APL-tid varierar i antal och 
storlek beroende på väderstörningar, nyttjad arbetstid, organisation och avstånd 
till arbetsbodar. Även planering av arbete, och återhämtning faller in i kategorin 
APL-tid. 
 

Summan av metodtid och APL-tid kallas för drifttid. APL-tid som överskrider 
en timme kallas istället för driftavbrottstid och räknas inte med i drifttiden. 
 

Slutligen är totaltid den totala tidsåtgången det tar för ett visst arbete (se figur 
3.1). Alltså räknas både produktiv och oproduktiv tid in vid beräkning av 
totaltiden (Rèvai. 2012. s. 63). 
 

 
Figur 3.1 Beskrivning av tidsbegrepp (Rèvai. 2012. s. 63) 

 

3.3.4 Materialplanering 
 

Inköpsplanering 
Inköpsplanering har tre övergripande syften: 

1. ”Att säkerställa att samtliga inköp verkligen planeras.” 
2. ”Att säkerställa inköp till rätt pris med föreskriven kvalitet och för 

leverans i rätt tid.” 
3. ”Att planera inköparnas arbete” (Révai. 2012. s. 139). 
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Vid större verksamheter finns det inköpare som är specialister på sitt område, 
medan om det är en mindre verksamhet kan det vara arbetsledaren eller 
platschefen som äger det ansvaret. I inköpsplanen ska det redovisas 
beredningstid för förfrågningsunderlag, leveranstid, offerttid, avropstid 
projekteringsarbeten mm. (Révai. 2012. s. 139). 
 
Leveransplanering 
Syftet med leveransplanering är att betrygga flödet av leveranser och säkerställa 
att varje enskild leverans anländer vid korrekt tidpunkt. Ett verktyg för detta är 
”leveransplaner” som i sig själva bygger på inköpsplaner (se avsnitt 3.3.4) och 
även andra planer såsom APD-planer (se avsnitt 3.3.1), TA-planer (se avsnitt 
3.3.2), eller liknande dokument som kommer beröra framkomlighet och 
tillgänglighet för leveranser. Till skillnad från leveransplanen där varje inköp 
redovisas ska en leveransplan upprättas för varje enskilt material. Det som 
redovisas på leveransplanen är benämning, antal, littera, typ, avropstid, tid för 
avrop, berörd byggdel och leveranstidpunkt. Leveranstidpunkten är speciellt 
viktig då trängsel på byggarbetsplatsen lätt kan uppstå vid många leveranser 
samtidigt. Det kan därför vara lika illa att en leverans kommer alldeles för tidigt 
som om den skulle komma sent. Av den anledningen är det viktigt att leveransen 
inte bara anländer på rätt dag utan även rätt klockslag. Vid fastställandet av 
leveranstidpunkt utgås det från parametrar som byggets belägenhet, 
kommunikationer, mottagningsförhållanden, leverantörens tillförlitlighet, 
arbetsmarknadskonflikter mm. (Révai. 2012. s. 142). 
 
3.4 Logistik på byggarbetsplatsen 
 

3.4.1 Terminaler och Checkpoints 
Terminaler är en vanlig lösning för samordning av logistik i byggbranschen. Idén 
går ut på att ha en plats och/eller en byggnad i nära anslutning till 
byggarbetsplatsen, och där förvara byggnadsmaterial under byggtiden. För 
terminaler krävs det stora ytor med bra tillgänglighet till angöring, transporter 
till byggarbetsplatsen, samt möjlighet till väderskydd (Boverket. 2020).  
 

Checkpoints är ett in-och utpasseringssystem för leveranser på 
byggarbetsplatsen. Passeringen sker ofta digitalt via ett bokningssystem. 
Checkpoints kräver att det finns uppställningsplatser som är både tillräckligt nära 
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och stora för att undvika köbildning vidare in till byggarbetsplatsen (Boverket, 
2020). 
 

3.4.2 Mottagning och försening 
När leveransen anländer till en byggarbetsplats är det viktigt att den inte är 
skadad, att något saknas och i synnerhet att det är rätt leverans. Enligt ABM 07 
ska en följesedel alltid finnas tillgänglig för att köparen ska kunna göra en 
avstämning mot den, även det enligt ABM 07. Vid mottagningskontroller bör 
godset undersökas innan det har lastats av från lastbilen då materialet som 
fraktats kan vara tungt och svårt att lasta upp igen. Det är inte heller ovanligt att 
en lastbil kommit fel på en byggarbetsplats och kontrollen bör ske innan 
avlastning av den anledningen. Är leveransen så pass skadad att den behöver 
återsändas ska en reklamering till transportföretaget göras omgående (Hansson 
m.fl. 2017, s. 385). 
 

Kommer en leveransbil sent måste den försenade parten utan dröjsmål meddela 
detta till den andre parten om när avlämnandet kan ske. Detta gäller även för den 
mottagande parten, t.ex. om förseningar på byggarbetsplatsen gör att det inte 
finns plats för att ta emot leveransen vid den utsatta tiden (Hansson m.fl. 2017, 
s. 384). Enligt ABM 07, §12 ska en hel leverans anses vara försenad även om 
bara en del av denna leverans inte är inventerad för. Leveransavtalet skyddar 
köparen i den mån att det skapar ett incitament för transportbolaget att vara 
noggrann när leveransen ska sändas. Det är dock ett tveeggat svärd då 
leveransavtalet kan göra att transportföretag, som har en stor leverans, väljer att 
leverera först när allt är på plats. I det mest ogynnsamma scenario leder detta till 
att en hel leverans hindras istället för bara en del av den. Vid försening ska ett 
förseningsvite betalas ut om minst 2 000 kr per påbörjad avtalad vecka, annars 
kan 2 % av köpesumman tillämpas om den överstiger 100 000 kr (Hansson m.fl. 
2017, s. 384-385). 
 
3.5 Slöseri i byggbranschen 
Josephson & Saukkoriipi (2005, s. 15) skriver att slöseri anses vara aktiviteter 
som inte bidrar till något värde för slutprodukten men samtidigt förbrukar 
resurser såsom material eller arbetskraft. Vidare utvecklar författarna 
resonemanget kring hur stor del av arbetstiden på byggarbetsplatsen som kan 
beräknas vara slöseri. Resultatet visar att 33,4 % av arbetstiden ansågs vara rent 
slöseri, vilket definieras som ”aktiviteter som inte behövs och som kan 
elimineras utan att ge någon som helst inverkan på produkten” där exempel på 
aktiviteter som ingår i rent slöseri är ”omarbete, väntan, outnyttjad tid och 
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avbrott”. Av dessa aktiviteter uppmättes väntan till att vara den mest 
tidskrävande aktiviteten på ca 23 % av arbetstiden (Ibid. s. 25), vilket motsvarar 
ca 110 minuter på en arbetsdag.  
 
En anledning till att mycket tid går till slöseri beskrivs vara för att arbetsdagen 
blir splittrad för arbetarna. De tvingas avbryta sin aktuella uppgift för att byta 
arbetsuppgift. I studien av Josephson & Saukkoriipi förklaras att detta fenomen 
skedde 156 gånger under en arbetsdag för arbetaren (Ibid. s. 27).  
 
Slöseri förekommer även vid leveranser till byggarbetsplatser. Leveranser som 
anländer vid ett senare tillfälle än det avtalade, kan förorsaka att flertalet lastbilar 
blir ståendes och får vänta på avlastning. Även om leveransen kommer i tid kan 
slöseri uppstå. Främsta anledningen till det beskrivs vara att lastbilschauffören 
aviserar för sent. Det i sin tur leder till att arbetarna på byggarbetsplatsen inte 
hinner förbereda för avlastning och lastbilen blir ståendes onödigt länge (Ying 
m.fl. 2014, s. 269).  
 
Vidare är det av intresse att veta hur ofta leveranser sker på rätt sätt. Med rätt 
sätt menas att leveransen levereras med överenskommet material, i bra skick, vid 
avtalad tidpunkt, plats och med korrekt dokumentation. Att samtliga av dessa 
punkter stämmer vid leverans sker endast vid 38 % av de totala 
leveranstillfällena (Thunberg & Persson, 2013, s. 1071).  
 
3.5.1 Ekonomiska effekter kopplat till slöseri 
Kostnader kopplat till slöseri kan delas in under fyra rubriker och står 
gemensamt för ca 30-35 % av ett projekts produktionskostnad (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005, s. 7) en av dessa rubriker är resursanvändning. 
 

Kategorin resursanvändning överstiger 10 % av ett projekts produktionskostnad 
och innefattar slöseri kopplat till ”väntan, stillastående maskiner och 
materialspill” (Ibid. s. 7). I studien genomförde Josephson & Saukkoriipi (2005, 
s. 28) en kartläggning för hur väl maskiner på arbetsplatsen användes, d.v.s. hur 
ofta maskiner användes till värdeskapande aktiviteter och hur ofta de stod still. 
Resultatet blev att större maskiner, t.ex. hjullastare och grävmaskin, i snitt 
utnyttjades ca 28 % av arbetstiden medan mindre maskiner som t.ex. 
handborrmaskin och sticksåg användes knappt 5 % av arbetstiden. Slöseriet på 
stillastående maskiner uppgick därmed i studien till att vara ca 2-5 % av 
projektets produktionskostnad.  
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Vidare i studien redovisar Josephson & Saukkoriipi (2005, s. 30) att materialspill 
stod för 1-3 % av projektets produktionskostnad. Som nämndes i avsnittet ovan 
(se avsnitt 3.5) menar Josephson & Saukkoriipi (2005, s. 25) att rent slöseri stod 
för 33,4 % av arbetstiden där väntan angavs vara det största problemet på 23 % 
av arbetstiden. Vidare förklaras att dessa ca 33 % av slösad arbetstid kan 
omskrivas till 5 % av projektets produktionskostnad (Ibid. s. 26). Värt att notera 
är att inom rent slöseri ingår punkten ”omarbete”, t.ex. att material har lastats av 
och blivit placerat på ett ställe för att därefter flyttas om när materialet ska 
användas. Detta beskrivs av Ying m.fl. (2021, s. 3) ta upp 15 % av 
byggarbetarnas arbetstid, medan det endast tar upp ca 3 % av arbetstiden för 
byggarbetarna enligt Josephson & Saukoriippi (2005, s. 26) och Dixit m.fl. 
(2022, s. 3).   
 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att sträva efter en positiv ekonomisk 
utveckling utan att den sociala och ekologiska hållbarheten drabbas negativt 
(KTH, 2020). Ett exempel ur byggbranschen skulle vara att ett byggföretag 
ökade sin ekonomiska vinning genom att sluta källsortera. En sådan handling 
innebär negativa konsekvenser för den ekologiska hållbarheten och anses såldes 
inte öka den ekonomiska hållbarheten på ett korrekt sätt.  

 

Cirkulär ekonomi innebär att återanvända material som kan återanvändas, sätta 
de resurser som finns i omlopp vilket bidrar till ekonomisk vinning och ett mer 
hållbart samhälle med lägre miljöpåverkan (Tunn m.fl. 2019). Inom 
anläggningsarbete är ett exempel på detta, främst i större städer, att det alltid 
grävs på något ställe och alltid behövs fyllnadsmassa på ett annat. Att detta sällan 
utnyttjas beror på dålig samordning mellan projekt, inte sällan för att det är 
konkurrerande företag. Detta innebär onödigt långa transporter och undvikbara 
tippkostnader (Olsson, 2022). 

 
3.6 Nutidens logistik i byggbranschen 
I följande avsnitt presenteras ett par exempel på tankesätt och system kring 
logistik vilka på senare år blivit populära inom byggbranschen. 
 
3.6.1 LEAN  
Filosofin bakom LEAN är att eliminera ”muda”, vilket är japanska för ”slöseri” 
eller ”något som inte skapar värde”, för att skapa ett större kundvärde och bli 
mer effektiva. Muda är ofta representerad i sju kategorier: 
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1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödig transport 
4. Överarbetning 
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 

 
Boken ”The Toyota Way” av Jeffrey K. Liker m.fl. tar även med en åttonde 
punkt ”Outnyttjad kreativitet hos de anställda” som en av orsakerna till muda 
(Liker m.fl. 2009, s. 51).  
 

För att eliminera muda används verktyg utvecklade ur LEAN, t.ex. 5s, just-in 
time och PDCA. Det ingår även värderingar som kan implementeras. Liker m.fl. 
menar dock att det inte räcker med att bara använda sig av dessa verktyg, utan 
att arbetskulturen i sig måste tas i tur med.  
 
LEAN Construction 
LEAN Construction utvecklades för att få in LEAN som arbetssätt även i 
byggbranschen, där det är mer fokuserat på projekt och ”tillfälliga fabriker”, i 
jämförelse med en varuproduktion (Koskela m.fl. 2002, s. 212.). 
 

Det finns incitament och förespråkare för fortsatt implementering av LEAN i 
byggbranschen. På byggforum i Göteborg 2009, ”Mot en lönsammare 
byggprocess”, arrangerad av Svensk Byggtjänst och BQR, talade man om sätt 
att effektivisera byggbranschen. ”Men i en lågmarginalbransch som byggsektorn 
skulle enbart ett par procent lägre arbetskostnader till följd av ökad 
arbetsproduktivitet få stora konsekvenser. Lyckades man öka 
arbetsproduktiviteten så att arbetskostnaderna sjönk med två procent, så skulle 
en vinstnivå på två procent kunna dubblas till fyra procent” (Svensk byggtjänst, 
2009). 
 
Det är ovisst om LEAN Construction utnyttjas till sin fulla potential. I en studie 
från 2021, genomförd av Mohamed Watfa och Murad Sawalha, undersöks vilka 
de mest kritiska parametrarna var för att lyckas med LEAN Construction. Data 
samlades in från 226 ”top managers” i den Förenade Arabemiraten inom 
konstruktionsbranschen, och visade att endast 28 % av de svarande både kände 
till och arbetar utifrån LEAN Construction, se figur 3.2 (Watfa och Sawalha, 
2021). 
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Trots vetskapen om LEAN Construction är det alltså problematiskt att effektivt 
arbeta utifrån det i praktiken. 
 

 
Figur 3.2 Fördelning av kännedom om LEAN Construction (Watfa och 
Sawalha, 2021) 
 

Just in time  
Just in time eller ”JIT” handlar om att leveranser till byggarbetsplatsen ska 
beställas och levereras i ”små” volymer och ske ofta snarare än att stora volymer 
köps in för att läggas på lager (Friblick, 2016).  
 

Att leveranser till byggarbetsplatsen sker enligt JIT har flera förklaringar. 
Exempelvis till trånga arbetsplatserna utan förvaringsmöjligheter för stora 
mängder material. Det blir då viktigt att material levereras ofta och med låg 
volym. Det är även fördelaktigt vid hantering av material som är känsligt för 
väder och vind. (Ying m.fl. 2014, s. 268).  
 
3.6.2 Faktorer för minskat slöseri 
En av de viktigaste faktorerna som skapar slöseri är arbetsskickligheten hos den 
som utför arbetet. God arbetsskicklighet och rätt kompetens är viktigt då 
motsatsen kan leda till omarbete. Detta innebär tidsförlust och i många fall 
slöseri av material. Vidare är faktorer som arbetskultur, materialförflyttning, 
planering och prognoser viktiga punkter att förbättra för att minska slöseri. Ökad 
medvetenheten om faktorer som denna är viktigt för att minska slöseri, och av 
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stor vikt vid logistikplanering. Detta har möjlighet att inte bara förbättra 
byggbranschens miljöpåverkan utan också öka den ekonomiska vinningen (Dixit 
m.fl. 2022, s.11-12). Att omarbete och materialtransportering är två stora 
faktorer till tidsslöseri beskriver även Shaqour (2022, s. 8).  
 
3.6.3 Digitala verktyg 
I detta avsnitt, har information via Skanskas ledningssystem, ”Vårt sätt att 
arbeta” (hädanefter VSAA) tagits fram om två olika verktyg som arbetare inom 
Skanska har att tillgå för att förenkla logistiken på arbetsplatsen. 
 
Coredination 
Till de produktionslogistiska momenten som berörs i avsnittet 3.8.1 besitter 
Skanska ett digitalt verktyg kallat Coredination. Coredination är molnbaserat 
och finns både i webb och mobilapplikationer. Den menade användaren för 
verktyget kan vara samtliga parter i projektet, både interna och externa, med 
varierande grad av behörighet. Utifrån erhållen data från användarna är 
meningen att skapa underlag för styrning och rapportering på individ-, funktion- 
och projektnivå i realtid (se figur 3.3). 
 

 
Figur 3.3 Exempel på produktionsuppföljning i realtid (VSAA, 2022) 
 

Exempel på användningsområden inom anläggningsarbeten är: 
• Masshantering 
• Schaktning och sanering, inklusive ÄTA hantering 
• Transportadministration (digitala transportsedlar) 
• Transportstyrning/planering (via GPS och Geofence) 
• VA (schaktning och rörläggning) 
• Produktionsuppföljning i realtid (integration mot Power BI) 
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En grävmaskin kan arbeta med att gräva schaktmassor och via 
utlastningsportalen skapa en beställning av en lastbil för att hämta upp massan. 
Beställningen finns då loggad i Coredinationplatformen, och chauffören får 
uppdraget till sin mobilapp med tillhörande information såsom typ av massa, 
storlek, plats och tidpunkt. Uppdraget lagras och sammanställs också i Power BI 
som är ett av Skanskas verktyg för logistikhantering (se figur 3.4). 
 

 
Figur 3.4 Exempel på hur Coredination kan användas (VSAA, 2022) 
 

Leveranskalender 
Leveranskalendern är ett verktyg för att få en bättre samordning och överblick 
över projektets leveranser. I leveranskalendern kan du se, och boka leveranser 
för dagen, arbetsveckan, kalenderveckan eller längre fram i tiden (se figur 3.5). 
På leveranskalendern visas bokade leveranser, platser och resurser, gällande 
APD-plan och andra noteringar.  
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Figur 3.5 Exempel på leveranskalender för en arbetsvecka (VSAA, 2022) 
 

Översiktligt fungerar en bokning i leveranskalendern på följande vis: 
1. Den som gör leveransen bokar in den i leveranskalendern. 
2. Bokningen granskas av logistikansvaring på projektet och antingen 

godkänns eller avslås. 
3. Dagens leveranser kommuniceras på morgonmötet där eventuella risker 

tas upp. 
4. Leveranssamordnaren arbetar utifrån planeringen. 
5. Följer upp bokningarna och rapporterar eventuella avvikelser såsom 

leveranser som inte dyker upp eller oannonserade leveranser. 
 

Vid en bokning (se figur 3.6) anges vem som är godsbeställare, godsmottagare, 
ytterligare personer som ska aviseras samt sätt att nå dessa personer. Det står 
även när leveransbilen ska anlända vid projektet, samt vilken tid den ska vara 
lossad och ha lämnat platsen för att ge rum till nästa leveransbil. Vilken 
upplagsplats leveransbilen ska till och vilken grind den ska köra genom går att 
avisera. Det går även att skriva in en ännu mer specifik plats om så skulle 
önskas.  
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Figur 3.6 Exempel på bokning i leveranskalendern (VSAA, 2022) 
 
 

3.7 Hur mycket kostar en byggarbetares arbetstid? 
Skanska, såsom andra privatägda företag i anläggningsbranschen, utgår från att 
de ska kunna gå med vinst för att fortsatt utöva sin verksamhet. 
Vinstmarginalerna i branschen är däremot relativt låga. Enligt statistik från den 
statistiska centralbyrån, SCB är vinstmarginalen för en 
anläggningsentreprenörer 3,4 % (Byggföretagen. 2019). Med en sådan låg 
marginal finns det alltså litet utrymme för fel, störningar, avbrott, väntan eller 
andra icke-värdeökande arbetsmoment.  
 

Förseningar som leder till större kostnader, t.ex. att fler månadslöner måste 
betalas ut, kan snabbt äta upp den eventuella vinsten. Snittet för en 
yrkesarbetares lön, både fast och ackord, visade sig vara 34 700 kr respektive 
38 800 kr per månad. Dessa snittlöner multiplicerades med det relativa löneläget 
för Stockholms (100,7) eller Uppsala län (101,6) då det är där projekten i denna 
fallstudie är placerade (Byggföretagen. 2019). Slutligen för att få fram vad 
arbetsgivaren faktiskt måste betala för den anställde divideras lönen med 1 - 
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arbetsgivaravgiften, vilket för år 2021/2022 var 31,42 % (SKR, 2022). Tabell 
3.1 sammanställer resultatet. För fullständiga beräkningar, se bilaga 11. 
 
Tabell 3.1 Yrkesarbetares snittkostnader inom anläggningsbranschen 

 
 
 

De 5 % av ett projekts produktionskostnad som går till spillo kommer ur att ca 
33 % av en arbetares arbetsdag går till moment som inte är värdeökande för 
projektet (se avsnitt 3.5.1). Det måste dock noteras att arbetarna har rättigheter 
enligt arbetstidslagen (ATL) att ta avbrott i sitt arbete. § 17 i ATL är viktig i 
sammanhanget då paragrafen säger att ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att 
arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om 
arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. 
Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och 
förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i 
arbetstiden” (Arbetsmiljöverket, 2020). Notera att pauser räknas in i arbetstiden. 
Pauser blir därmed en gråzon i sammanhanget om effektivisering av 
arbetsmoment då en paus som ingår i arbetstiden inte kan anses som slöseri, 
medan icke-nödvändiga pauser gör det. Svårigheten blir att skilja dessa åt och 
avgöra när en berättigad paus går över till att vara slöseri. Lagen reglerar 
nämligen inte pausernas längd eller hur tätt inpå varandra de förekommer 
(Arbetet, 2021).  
 
3.8 Rutiner och tillvägagångssätt 
Via Skanskas ledningssystem, VSAA har information tagits fram om hur 
Skanska går till väga för att säkerställa en god logistik på byggarbetsplatsen. 
 
3.8.1 Produktionslogistik inom väg och anläggning 
I detta avsnitt beskrivs hur Skanska strukturerar, fördelar ansvar och redovisar 
riktlinjer för hur logistiken ska fungera på deras anläggningsprojekt.  
 



 

 
 

20 

Lastning och lossning av material 
Lossning och lastning av material medför en risk. Det är därför av stor vikt att 
organisering och planering av detta moment sker på ett bra sätt. Det är 
arbetsledarens ansvar att lossning/lastning av material sker på ett säkert sätt och 
på avsedd plats som uppfyller angivna krav enligt säkra metoder.  
 
Mottagningskontroll 
Mottagning av fordon ska ske genom att aktuell chaufför stannar utanför 
området eller vid annan utvald plats. Därifrån aviserar chauffören 
leveranssamordnaren, ofta arbetsledaren, att chauffören är på plats. 
Leveranssamordnaren kontaktar den resurs som är aktuell för avlastning och 
säkerställer i samråd med godsmottagare och chaufför att möjligheter för säker 
avlastning finns.  
 
Schaktning och masshantering 
Det är produktionschefen som ansvarar över hänsynstagandet av miljömässiga, 
arbetsmiljömässiga och ekonomiska risker och möjligheter som schaktning och 
masshantering innebär. Kan omlastning och mellanlastning av fyllnadsmassa 
undvikas bör det eftersträvas. 
 

Andra betydande aspekter för Skanska är möjligheten till returlast och leverans 
direkt till fyllnadsställe. Skanska delar upp massor i två grupperingar. Fall A 
vilket inte betraktas som avfall enligt lag och kan återbrukas, samt fall B som 
enligt lag betraktas som avfall och skall avlägsnas. 
 

Materialhantering 
Vid order till leverantör av material kommuniceras hur materialet ska förpackas 
och märkas för en säker och effektiv materialhantering. Ansvaret för detta, samt 
för att materialet transporteras vidare till byggnadsplatsen både effektivt och 
säkert, ligger hos arbetsledaren. Interntransporten ska ske enligt upprättad APD-
plan (se avsnitt 3.3.1). 
 

Transporten av material bereds och planeras innan start. Som hjälpmedel 
använder Skanska sig av verktyget inbärning, vilket innebär att material 
transporteras från lossningsplatsen till inbyggnadsplatsen av extern personal. 
Arbetsledaren ansvarar för att material och egendom, skyddas och förvaras så att 
inte någon försämring av dess egenskaper uppstår. Förvaring, märkning och 
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skyltning av material sker enligt gällande APD-plan, tillverkarens anvisningar, 
samt egna anvisningar. 
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4. PROJEKTBESKRIVNING 
I följande avsnitt beskrivs de aktuella projekten vilka har besökts i denna 
fallstudie. Vid platsbesöken observerades bland annat hur arbetet påverkades 
beroende på arbetsplatsens utformning. Relevanta punkter att kolla närmare på 
var placering av upplagsplats(er), utformning av upplagsplats(er), grindar, 
eventuella trånga utrymmen och förutsättningar för samarbete mellan arbetare. 
Resultat av observationer presenteras i kapitel 6. 
 

4.1 BoKlok Gunsta 
Anläggningsarbetet BoKlok Gunsta är ett projekt som Skanska utför i området 
Gunsta, cirka 12 kilometer utanför Uppsala centrum. Konceptet ”BoKlok” är ett 
samarbete mellan Skanska och möbeltillverkningsjätten IKEA. 
 

Projektet är just nu i VA-fasen (se figur 4.1 & 4.2), vilket innebär att för tillfället 
är Skanska själva på arbetsplatsen. Enligt illustrationsplanen ska projektet 
sammanlagt producera 286 lägenheter med en kalkylerad budgetering på 10 
miljoner kronor för anläggningsdelen av projektet. På arbetsplatsen fanns två 
upplagsplatser innanför det inhängande arbetsområdet. Till arbetsplatsen fanns 
en grind för leverans av material. Bodetablering fanns ca 100 meter från grinden. 
För tydligare bild av arbetsplatsen se APD-plan (bilaga 1).   
 

Figur 4.2 Vy över VA-arbete (Foto: 
Privat) 

 
 

4.2 Huvudledningar Bålsta tätort 
Det andra väg- och anläggningsprojektet som besöktes var Huvudledningar 
Bålsta tätort, placerat i Bålsta kommun. Syftet med projektet är att bygga ut nya 
vattenledningar i Bålsta tätort, innefattande dagvatten och spillvatten (se figur 

Figur 4.1 Vy över arbetsplatsen 
(Foto: Privat)  
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4.4). Det ska byggas två nya pumphus tillhörande detta samt ombyggnation av 
redan befintligt pumphus för att kunna hantera den större mängden vatten. Som 
det ser ut i dagsläget räcker det befintliga vattennätet inte till för att förse 
kommunens behov. Ett annat större svenskt byggföretag håller också på att 
producera hundratals nya bostäder i Bålsta, vars behov av vatten är tänkt att 
täckas av dessa nya huvudledningar för vatten och avlopp. 
 

Arbetet planeras omfatta en sträcka på ca 4350 meter ombyggnad av vatten- och 
avloppsledningar, och utöver det, ombyggnad av 1250 meter befintlig gata, ca 
600 meter gång- och cykelväg, samt belysning för dessa sträckor. Budget för det 
här projektet är 150 miljoner kronor. Genomförandetiden för projektet startade 
maj 2021 och ska vara färdigbyggt i juni 2023. 
 

Karakteristisk för det här projektet är att på grund av att det är en lång sträcka 
som det byggs i, och att ledningarna ska kopplas in i kommunens nuvarande 
system, så är det inte inhägnat runt hela projektet. Större delen av Bålsta blir till 
arbetsplats med en gemensam upplagsplats (se figur 4.3), vilket exempelvis för 
med sig svårigheter med att vissa vägar och gator måste låtas vara tillgängliga 
för civil transport.  

 
Platskontor var placerat en bit utanför aktuellt arbetsområde där även en mindre 
upplagsplats och återvinningscentral fanns. Det stora arbetsområdet var indelat 
i olika etapper och hade olika förutsättningar beroende på i vilken etapp arbetet 
befann sig i. Tre större upplagsplatser fanns längs med den långa arbetssträckan 
och utnyttjades i olika grad beroende på aktuell etapp. Arbetsområden var 
inhägnade och trafik leddes om på flerta ställen. För tydligare bild av 
arbetsplatsen se APD-plan (bilaga 2). 

Figur 4.3 Vy över upplagsplats 
(Fotot: Privat) 

Figur 4.4 Pågående arbete (Foto: 
Privat) 
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4.3 Märsta Norrbacka etapp B 
Markarbete Norrbacka etapp B är ett anläggningsarbete som Skanska gör i 
samarbete med IKEA i deras gemensamma koncept BoKlok. De ska tillsammans 
snabbt kunna producera bostäder som människor ska kunna leva i för ett rimligt 
pris. Beställaren av projektet är SigtunaHem och sammanlagt ska det byggas sex 
nya huskroppar som vardera kommer att vara två våningar höga. Slutprodukten 
blir 48 nya lägenheter för Sigtuna kommun. Skanskas arbetsuppgifter innefattar 
att påla, grundförstärka, grundlägga och finplanera inför uppförandet av de sex 
flerbostadshusen och komplementbyggnaderna. De ska även skapa en ny 
förläggning av VA-nät och sekundärvärmenät, samt att omlägga 
högspänningsledningar, fiberledningar och fjärrvärmekulvert (se figur 4.6). 
Genomförandetiden för projektet är mellan den 1 september 2021 t.o.m. den 1 
september 2022 och är budgeterat till 23 miljoner kronor. 
 

Skanska delar i det här projektet byggarbetsplatsen med BoKlok. Skanska ska 
gjuta grunderna till byggnaderna och överlämna dem till BoKlok för fortsatt 
husbygge (se figur 4.5). De delar byggarbetsplatsen då arbetet är försenat ca tre 
veckor från tidsplanen av diverse anledningar. Grundtanken var att Skanska 
redan skulle vara klara med två byggnadsgrunder för överlämning, men så är 
inte fallet. Det har gjort byggarbetsplatsen trängre än den ursprungligen var tänkt 
att vara och de båda har fått samsas om plats.  
 
 

Figur 4.6 Pågående grävarbete (Foto: 
Privat) 

 
På arbetsplatsen fanns fem grindar men endast en var aktuell för transport. 
Innanför det inhägnade området fanns en mindre upplagsplats och utanför, en bit 

Figur 4.5 Delad arbetsplats (Foto: 
Privat) 
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från arbetsplatsen fanns en större upplagsplats. Platskontor och bodetablering 
fanns en bit bort från arbetsplatsen och i nära anslutning till den större 
upplagsplatsen. Det fanns även två containrar där material och redskap 
förvarades. För tydligare bild av arbetsplatsen se APD-plan (bilaga 3).  
 
4.4 Kanalvägen Bålsta 
Det sista av Skanskas projektet vilket besöktes var Kanalvägen Bålsta, placerat 
i Bålsta kommun nordväst om Stockholm. Projektet är budgeterat till ca tio 
miljoner kronor och har en entreprenadtid på ett år, från oktober 2021 till oktober 
2022. 
 

Målet med projektet är att förse ett tätbebyggt område med nya VA-ledningar 
för dag- och spillvatten (se figur 4.8). Eftersom det finns boende som fortfarande 
behöver tillgång till de befintliga ledningarna läggs de nya bredvid, och kopplas 
in i de äldre VA-ledningarna allt eftersom. Totalt kommer det vara 570 meter 
gata som läggs om för att kunna få ner de nya ledningarna i marken. 
 
På grund av att projektet befinner sig mitt i ett tätbebyggt område (se figur 4.7), 
och i vissa fall precis utanför intressenters fastigheter, har arbetsledningen en 
nära kontakt med grannskapet. Projektet skapar besvär i grannområdet i och med 
svårare möjligheter för framfart vid infarter till fastigheterna. 

Figur 4.8 Pågående grävarbete (Foto: 
Privat) 

  

På arbetsplatsen fanns ett mindre materialupplag för rör i närhet av arbetsplatsen, 
inhängning av arbetsplats där möjlighet fanns, platskontor i närheten av 
arbetsområde samt en större upplagsplats för fyllnadsmassor och större material 
ca 1,6km från arbetsplatsen. För tydligare bild av arbetsplatsen se APD-plan 
(bilaga 4). 

Figur 4.7 Avspärrning (Foto: Privat) 
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5. GENOMFÖRANDE 
 

5.1 Datainsamling 
Datainsamling genomfördes på fyra pågående projekt Skanska bedriver. På 
dessa projekt har intervjuer med aktuella yrkesroller och observationer under en 
arbetsdag per projekt genomförts. Observationerna inriktades på 
leveransmottagningar, logistiska lösningar och eventuella problem på 
arbetsplatsen. Även hur arbete har bedrivits utifrån väntan, avbrott, störningar 
och hinder togs i beaktning. Syftet med intervjuerna var att få arbetarnas syn på 
logistiken av leveranser, samt hur väl arbetstiden utnyttjas.  
 
5.1.1 Intervjuer 
 

Val av intervjurespondenter 
Valet av intervjurespondenter (hädanefter respondenter) genomfördes i 
samspråk med handledare på Skanska. Det efterfrågade var att respondenten är 
insatt i leveransmottagning, leveranshantering och arbetssätt i produktion. Det 
efterfrågades även att en viss spridning i yrkesroller skulle förekomma för att ge 
en bredare bild. På projekt BoKlok, Gunsta (se avsnitt 6.1) intervjuades en 
arbetsledare och en grävmaskinist. I Huvudledningar Bålsta tätort (se avsnitt 6.2) 
intervjuades två blockchefer. På projekt Norrbacka Etapp B (se avsnitt 6.3) 
intervjuades en produktionschef och en grävmaskinist. På projekt Kanalvägen, 
Bålsta (se avsnitt 6.4) intervjuades en projektingenjör och en produktionschef. 
 
Utformning av intervjufrågor 
Tillvägagångssättet av intervjuerna var en semistrukturerad intervjumetod (se 
avsnitt 2.2). Utformning av intervjufrågorna genomfördes därmed med utrymme 
för följdfrågor. För att beröra samtliga områden i frågeställningarna delades 
intervjufrågorna upp i två kategorier. Leverans och icke-värdeökande 
arbetsmoment. Frågorna formulerades för att vara tillräckligt allmänna för att 
ställa på samtliga projekt, till samtliga respondenter, med specifika följdfrågor 
på ett mer riktat sätt (se bilaga 6).  
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuer på samtliga projekt genomfördes individuellt. Detta för att undvika att 
respondenterna influerar varandra. Intervjuerna pågick mellan 30 minuter och 
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1,5 timme beroende på hur mycket respondenten hade att berätta. Transkribering 
av intervjuer genomfördes på plats under pågående intervju. 
 
5.1.2 Observationer 
Val av observationsobjekt 
Val av objekt för observation berodde på hur projektet såg ut. Vid platsbesök 
Boklok, Gunsta (se avsnitt 6.1) och Kanalvägen Bålsta (se avsnitt 6.4) 
observerades de grävmaskiner som var aktiva för dagen. På båda dessa projekt 
observerades också en yrkesarbetare. Vid val av observerad yrkesarbetare valdes 
den aktiva yrkesarbetare som arbetade på närmaste plats att tillgå för 
observation. På projektet Norrbacka Etapp B (se avsnitt 6.3) var tre 
grävmaskiner aktiva varav två observerades. Valet av dessa två blev då de rent 
praktiskt var placerade på ett sätt vilket var lättare att observera än den tredje 
grävmaskinen. Här observerades även två yrkesarbetare. På projekt 
Huvudledningar Bålsta tätort (se avsnitt 6.2) observerades en grävmaskin, en 
yrkesarbetare på marken samt en vält. Då detta projekt var stort i förhållande till 
övriga projekt och arbetsplatsen var utspridd gjordes valet av objekt för 
observation i samspråk med blockchef på bygget. På samtliga projekt 
observerades leveranser till och från arbetsplatsen.  
 

Indirekta observationer 
Indirekta observationer (se avsnitt 2.3) genomfördes genom att objekten 
individuellt observerades under en timme vardera. Under timmen genomfördes 
tidtagning av varje moment det observerade objektet utförde och antecknades. 
De indirekta observationerna, och leveranser till och från arbetsplatsen, 
genomfördes på samma sätt. 
 
Direkta observationer 
Direkta observationer (se avsnitt 2.3) genomfördes en arbetsdag och inkluderade 
att anteckna intryck och hur logistiken upplevdes hanteras på arbetsplatsen. både 
saker som kan upplevas positivt samt saker vilka kan upplevas problematiskt 
antecknades.  
 

Kategorisering av arbetstid 
Vid kategorisering av observerad arbetstid delades arbetsmomenten in i tre olika 
kategorier. Direkt arbete, vilket beaktats som arbete vilket bidrar till 
slutprodukten. Exempelvis placering av rör eller urschaktning av grävmaskin. 
Indirekt arbete där aktiviteter vilka anses nödvändiga för att utföra direkt arbete 
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ingår. Exempelvis mätning med laser eller kortare väntan på medarbetare. APL-
tid (se avsnitt 3.3.3) innefattande moment vilka anses helt onödiga och därmed 
går att eliminera genom bättre planering eller annorlunda utförande. Exempelvis 
väntan på medarbetare där möjlighet till att genomföra annat värdeökande arbete 
var möjligt. För exakt fördelning av de olika arbetsmomenten från projekten se 
bilaga 7-10
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6. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras alla observationer från de fyra olika platsbesöken samt 
ekonomisk påverkan den observerade APL-tiden innebär. Därefter presenteras 
en sammanställning av resultatet från de genomförda intervjuerna. Avsnitt 6.5 
sammanfattar den kategoriserade arbetstiden, vilket erhålls från avsnitt 6.1 - 
6.4.4. Den genomsnittliga icke-utnyttjade värdet med härkomst ur APL-tid för 
alla projekt sammanfattas i Avsnitt 6.6.6. För att se specifika siffror för icke-
utnyttjat värde per projekt och indelningsgrupp, se avsnitt 6.6 - 6.6.5. 
 

6.1 BoKlok Gunsta 

6.1.1 Leveranser 
Under dagen observerades en leverans av 
PVC-rör (se figur 6.1), och en leverans av 
singel. Vid leverans av PVC-rör 
observerades att chaufför från leverantören 
ringde arbetsledaren och berättade att 
denne var på plats. Arbetsledaren ringde i 
sin tur till grävmaskinist som för tillfället 
var upptagen. Lastbil från leverantör blev 
ståendes och väntade i tio minuter innan 
avlastning kunde ske (se tabell 6.1). PVC-
rör placerades på utsatt plats enligt APD-
plan (se bilaga 1). Avlastning genomfördes 
oförhindrat och utan komplikationer.  
       
 

 

Tabell 6.1 Tidfördelning vid leverans av PVC-rör 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Väntan på avlastning APL-tid 10 

Avlastning av material Indirekt arbete 5 

 

Figur 6.1 Leverans av PVC-rör 
(Foto: Privat) 
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Leveransen av singel genomfördes genom att lastbil anlände till bygget där 
lastbilschauffören utan komplikationer kunde förbereda kasettlastbilen, vända 
lastbilen, och backa in genom den öppna grinden för att tippa av materialet. 
Ingen övrig arbetare behövdes för att hjälpa till vid mottagning. Lastbilen befann 
sig på arbetsplatsen i totalt tio minuter (se tabell 6.2).  
 

Tabell 6.2 Tidfördelning vid leverans av singel 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Laddning av kassett Indirekt arbete 5 

Vändning och backning Indirekt arbete 3 

Tippning av material Direkt arbete 2 

 

Övriga observationer kopplat till leveranser var att det var en trång yta för 
lastbilarna att vända på. Det upplevdes inte som ett problem vid dessa två 
leveranser men risk för komplikationer om flera leveranser skulle komma 
samtidigt.  
 
6.1.2 Arbetsplatsen 
På arbetsplatsen genomfördes ett flertal observationer där både genomtänkta 
lösningar och möjliga problem antecknades enligt följande: 

• Uppgrävt material placeras i nära samband till projekt där det ska 
användas i framtiden. 

• Upplagsplatser nära grindar. 
• Grindarna in till arbetsplatsen stod öppna under hela arbetsdagen. 
• Det varierade om det var arbetsledare eller grävmaskinist som tog emot 

samtal om inkommande leverans. Vid samtal till arbetsledaren fick 
arbetsledaren i sin tur ta kontakt med grävmaskinist om mottagning av 
leverans. 

• Ingen skyltning för att få lastbilarna att ta rätt infart. 
• Kommunikation mellan yrkesarbetare på marken och grävmaskinist var 

genom att ropa på varandra. 
 
6.1.3 Arbetsmoment och arbetstid 
Under platsbesöket observerades en grävmaskin och en yrkesarbetare på marken 
under en timme vardera. Under denna tid observerades aktioner som 
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kategoriserats i tre olika kategorier. APL-tid, indirekt arbete och direkt arbete 
(se avsnitt 5.1.2). 
 

Under dessa observationer 
gick ca 27 % av tiden för 
grävmaskinen och 40 % av 
tiden för yrkesarbetaren till 
direkt värdeökande moment 
(se figur 6.2 respektive 6.3.) . 
APL-tid för grävmaskinen var 
ca 53 % och bestod främst av 
längre sekvenser av väntan på 
yrkesarbetaren samt ett längre 
avbrott. Yrkesarbetaren 
uppkom APL-tiden till att bli 
8,3 % (se figur 6.2 respektive 
6.3.). 
 

 

 
 
 
Övriga observationer kopplat till arbetstid under arbetsdagen var att både 
yrkesarbetare och grävmaskinist spenderade tjugo minuter mer än berättigad tid 
för lunchrast.  
 
6.1.4 Projektspecifika timkostnader 
De tillhandahållna kostnaderna per timme för olika maskiner och fordon på 
arbetsplatsen presenteras i tabell 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.2 Kategoriserad arbetstid, grävmaskin 

Figur 6.3 Kategoriserad arbetstid, 
Yrkesarbetare 
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Tabell 6.3 Maskin och fordonskostnader 

Objekt Kostnad 

 Hjulgrävare med kärra och gps 1166 kr/timme 

Grävmaskin Volvo ec 250 och gps    1250 kr/timme 

Lastbil + släp                                1144 kr/timme 

Schakt bil                                      768 kr/timme 

 

I detta projekt är materialet satt till fast pris medan kostnaden för leveransen är 
rörlig. Således innebär längre väntan för lastbil också en större kostnad. 
 

6.2 Huvudledningar Bålsta tätort 
 

6.2.1 Leveranser 
Fyra leveranser observerades varav två interna rörleveranser från upplagsplats, 
och två externa leveranser med fyllnadsmassa. Leverans av fyllnadsmassa 
genomfördes av lastbil. Lastbilen åkte in på arbetsplatsen, vände, backade fram 
till avsedd plats i samspråk med grävmaskinist via komradio, och tippade 
fyllnadsmassa. Båda leveranserna av fyllnadsmassa gick till på likvärdiga sätt 
och tog lika lång tid (se tabell 6.4). 
 

 

Tabell 6.4 Tidfördelning vid leverans av fyllnadsmassa 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Navigering på arbetsplatsen Indirekt arbete 1 

Avlastning av material Indirekt arbete 1 

 

Efter genomförd leverans av fyllnadsmassa kommunicerade grävmaskinist via 
komradio till lastbilschaufför att denne behövde två leveranser av rör (se tabell 
6.5). Vid avlastning av rör backade lastbilen in på arbetsplatsen och fram till 



 

 
 

33 

grävmaskinen. Grävmaskinen signalerade med hjälp av signalhornet när 
lastbilen backat tillräckligt långt. Lastbilen fick därefter assistans av 
grävmaskinen att lasta av rören. 

 

Tabell 6.5 Tidfördelning vid leverans av rör 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Hämtade rören från upplagsplats Indirekt arbete 19 

Avlastning av rör Indirekt arbete 4 

Hämtade rören från upplagsplats Indirekt arbete 17 

Avlastning av rör Indirekt arbete 4 

 

6.2.2 Arbetsplatsen 
På arbetsplatsen genomfördes ett flertal observationer där både genomtänkta 
lösningar och möjliga problem antecknades enligt följande: 

• Grindar till arbetsplatsen stod öppna under hela arbetsdagen. 
• Kommunikation mellan yrkesarbetare på marken och grävmaskinist var 

genom att ropa på varandra. 
• Det fanns två upplagsplatser (se bilaga 2). Den mindre befann sig intill 

platskontoret, och den större som kallades för ”åkern” och befann sig vid 
starten av etapp 1. Det finns även en tredje upplagsplats som ska nyttjas 
i etapp 2 men som inte nyttjas ännu. 

• Upplagsplatsen ”åkern” är stor och rymlig för lastbilar att kunna åka in, 
lasta av, och vända utan större trängsel. Även där stod grinden öppen. 

• Stockholmsvägen fick inte stängas av utan var trafikerad under hela 
arbetsdagen. Tillfälliga trafikljus och delad körbana gör det besvärligt att 
ta sig in på byggarbetsplatsen. 

• Det finns en tavla i ett av konferensrummen med leveranser som kommer 
att ske under veckan. Tavlan diskuteras under morgonmötet under med 
alla berörda på byggarbetsplatsen. 

• Chaufförerna som ska köra runt inne på arbetsplatsen är med på 
morgonmöten. 

• Bredvid tavlan har de en mindre tavla där antalet beställda leveransbilar 
varje dag står uppskrivet. 
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6.2.3 Arbetsmoment och arbetstid 
 

Under dagen observerades en 
grävmaskin, en yrkesarbetare 
på marken och en vält under en 
timme vardera. 
Arbetsmomenten kategoriseras 
som direkt arbete, indirekt 
arbete och APL-tid (se avsnitt 
5.1.2). Resultatet av 
observationerna visar att 23,3 
% av grävmaskinens arbetstid, 
30 % av yrkesarbetaren på 
marken och 51,7 % av vältens 
arbetstid (se figur 6.4, 6.5 
respektive 6.6) bestod av 
arbetsmoment kopplade till 
direkt arbete. Yrkesarbetaren 
på marken och välten hade 
båda 36,7 % av arbetstiden 
kategoriserad som APL-tid 
medan grävmaskinens 
arbetstid bestod av 48,3 % 
APL-tid (se figur 6.4, 6.5 
respektive 6.6) För detaljerad 
kategorisering av 
arbetsmoment se bilaga 9. 
Övriga observationer kopplat 
till arbetstid under arbetsdagen 
var att yrkesarbetare, 
grävmaskinist och vältförare 
samtliga spenderade tjugofem 
minuter mer än berättigad tid 
för rast.  

 

Figur 6.4 Kategoriserad arbetstid, grävmaskin 

 

Figur 6.5 Kategoriserad arbetstid, 
yrkesarbetare 

Figur 6.6 Kategoriserad arbetstid, vält 
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6.2.4 Projektspecifika timkostnader 
De tillhandahållna kostnaderna per timme för olika maskiner och fordon på 
arbetsplatsen presenteras i tabell 6.6. 
 
Tabell 6.6 Maskin och fordonskostnader 

Objekt Kostnad 

Lastbil (13 ton kapacitet) 682 kr/timme 

Lastbil (17 ton kapacitet) 770 kr/timme 

Grävmaskin på band #1 ink. gps 1050 kr/timme 

Grävmaskin på band #2 ink. gps 1130 kr/timme 

Grävmaskin på hjul ink. gps 1070 kr/timme 

Vält 1700 kr/timme 

 
6.3 Märsta Norrbacka Etapp B 
 

6.3.1 Leveranser 
Fyra leveranser observerades (se figur 6.7) varav tre leveranser med 
fyllnadsmassa från arbetsplatsen, och en leverans med singel som anlände. 
 

Den första lastbilen anlände med tomt släp till arbetsplatsen, körde in genom 
grinden som öppnades via telefon av produktionschef, och körde sedan genom 
arbetsplatsen. Lastbilen vände och backade fram till grävmaskinen. 
Grävmaskinen signalerade med signalhornet när lastbilen var nära nog för att bli 
lastad. Lastbilen fick därefter vänta på att bli lastad av grävmaskinen (se tabell 
6.7).  
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Figur 6.7 Lastbil lastas med fyllnadsmassa (Foto: privat) 
 
Tabell 6.7 Tidfördelning vid leverans bort från arbetsplats 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Från grind till rätt plats Indirekt arbete 5 

Väntan på att bli lastad av grävmaskin Indirekt arbete 1 

Grävmaskinen gräver och lastar lastbilen Indirekt arbete 2 

 

Lastbil återvänder med tomt släp och blev ståendes på byggarbetsplatsen. Fick 
vänta på grävmaskin (se tabell 6.8.).  
 
 Tabell 6.8 Tidfördelning vid leverans bort från arbetsplats 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Från grind till rätt plats Indirekt arbete 3 

Väntan på att bli lastad av grävmaskin APL-tid 38 

Grävmaskinen gräver och lastar lastbilen Indirekt arbete 2 

 

En annan lastbil anländer till arbetsplatsen lastad med singel. Denna lastbil 
anländer under tiden den tomma lastbilen väntar på lastning. Lastbilen med 
singel blir ståendes och väntar på att grävmaskin flyttar på sig och lyfter undan 
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saker. Därefter backar lastbilen fram till avlastningsplats. Lastbilen lastar av 
singlet och backar fram för att grävmaskinen ska kunna lasta släpet med 
fyllnadsmassa (se tabell 6.9). 
 

Tabell 6.9 Tidfördelning vid leverans till arbetsplats 

Aktivitet Klassificering  Tid (min) 

Från grind in på arbetsplats Direkt arbete 1 

Väntan på grävmaskinen APL-tid 6 

Avlastning av singel Direkt arbete 1 

Grävmaskinen gräver och lastar lastbilen Indirekt arbete 2 

 
6.3.2 Arbetsplatsen 
På arbetsplatsen genomfördes ett flertal observationer där både genomtänkta 
lösningar och möjliga problem antecknades enligt följande: 

• Endast en aktuell grind fanns för infart (se bilaga 3). Vägen från grinden 
in till arbetsplatsen var smal vilket innebar att lastbilar eller andra 
maskiner inte kunde mötas, men observerades inte.  

• Om fler leveranser kommer samtidigt kan problem uppstå då denna väg 
används som både in och utväg från arbetsplatsen.  

• Arbetsplatsen var ordentligt inhägnad med grind som öppnas via telefon.  
• BoKlok hade placerat husmodeller på en yta som anläggningsarbetare 

behövde för ett planerat gjutningsarbete. Betongbilen blev således 
tvungen att blockera in- och utfartsvägen under en hel arbetsdag.  

• Upplagsplatsen var en bit ifrån arbetsplatsen (se bilaga 2) vilket 
upplevdes tidskrävande för grävmaskin när den behövde åka och hämta 
material.  

• Kommunikation mellan yrkesarbetare på marken och grävmaskinist var 
genom att ropa på varandra. 

• Underentreprenörer sitter inte med på morgonmötena.  
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6.3.3 Arbetsmoment och arbetstid 
 

Det observerades en 
grävmaskin på hjul, en 
grävmaskin på band, och två 
yrkesarbetare på marken i en 
timme vardera. Yrkesarbetarna 
betecknades ”Yrkesarbetare 1” 
respektive ”Yrkesarbetare 2”. 
Arbetsmoment kategoriseras 
som direkt arbete, indirekt 
arbete och APL-tid (se avsnitt 
5.1.2). Resultatet av 
observationerna visar att 6,7 % 
av grävmaskinen på hjuls 
arbetstid, 18,3 % av 
”Yrkesarbetare 1”, 13,3 % av 
”Yrkesarbetare 2” och 35 % av 
grävmaskinen på bands 
arbetstid bestod av 
arbetsmoment kopplade till 
direkt arbete (se figur 6.8, 6.9, 
6.10 och 6.11). APL-tiden 
uppgick till 60 % av 
arbetstiden för grävmaskinen 
på hjul, 73,3 % av ”Yrkesarbetare 1”, 78,3 % av ”Yrkesarbetare 2” och 55 % av 
arbetstiden för grävmaskinen på band (se figur 6.8, 6.9, 6.10 och 6.11). 
 
 

 

Figur 6.8 Kategoriserad arbetstid, 
Grävmaskin - Hjul 

 

Figur 6.9 Kategoriserad arbetstid, 
Yrkesarbetare 1 

Figur 6.10 Kategoriserad arbetstid, 
Yrkesarbetare 2 

 

Figur 6.11 Kategoriserad arbetstid, 
Grävmaskin - Band 
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6.3.4 Projektspecifika timkostnader 
De tillhandahållna kostnaderna per timme för olika maskiner och fordon på 
arbetsplatsen presenteras i tabell 6.10. 
 
Tabell 6.10 Timkostnader för grävmaskin och lastbil 

Objekt Kostnad 

Lastbil #1 682 kr/timme 

Lastbil #2 770 kr/timme 

Grävmaskin på band (33 ton) ink. gps 1250 kr/timme 

Grävmaskin på hjul ink. gps 1070 kr/timme 

 
Utöver deras egna maskiner och bilar sker det emellanåt att de får hjälp vid 
leveranser eller förflyttningar från BoKlok och vice versa när de behövs 
assistans.  
 
6.4 Kanalvägen Bålsta 
 

6.4.1 Leveranser 
Fyra interna leveranser av fyllnadsmassa och rör, både från arbetsplats till 
upplagsplats och från upplagsplats till arbetsplats, observerades. På arbetsplatsen 
var två grävmaskiner på hjul aktiva. Båda med varsin kärra bakom grävmaskinen 
som lastades med fyllnadsmassa. När kärran var lastad körde respektive 
grävmaskin från arbetsplatsen till upplagsplatsen, där denne lastade av all massa 
från kärran. Grävmaskinen fyllde kärran med singel som fanns placerad på 
upplagsplatsen och återvände sedan till arbetsplatsen. Samma process 
genomfördes av den andra grävmaskinen, med skillnaden att denne tog med rör 
tillbaka från upplagsplatsen (för specifik tidsåtgång för interna leveranser, se 
bilaga 8).  
 
6.4.2 Arbetsplatsen 
På arbetsplatsen genomfördes ett flertal observationer där både genomtänkta 
lösningar och möjliga problem antecknades enligt följande: 

• Projektet pågick inom ett tätbebyggt område.  
• Det var trångt och två grävmaskiner fick dela på liten yta.  
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• Det var skyltat omkring arbetsplatsen där det tydligt framgick hur 
trafiken skulle ledas, och vart gående skulle ta vägen (se bilaga 5).  

• På grund av den begränsade arbetsytan, uppstod funderingar hur 
grävmaskinerna skulle agera om fastighetsägare ville flytta sitt fordon in- 
eller ut från fastigheten. Ingen sådan situation förekom dock under 
observationstillfället.  

• Upplagsplatsen var placerad ca 1,4 kilometer från nuvarande arbetsplats 
(se bilaga 4) vilket innebar en sträcka på ca 2,8 kilometer för grävmaskin 
dit och tillbaka.  

• Upplagsplatsen var en öppen yta utan inhägnad. Ingen övervakning av 
upplagsplatsen 
observerades (se figur 
6.12).  

• Upplagsplatsen låg precis 
bredvid en transportväg.  

• Utöver upplagsplatsen 
fanns det en yta för 
förvaring av material ca 
100 meter från 
arbetsplatsen där YA 
hämtade material och 
verktyg.  

  
 

 

6.4.3 Arbetsmoment och arbetstid 
Det observerades två grävmaskiner på hjul och en yrkesarbetare på marken under 
en timme vardera. Arbetsmomenten kategoriseras som direkt arbete, indirekt 
arbete och APL-tid (se avsnitt 5.1.2). Resultatet av observationerna visar att 15 
% av arbetstiden för 
grävmaskin #1, 66,7 % för 
grävmaskin #2 och 30 % av 
yrkesarbetaren på markens 
arbetstid bestod av 
arbetsmoment kopplade till 
direkt arbete (se figur 6.13, 
6.14 respektive 6.15). 
Grävmaskin #1 hade 38,3 % av 
arbetstiden kategoriserat som 

Figur 6.12 Upplagsplats 

 

Figur 6.13 Kategoriserad arbetstid, 
Grävmaskin #1 
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APL-tid medan grävmaskin #2 
och yrkesarbetaren på marken 
hade 15 % respektive 43,3 % av 
arbetstiden kategoriserad som 
APL-tid (se figur 6.13, 6.14 
respektive 6.15). För detaljerad 
kategorisering av arbetsmoment 
se bilaga 8. Övriga observationer 
kopplat till arbetstid under 
arbetsdagen var att både 
yrkesarbetare och 
grävmaskinister spenderade 
femton minuter mer än berättigad 
tid för rast.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.4.4 Projektspecifika timkostnader 
De tillhandahållna kostnaderna per timme för olika maskiner och fordon på 
arbetsplatsen presenteras i tabell 6.11. 
 
Tabell 6.11 Timkostnader för grävmaskiner och lastbil 

Objekt Kostnad 

Lastbil 770 kr/timme 

Grävmaskin på hjul ink. gps 1125 kr/timme 

Grävmaskin på hjul ink. gps 1155 kr/timme 

 
 

Figur 6.14 Kategoriserad arbetstid, 
Grävmaskin #2 

 

Figur 6.15 Kategoriserad arbetstid, 
Yrkesarbetare 
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6.5 Sammanställning av kategoriserad arbetstid 
Sammanställning av direkt arbete, indirekt arbete och APL-tid från samtliga 
besökta projekt visar att medelvärdet för de sex observerade grävmaskinerna var 
28,9 % direkt arbete, 26,1 % indirekt arbete och 45,0 % APL-tid. Medelvärdet 
för de fem observerade yrkesarbetarna på marken var 29,0 % direkt arbete, 26,3 
% indirekt arbete och 44,7 % APL-tid (se figur 6.16). 
 
Figur 6.16 Fördelning av arbetstid för grävmaskin och yrkesarbetare 

 
6.6 Ekonomisk påverkan av APL-tid 
I detta avsnitt presenteras beräkningar som ligger till grund för att besvara 
frågeställningen 1: ”Vilka kostnader innebär APL-tid på anläggningsarbeten för 
Skanska?”. 
Beräkningarna som beskrivs utföras vid avsnitt 6.6.1 utförs även i avsnitten 6.6.2 
- 6.6.5, med ett undantag för yrkesarbetarna vilket beskrivs i avsnitt 6.6.2. För 
fullständiga beräkningar se bilaga 11. 
 
6.6.1 Grävmaskiner 
Med timpriser för de observerade grävmaskinerna givna, den klockade tiden för 
direkt arbete, indirekt arbete och APL-tid sammanställt, är det möjligt att 
kalkylera det värde som Skanska går miste om till följd av APL-tid. Det görs 
genom att först beräkna hur stor andel av arbetstiden som gick åt till APL-tid 
under en timme. Denna procentsats multipliceras därefter med de givna 
kostnaderna för de observerade grävmaskinerna vid projekten. Sedermera togs 
det även ut ett medelvärde för alla observerade grävmaskiner, för att kunna ge 
en mer generell överblick på resultatet. Detta presenteras i tabell 6.12.  
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Tabell 6.12: Andel APL-tid för grävmaskiner 

 
Med procentsatserna för grävmaskinerna kalkylerade multipliceras de ännu en 
gång. Denna gång med kostnaden per timme för att få fram hur mycket värde 
som gått förlorad för varje grävmaskin per timme. Det förlorade värdet 
presenteras i tabell 6.13, i form av icke-utnyttjat värde per timme, arbetsdag, 
arbetsvecka och år.  Detta utfördes även för medelvärdet mellan alla 
grävmaskiner. 
 
Tabell 6.13 Icke-utnyttjat värde för grävmaskiner 
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Grävmaskinen med störst mängd icke-utnyttjat värde var grävmaskin #1 
(Märsta), med 750 kr/timme, 6 000 kr/arbetsdag, 30 000 kr/arbetsvecka och 1 
440 000 kr/år som Skanska går miste om i och med APL-tid. Medelvärdet mellan 
alla observerade grävmaskiner blev 517 kr/timme, 4 138 kr/arbetsdag, 20 688 
kr/arbetsvecka och 993 024 kr/år som Skanska i snitt inte utnyttjar inom de 
observerade projekten. 
 
6.6.2 Yrkesarbetare 
På samma vis som för grävmaskiner beräknades andelen APL-tid och det icke-
utnyttjade värdet på grund av APL-tid för de observerade yrkesarbetarna på de 
besökta projekten. Det som dock skiljer dessa beräkningar åt är att det inte fanns 
tillgång till yrkesarbetarnas löner. Snittlöner för yrkesarbetare i både 
Stockholms- och Uppsala län och ett tillägg av arbetsgivaravgift användes för 
att beräkna månadskostnaden för varje yrkesarbetare (se avsnitt 3.7). Detta 
översattes därefter till kostnad per timme (se kolumn 4 i tabell 6.14) för att 
resultatet enklare skulle kunna jämföras med resultatet från grävmaskinerna. 
 
Tabell 6.14 Andel APL-tid för yrkesarbetare 

 
 
Yrkesarbetaren med störst mängd icke-utnyttjat värde var YA #2 (Märsta), med 
249 kr/timme, 1 996 kr/arbetsdag, 9 978 kr/arbetsvecka och 478 949 kr/år som 
Skanska går miste om i och med APL-tid. Medelvärdet mellan alla observerade 
yrkesarbetare blev 143 kr/timme, 1 144 kr/arbetsdag, 5 720 kr/arbetsvecka och 
274 566 kr/år som Skanska i snitt inte utnyttjar inom de observerade projekten 
(se tabell 6.15).  
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Tabell 6.15 Icke-utnyttjat värde för yrkesarbetare 

 
 

6.6.3 Leveranser 
Endast 3 av de 6 observerade leveransbilarna ägnade sig vid sina leveranser åt 
något som kunde anses som APL-tid. Den sjunde, ”Lastbil (Kanalvägen 
Bålsta)”, var ur bruk under observationstillfället och schaktmassorna kördes då 
av grävmaskinerna med varsin kärra (se tabell 6.16).  
 
Tabell 6.16 Andel APL-tid för leveranser 
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Lastbil #2 var den som bidrog till mest icke-utnyttjat värde med siffrorna 488 
kr/timme, 3 901 kr/arbetsdag, 19 507 kr/arbetsvecka och 936 320 kr/år som 
Skanska går miste om i och med APL-tid. Medelvärdet mellan alla observerade 
leveranser blev 103 kr/timme, 821 kr/arbetsdag, 4 104 kr/arbetsvecka och 
196 992 kr/år som Skanska i snitt inte utnyttjar inom de observerade projekten 
(se tabell 6.17).  
 
Tabell 6.17 Icke-utnyttjat värde för leveranser 

 
 
6.6.4 Vält 
Det var endast en vält som observerades under alla platsbesöken vilket var en 
vält i Bålsta. Andelen observerad APL-tid var 36,7 % av arbetstiden, det icke-
utnyttjade värdet blev således 1 196 800 kr/år (se tabell 6.18 samt tabell 6.19). 

 
Tabell 6.18 Andel APL-tid för vält 

 
 

Tabell 6.19 Icke-utnyttjat värde för vält 
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6.6.5 Raster 
Vid tre av platsbesöken satt, både yrkesarbetare och grävmaskinister, över utsatt 
tid för rast (se tabell 6.20). Kostnaden/timme har avrundats nedåt till en 
yrkesarbetares kostnad även om personen möjligtvis var en grävmaskinist. Detta 
på grund av att det inte var helt klart vem som hade vilken roll vid 
observationstillfället.  
 

 

Tabell 6.20 Andel APL-tid för överskriden rast 

 
 

Tabell 6.21 Icke-utnyttjat värde för överskriden rast 

 
 

Arbetsplatsen med störst mängd icke-utnyttjat värde p.g.a. rast var Bålsta tätort, 
med 17 kr/timme, 134 kr/arbetsdag, 669 kr/arbetsvecka och 32 100 kr/år som 
Skanska går miste om i och med APL-tid. Medelvärdet mellan alla observerade 
yrkesarbetare blev 10 kr/timme, 80 kr/arbetsdag, 401 kr/arbetsvecka och 19 215 
kr/år som Skanska i snitt inte utnyttjar inom de observerade projekten (se tabell 
6.21). 
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6.6.6 Sammanställning icke-utnyttjat värde 
Det genomsnittliga icke-utnyttjade värdet per indelningsgrupp sammanfattas i 
tabell 6.22. Gruppen med i genomsnitt mest icke-utnyttjat värde var 
grävmaskinerna. 
 
 
 
Tabell 6.22 Genomsnittligt icke-utnyttjat värde 

 
 
6.7 Intervjuresultat 
Under platsbesök på de fyra olika projekten har två intervjuer på varje projekt 
genomförts. Utifrån intervjuerna har svaren delats in i två underrubriker. 
Leveranshantering och icke-värdeökande arbetsmoment. Numrering, yrkesroll 
och på vilket projekt respondenten tillhörde återfinns i tabell 6.23. 
 

Tabell 6.23 Numrering av intervjurespondenter och arbetsroller 

 
 

6.7.1 Leveranshantering 
APD-plan (se avsnitt 3.3.1) upprättas på projekten för att tydliggöra hur leverans 
bör ske och vart den placeras. På de arbetsplatser där trafik påverkas upprättas 
även en TA-plan (se avsnitt 3.3.2). På samtliga av de besökta projekten beskriver 
respondenterna att chaufför från leverantör ska avisera i förväg när denne närmar 
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sig arbetsplatsen. Anledningen till detta beskrivs vara dels för att klargöra för 
chauffören vilken väg in på arbetsplatsen denne ska ta för att komma rätt, dels 
för att t.ex. grävmaskinist ska hinna förbereda sig för att ta emot leveransen. 
Samtliga respondenter beskriver att det är olika om chaufför från leverantör 
aviserar till arbetsledare/produktionschef eller direkt till grävmaskinist. Det 
beskrivs också att det inte sällan förekommer att chaufför inte aviserar alls eller 
att denne aviserar redan framme på arbetsplatsen. Vid dessa situationer beskrivs 
att problem uppstår. Problem vid oannonserade leveranser kan vara att en 
ordentlig mottagningskontroll (se avsnitt 3.8.1) ej kan göras. Detta sker främst 
då leveransen innehåller material chauffören kan lasta av själv. Chauffören lastar 
då av leveransen och vid de flesta tillfällen lämnar följesedeln vid det avlastade 
materialet. Problem som uppstår när chaufför från leverantör aviserar när denne 
redan är på plats beskrivs vara att grävmaskinisten sällan kan släppa det 
pågående arbetet direkt för att lasta av lastbilen. Vilket i sin tur leder till att 
lastbilen blir ståendes och väntar på grävmaskinen.  
 

Leverans av fyllnadsmassa beskrivs fungera smidigt då lastbilarna med 
fyllnadsmassa sköter hela leveransen själva. På ett större projekt som 
Huvudledningar Bålsta tätort förklarade respondenterna att lastbilschaufförerna 
arbetade hela arbetsdagarna på bygget och kommunicerar med grävmaskinist via 
komradio. De beskrev också att i detta projekt var även lastbilschaufförerna med 
på morgonmötena och var delaktiga i planering av arbetsdagen. Respondent 4: 
”Vi har med chauffören på morgonmötet så kommunikationen mellan 
grävmaskinist och lastbil fungerar kanon och de brukar ofta lägga upp dagarna 
tillsammans på morgonmötet. Det är fantastiskt att vi har en och samma lastbil 
då det innebär att han vet när han ska tippa, vart han ska vara, kan koderna till 
grindarna osv”. I de mindre projekten fungerar det annorlunda. Det är inte en 
lastbil som arbetar hela arbetsdagarna på bygget utan anländer enstaka gånger 
för att lämna eller hämta fyllnadsmassa. Det beskrivs fungera på ett bra sätt men 
upplevs kunna bli problematiskt när det dyker upp en chaufför som aldrig varit 
på bygget och ibland är de språkliga förbistringar som uppstår vilket respondent 
2 beskriver ta onödig tid. Samtliga respondenter beskriver att de beställer hem 
fyllnadsmassa enligt JIT principen (se avsnitt 3.6.1). De förklarar att en 
konversation mellan arbetsledare/produktionschef och grävmaskinist sker om 
hur mycket fyllnadsmassa som kommer behövas kommande dag och därefter 
beställer arbetsledare/produktionschef morgondagens leveranser. T.ex. säger 
respondent 4 att ”Det mesta beställs med ”Just in time” tänket när det gäller 
framförallt fyllnadsmassor som singel och grus då det är smidigt att beställa bara 
dagen innan”. 
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Leverans av material, t.ex. rör beställs till arbetsplatserna med längre 
framförhållning än fyllnadsmassorna. Respondent 1 berättar att beställning av 
rör görs i en mängd som beräknas räcka för en månads arbete, denne menar att 
det blir dyrt ifall grävmaskin blir stillastående på grund av att det t.ex. är slut på 
rör.  
 

Lossning av material beskrivs vara ett problematiskt moment där det 
förekommer att lastbilar är packade på ett sätt som innebär en säkerhetsrisk. 
Respondent 3 säger att enligt avtal ska leverans vara ”avlossningsbart” och 
ibland är det inte det, vilket leder till att lastbilar skickas tillbaka till leverantör 
för att lastas om. Vidare förklaras att det ibland inte finns rätt typ av maskin för 
avlastning ”leveransen kan ha lastats på med truck på ett lager och sedan 
förväntas vi kunna lasta av det med hjälp av grävmaskin eller hjullastare, ibland 
går det inte”. Respondent 5 vittnar om samma fenomen, ”de lastar med gafflar 
men vi har inte samma verktyg” och ”det tar så mycket onödig tid att lasta av 
när lastbilen som kommer är helt överfull”. Respondent 6 har också upplevt 
samma problematik, ”Ibland är leveranserna väldigt dåligt packade så det tar 
lång tid att packa av”.  
 

Omarbete efter lossning på upplagsplats beskrivs av flertalet respondenter vara 
ett tidskrävande moment. Respondent 5 säger att ”hela lossningen blir 
tidskrävande då man först lastar av lastbilen, sen får man lasta om allting för att 
placera det på ett sorterat sätt på upplagsplatsen och när man sedan ska använda 
materialet så lär jag åka hela vägen till upplagsplatsen för att hämta materialet”. 
Respondent 3 är inne på samma spår, ”lossningen tar den tid det tar men oftast 
är det stressigt när vi lossar och då struntar vi i att lägga allt på rätt ställe eller 
kolla igenom följesedeln helt. Det innebär att det blir omarbete vid senare tillfälle 
vilket egentligen är väldigt onödigt men det grundar sig i att det är stressigt just 
när leveransen ska packas av”.  
 

Överlag uttrycker samtliga respondenter att leveranshantering fungerar bra på 
deras pågående projekt men att förbättringspotential finns. Respondent 3 
uttrycker att ”jobbar vi så som vi tänkt och utifrån den planering och de rutiner 
som finns implementerade så skulle det fungera bra tror jag. Problemet är att alla 
inte följer det protokoll som finns och det är då missförstånd uppstår och saker 
blir fel”. 
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6.7.2 Icke-värdeökande arbetsmoment 
När det kommer till icke-värdeökande arbetsmoment uttrycker sju av åtta 
respondenter att ”väntan” är det moment som förekommer mest och anledningar 
till att väntan uppstår anses vara många. Vanligaste anledningen till att väntan 
uppstår anses vara väntan på att en annan arbetsuppgift ska genomföras för att 
komma vidare i arbetet. Respondent 4 säger t.ex. att ”grävmaskinist kan bli 
ståendes för att vänta på att YA ska mäta med laser och liknande”. Både 
respondent 3 och respondent 7 menar dock att det är svårt att undvika den typen 
av väntan. De menar att möjlighet finns till att bli bättre på att genomföra 
förberedande arbete under tiden som väntan förekommer. Respondent 7 säger 
exempelvis att ”det bästa hade varit att ha någon form av hög med 
reservarbetsuppgifter som grävmaskinist eller spadgubbe kunde arbeta med när 
det uppstår väntan”. Respondent 3 är inne på samma spår och säger att ”vi måste 
bli bättre på att förmedla till maskinisterna vad som ska göras i senare skede för 
då kan de utnyttja väntetid till att förbereda inför kommande arbeten”. Andra 
orsaker till väntan är oförberedda avbrott där respondent 4, respondent 6 och 
respondent 7 nämner att det ibland upptäcks oväntade saker när det grävs, det 
kan då exempelvis vara kablar som inte fanns där på ritning vilket leder till att 
arbetet inte kan fortsätta framåt och väntan uppstår. 
 

Enligt majoriteten av respondenterna uppstår de flesta problemen kopplat till 
icke-värdeökande arbetsmoment när anläggningsentreprenad tvingas dela 
arbetsplats och arbeta parallellt med husentreprenad. Det framgår att 
kommunikation mellan husentreprenör och anläggningsentreprenör inte sällan 
är undermålig och att det leder till situationer där väntan uppstår. På projektet 
Märsta Norrbacka Etapp B (se avsnitt 6.3) delades arbetsplatsen av 
husentreprenad och anläggningsentreprenad och där säger respondent 5 enligt 
följande: ”Det händer titt som tätt att vi blir hindrade av hus. Vi kan ibland inte 
hämta material då dem står med kranar”. Respondent 6 belyser samma 
problematik men betonar också att problemet uppstår för samtliga parter, 
”mycket väntan består av att vi får stå och vänta på hussidan men de i sin tur får 
också stå och vänta på oss”. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

7.1 Kommunikation 
Fallstudien visar att den största orsaken till APL-tid på anläggningsarbeten är 
väntan. Anledningarna varför väntan uppstår var flertaliga, men den främst 
förekommande var väntan på att någon annan skulle färdigställa sitt arbete. Det 
framgick tydligt från observationerna, och ett fenomen de intervjuade var väl 
medvetna om. Vid flertalet av situationerna där längre väntan uppstod fanns 
möjligheter för den väntande att genomföra annat arbete. Exempelvis kunde en 
yrkesarbetare vänta medan en grävmaskin grävde. Några minuter senare fick 
grävmaskinen i sin tur vänta på att yrkesarbetaren hämtade ett rör, vilket lika 
gärna kunde ha genomförts vid det tidigare tillfället. Liknande fenomen 
upplevdes förekomma vid samtliga platsbesök. Det innebär att trots att olika 
”arbetslag”, med olika grävmaskinister och yrkesarbetare observerades, uppstod 
ändå samma typ av problematik. 
  
Den gemensamma faktorn som upplevdes vid dessa problem var bristfällig 
kommunikation. Dels kommunikationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare 
men främst kommunikationen mellan grävmaskinist och yrkesarbetare på 
marken. Kommunikationen mellan yrkesarbetare och grävmaskinist var genom 
att ropa till varandra genom grävmaskinens ruta. Något som endast förekom vid 
enstaka tillfällen. Vid förmedling av någonting viktigt tvingades grävmaskinist 
stänga av grävmaskinen för att kunna diskutera, då ljudet av grävmaskinen blev 
för högt. Genom att underlätta kommunikationen mellan yrkesarbetare och 
grävmaskinist skulle det med stor sannolikhet gå att reducera APL-tiden. Det 
skulle innebära att det blev enkelt för grävmaskinist att exempelvis säga ”det 
kommer ta 10 minuter för mig att gräva det här, du hinner gå och hämta det där 
röret som vi ska ha senare”.  
 

Vid leveranshantering av material, där fyllnadsmassor inte är inräknat, 
observerades endast en sådan leverans vilket var på projekt BoKlok i Gunsta (se 
avsnitt 6.1.1). Via intervjuer gavs dock en tydlig bild av hur hantering av 
leveranser fungerar. Det största identifierade problemet var även där kopplat till 
bristfällig kommunikation. Respondenterna uttryckte att problem uppstod vid de 
tillfällen där leverantör inte aviserade om ankomst i förväg. För att besvara 
frågeställning 2: ”Hur ser arbetet ut för att motverka problematiska scenarion 
med hänsyn till leveranser inom anläggningsarbeten?” visade det sig att det finns 
tydliga riktlinjer och verktyg för hur leveranser bör hanteras, och även verktyg 
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för kommunikation både internt samt mellan projekt och leverantör (se avsnitt 
3.6.3 samt 3.8.1). Dessa verktyg varken nämndes av någon respondent eller 
observerades användas under platsbesöken. Detta tyder på att dessa verktyg inte 
är ordentligt implementerade i projekten, eller möjligtvis inte är tillräckligt 
accepterade på arbetsplatsen. 
 
7.2 Attityd och arbetsmoral 
I studien framgick både via observationer och intervjuer att den mänskliga 
faktorn spelar stor roll i hur väl arbetet går. Bland annat observerades vid tre av 
fyra projekt att arbetarna tog för långa raster, en kostnad som i längden blir dyr 
(se avsnitt 6.6.5). Det framgick via intervjuer att det upplevs vara ytterst 
personligt hos arbetarna att göra ”det lilla extra” som att t.ex. utnyttja väntetid 
till att förbereda kommande arbete. Detta bekräftades genom direkta 
observationer. Det observerades bland annat en stor skillnad på två 
grävmaskinister. Den ena antydde att förändring inte ansågs nödvändigt medan 
den andra utstrålade en stark vilja till att utvecklas och hitta nya sätt för att bli 
bättre. Samma typ av skillnad i attityd och arbetsmoral gick att se i de olika 
yrkesarbetarna. Det kan anses helt naturligt och till viss del även acceptabelt då 
det är mänskliga individer det handlar om. 
 
Samtidigt gäller det att ge arbetarna förutsättningar att göra rätt. Genom att öka 
medvetenheten av kostnaderna för väntetid, och belysa arbetsuppgifter som går 
att genomföra under moment där väntetid uppstår, kan APL-tid reduceras. Det 
handlar till stor del om att implementera slöseridämpande arbetsmetoder. Att 
exempelvis implementera LEAN på ett tydligare sätt där det utöver att ge 
arbetarna rätt verktyg att lyckas, också handlar om att förändra arbetskulturen 
(Liker m.fl. 2009. s59). Förslagsvis genom en öppen diskussion på morgonmötet 
om hur dagens arbete ser ut, och vilka arbetsuppgifter som går att genomföra 
under väntetid. Den genomförda studien gav dock inblick i en bransch med stark 
arbetskultur där rutiner och vanor upplevdes fast inpräntade. Att ändra attityden 
och arbetsmoralen i branschen bör därmed beaktas som ett långsiktigt arbete.  
 

Vidare i studien uppmärksammades att ett stort problem, arbetarna på 
”anläggningssidan” upplevde var samarbetet med ”hussidan”. Detta samarbete 
observerades endast på ett av projekten, och var det projekt med störst andel 
APL-tid i studien. Problematiken belystes vidare av majoriteten respondenter. 
Problemen var många, och det mesta skylldes på husentreprenörerna. 
Övergripande upplevdes en underliggande frustration riktad mot ”hussidan” och 
en ovilja att försöka få samarbetet att fungera. Återigen upplevdes denna typ av 
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problematik vara kopplat till attityden och inställningen hos arbetarna. För ett 
förbättrat samarbete mellan ”anläggningssidan” och ”hussidan” krävs att släppa 
”vi mot dem” känslan och arbeta mer som en enhet. Hur stort detta problem 
faktiskt är framgår inte i studien och kräver vidare forskning för att avgöra vilken 
förbättringspotential som finns inom området.  
 
7.3 Diskussion 
Studien visar att medelvärdet av det direkta arbete grävmaskinerna utförde var 
28,9 % av arbetstiden och för yrkesarbetarna 29 %. Detta är högst jämförbart 
med resultatet Josephson & Saukkoriipi (2005, s. 28) redovisar där de uppmätte 
att 28 % av arbetstiden för större maskiner som grävmaskin och hjullastare gick 
till värdeskapande aktiviteter. 17 år senare, vid utförandet av denna studie, visas 
det att den låga andelen direkt arbete i byggbranschen är ett problem i lika hög 
grad nu som det var då. Det märks att det finns en vilja för förbättring i de 
projekten som innefattade denna studie, men även en genomgående ovisshet på 
hur man ska förändra tillvaron. Att det krävdes en förändring i organisationen 
uttryckte de flesta av respondenterna på ett eller annat sätt. Exempelvis var 
”bättre kommunikation” ett vanligt svar på vad som behövde förbättras. Bättre 
kommunikation är en väldigt viktig del i att effektivisera arbetsplatsen, men hur 
man ska kunna uppnå bättre kommunikation hade ingen av respondenterna ett 
klart svar på. Denna studie belyser att det måste läggas mer resurser för att göra 
kommunikationen smidigare genom utbildning och policys. Främst bland 
individerna, exempelvis mellan yrkesarbetare och grävmaskinister. Bredare 
begrepp som ”bättre kommunikation” blir därför mer ett sätt att lämna över 
problemet till någon annan trots att både problemet, och således lösningen 
återfinns hos individerna på byggarbetsplatsen. 
 

Ett fenomen som observerades på tre av de fyra byggarbetsplatserna var att de 
valt att lämna grindarna öppna hela arbetsdagen. Det anses som en direkt orsak 
till att leveranser av fyllnadsmassor inte blev speciellt tidskrävande. Det är dock 
inte rätt att spara tid på att lämna grindar öppna en hel arbetsdag (se avsnitt 
3.6.1). Obehöriga skulle kunna ta sig in på arbetsplatsen och skada sig.  
 

Resultaten denna rapport presenterar, och huruvida metodvalet för att komma 
fram till dessa var rätt tillvägagångssätt, är av betydelse vid diskussion av 
rapportens validitet. Metodvalet att genomföra fallstudier och intervjuer anses 
som försvarbart, då det är välbeprövade vetenskapliga metoder att använda sig 
av (se kapitel 2). Antalet platsbesök och intervjuer kan dock anses vara ett mål 
för kritik. Det utfördes åtta intervjuer, och förmodligen hade förståelsen de 
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angav varit djupare om det utförts fler. Under fallstudierna genomfördes direkta 
och indirekta observationer endast under en arbetsdag vardera. Hade 
observationer utförts under tre arbetsdagar per projekt är det möjligt att resultatet 
kunnat se annorlunda ut. För att motverka detta utfördes observationerna på så 
många projekt som ansågs möjligt inom tidsramen, vilket blev fyra. Det ansågs 
också att resultatet blir mer validerat av att besöka fyra projekt under totalt fyra 
arbetsdagar, istället för två projekt under fyra arbetsdagar. Detta för att resultatet 
då kommer ur en större provstorlek och på så vis skapas utrymme att resultaten 
korrelerar även på större skala. Grunden till denna avvägning återfinns i att 
denna rapport endast genomfördes under tio veckor.
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8. SLUTSATS 
I denna studie har observationer på fyra pågående anläggningsprojekt under en 
arbetsdag vardera genomförts. På dessa fyra projekt har sammanlagt åtta 
intervjuer genomförts. Baserat på den data som samlats in har resultat 
sammanställts och analyserats för att besvara frågeställningarna:  
1. Vilka kostnader innebär APL-tid på anläggningsarbeten för Skanska?  
2. Hur ser arbetet ut för att motverka problematiska scenarion med hänsyn till 
leveranser inom anläggningsarbeten? 
3. Hur kan kostnader kopplat till APL-tid på byggarbetsplatsen reduceras inom 
anläggningsarbeten? 
 

Frågeställning 1. besvarades genom att på de fyra olika besökta projekten 
genomföra indirekta observationer. Tidtagning av arbetsmoment låg till grund 
för beräkning av de kostnader APL-tid innebär för Skanska inom 
anläggningsarbeten. Resultatet visade att det utifrån den ekonomiska aspekten 
bör vara av stort intresse för Skanska och andra företag i byggbranschen att 
arbeta för reducering av APL-tid. Resultatet visade bland annat att icke utnyttjat 
värde/år för varje enskild grävmaskin, i snitt är 993 024 kr. 
 

Frågeställning 2. besvarades genom att undersöka de verktyg Skanska har att 
tillgå för leveranshantering, därmed jämföra det med hur intervjurespondenter 
från de besökta projekten beskriver att leveranser hanteras. Resultatet visar att 
inga större problem uppdagas vid leverans av fyllnadsmassor medan problem 
mer frekvent uppstår vid leverans av annat material. Analysen av resultatet blev 
att verktyg och rutiner finns för att undgå de kartlagda problemen men att dessa 
inte utnyttjas eller efterföljs.  
 

Frågeställning 3. besvaras genom analys av de främsta anledningarna till APL-
tid. Efter analys kunde en sammanställning av rekommendationer för reducering 
av APL-tid framställas enligt följande: 

• Införa stämpelklocka för att säkerställa att arbetstider efterföljs. 
• Implementera exempelvis ”hörsnäcka” för smidigare kommunikation 

mellan grävmaskinist och yrkesarbetare på mark. 
• Utnyttja de digitala verktyg Skanska redan besitter såsom Coredination 

och leveranskalender för att effektivisera kommunikationen mellan 
godsmottagare och leverantör. 

• Se till att så många parter som möjligt deltar på morgonmöten. 
Underentreprenörer, lastbilschaufförer och personal från ”hussidan” bör 
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delta för att ge möjlighet till god kommunikation och förebygga ”vi mot 
dem” känslan. 

• Implementera och utbilda personal i slöserieliminerande-arbetssätt 
såsom LEAN Construction för att ge förståelse i hur de påverkar den 
större bilden. Påvisa hur individens agerande påverkar andra delar av 
projektet. 

• Diskutera och planera arbetsmoment som går att genomföra när 
oundviklig väntan uppstår, förslagsvis på morgonmöte vid planering av 
dagen. 

• I planeringsfasen arbeta med att placera upplagsplats så nära 
arbetsplatsen som möjligt för att minimera tidsåtgången för interna 
transporter.  

 

8.1 Fortsatta studier 
• Djupare undersöka hur logistiken mellan husentreprenad och 

anläggningsentreprenad fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som 
finns. 

• Djupare undersöka hur samordning av schaktmassor mellan olika projekt 
fungerar, hur detta går att förbättra och vilka effekter det skulle innebära. 

• Djupare undersöka huruvida säkerhetspolicys på byggarbetsplatser 
fungerar och hur det påverkar logistiken. 
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Intervjuformulär för examensarbete
Intervju med:
Datum:

Demografiska frågor:
Fråga 1: Vad är din yrkesroll?
Svar:

Fråga 2: Berätta om din arbetslivserfarenhet i byggbranschen.
Svar:

Kärnfrågor:
Fråga 1: Kan du beskriva projektet ni arbetar med? Vad det är för slags projekt? vilken fas ni är i?
vem är kunden? Osv.
Svar:

(leveransmottagning)
Fråga 2: Berätta om hur ni hanterar logistiken med leveranser på er arbetsplats.
Svar:

Fråga 3: Kan du beskriva några vanliga problem du upplevt vid leveranser?
Svar:

Fråga 4: Vad upplever du är mest tidskrävande vid mottagning av leveranser?
Svar:

Fråga 5: Ser du någon förbättringspotential vid mottagning av leveranser? Hur isåfall?
Svar:

(APL-tid)
Fråga 6: Hur mycket tid skulle du säga läggs på icke-värdeökande arbetsmoment? T.ex väntan,
avbrott, störningar och hinder.
Svar:

Bilaga 6



Fråga 7: Vad är den vanligaste orsaken till icke-värdeökande arbetsmoment som t.ex väntan,
avbrott, störningar och hinder?
Svar:

Fråga 8: Hur arbetar ni för att motverka icke-värdeökande arbetsmoment?
Svar:

Fråga 9: Ser du något sätt ni kan utveckla ert arbete mot icke-värdeökande arbetsmoment?
Svar:

(Avslut)
Fråga 10: Har du några fler tankar eller åsikter kring ämnet som vi inte har diskuterat?
Svar:



BoKlok Gunsta
Grävmaskin
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Lastar på grus på vagnen Indirekt arbete 1 Direkt arbete 16

förflyttning till avlastningsplats Indirekt arbete 1 Indirekt arbete 12
förflyttning av arbetsutrustning som var ivägen APL-tid 1 APL-tid 32
Avbrott (eventuellt ett telefonsamtal) APL-tid 5
hämtning utav rör Indirekt arbete 3
förflyttning Indirekt arbete 2
väntan på arbetare (hade kunnat gjort förarbete 
samtidigt som tidigare moment) APL-tid 5
arbete med att att fördela ut grus Direkt arbete 9
mark-killen vibbar, medans fyller grävaren ut ny 
väg Direkt arbete 2
Mark-killen kollar så att marknivån stämmer. 
medans väntar maskinen Indirekt arbete 1
fyller på mer grus i vagnen (samtidigt som mark-
killen jobbar med lasern) Indirekt arbete 2
väntar på att laser ska bli klar Indirekt arbete 2
avstängd grävmaskin APL-tid 10
arbete med att att fördela ut grus Direkt arbete 5
väntar på ny mätning APL-tid 6
snack mellan maskinist och mark-killen APL-tid 5

YA
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Förberedelser och förflyttning Indirekt arbete 13 Direkt arbete 24
lägger ut "fillt" som gruset ska läggas på av 
grävmaskinisten Direkt arbete 6 Indirekt arbete 31
väntar på att grävmaskinen ska lasta av grus Indirekt arbete 2 APL-tid 5
Jämnar ut gruset med kratta Direkt arbete 8
Väntar på att grävmaskinisten ska lyfta ner 
vibbmaskinen Indirekt arbete 1
Vibbrerar marken Direkt arbete 2
Mäter marknivån med laser Indirekt arbete 4
Väntar på att vibreringsmaskinen ska lyftas upp Indirekt arbete 1
väntar på att grävmaskinen ska lasta av grus Indirekt arbete 3
Jämnar ut gruset med kratta Direkt arbete 5
Väntar på att grävmaskinisten ska lyfta ner 
vibbmaskinen Indirekt arbete 1
Vibbrerar marken Direkt arbete 3
Mäter Marknivån med laser Indirekt arbete 6
snack mellan maskinist och mark-killen APL-tid 5
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Huvudledningar Bålsta tätort
YA
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Förberedelse, bar slangar till arbetsplatsen Indirekt arbete 4 Direkt arbete 18
Stog och snackade APL-tid 5 Indirekt arbete 20
Rullade ut duk direkt arbete 2 APL-tid 22
Diskuterade med mätchef Indirekt arbete 4
Mätte med laser Indirekt arbete 5
Krattade och grävde med spade direkt arbete 3
Väntade på leverans av rör APL-tid 13
Mottagning av leverans indirekt arbete 2
Fäste rören i remmar för att lyfta indirekt arbete 2
Fram och tillbaka till bod för att hämta redskap 
att såga röret med APL-tid 4
Sågade röret direkt arbete 3
Placering och inmätning av rör direkt arbete 10
väntan på grävmaskin indirekt arbete 3

Grävmaskin
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Väntan på leverans APL-tid 14 Direkt arbete 14
Förbereder inför ångvältens arbete. Flyttar 
undan material, lyfter fram "konor", byter skopa Indirekt arbete 3 Indirekt arbete 17
grävmaskin plattar ut marken välten ska köra på Indirekt arbete 3 APL-tid 29
Lyfter undan och plaserar ut utrustning på sidan 
om medan ångvält plattar ut marken Indirekt arbete 2
Väntar medan en leverans med grus kommer Indirekt arbete 2
plattar ut den nya marken efter leverans Direkt arbete 4
Stillastående maskin (väntar på leverans) APL-tid 11
Tar emot leverans med rör (hjälper till att lyfta av 
rören med skopan) Direkt arbete 4
Väntar på YA ska komma med verktyg APL-tid 4
Väntar medan två YA arbetar med rören Indirekt arbete 4
Lyfter på rör och arbetar med de två YA Direkt arbete 2
Väntar på nu levereans med rör Indirekt arbete 3
Tar emot leverans med rör (hjälper till att lyfta av 
rören med skopan) Direkt arbete 4

Vält
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Kör och plattar till marken Direkt arbete 2 APL-tid 22
Tomgång APL-tid 18 Direkt arbete 31
Kör och plattar till marken Direkt arbete 16 Indirekt arbete 7
Ståänger av ångvälten och går för att hjälpa 
grävmaskin och vält Indirekt arbete 2
Fäste rören i remmar för att lyfta Indirekt arbete 2
Väntar medan andre YA hämtar redskap i boden APL-tid 4
Sågade röret Direkt arbete 3
Placering och inmätning av rör Direkt arbete 10
väntan på grävmaskin Indirekt arbete 3

Bilaga 8



Norrbacka Etapp B
YA #1
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Väntan på grävmaskin APL-tid 9 Direkt arbete 11
Krattar marken Direkt arbete 2 Indirekt arbete 5
Väntar på att grävmaskin ska komma med rör APL-tid 5 APL-tid 44
Placering av rör Direkt arbete 1
Väntan på grävmaskin APL-tid 4
Arbete med fiberduk Direkt arbete 3
Stillastående APL-tid 5
Väntan APL-tid 7
Förbereder med utmätning Indirekt arbete 5
Väntan på att elektriker jobbat klart APL-tid 14
Vibrerade marken Direkt arbete 5

YA #2
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Väntan på grävmaskin APL-tid 9 Direkt arbete 8
Mätte marken Direkt arbete 2 Indirekt arbete 5
Väntar på att grävmaskin ska komma med rör APL-tid 5 APL-tid 47
Placering av rör Direkt arbete 1
Väntan på grävmaskin APL-tid 4
Arbete med fiberduk Direkt arbete 3
Stillastående APL-tid 3
Arbete med fiberduk Direkt arbete 2
Stillastående APL-tid 7
Släpper in elektriker och samtalar Indirekt arbete 5
Väntan på att elektriker jobbat klart APL-tid 19

Grävmaskin #1
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Städar undan skopor Indirekt arbete 1 Direkt arbete 4
Väntar på YA Indirekt arbete 3 Indirekt arbete 20
Åker för att hämta ETT rör Indirekt arbete 5 APL-tid 36
Är tillbaka med rör och lyfter ner det till YA Direkt arbete 2
Lyfter upp röret igen Direkt arbete 1
Åker iväg med samma rör igen Indirekt arbete 6
Lastar ner nytt medtaget rör till YA Direkt arbete 1
"Städar" arbetsplatsen runt sig Indirekt arbete 1
Åker runt arbetsplatsen och ställer sig bakom 
grävmaskin #2. Har med sig en extra skopa. Indirekt arbete 2
Avstängd maskin. Pratar med Grävmaskin #2. 
Väntar på lastbil APL-tid 28
Lastbil anländer. Grävmaskin börjar "städa 
undan" så lastbilen kommer fram Indirekt arbete 2
Ställer sig dåligt pga trångt. Väntar på att lastbil 
ska kunna APL-tid 2
Väntar på att lastbil 1 ska fyllas igen av 
grävmaskin #2 och att Lastbil 2 sedan kan 
komma fram för att fyllas av grävmaskin #2 APL-tid 6

Grävmaskin #2

Bilaga 9



Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Städar undan skopor Indirekt arbete 1 Direkt arbete 21
Flyttar jordmassor Direkt arbete 5 Indirekt arbete 6
Väntar på kommande lastbil Indirekt arbete 1 APL-tid 33
Lastar bilen med jordmassor Direkt arbete 3
Gräver Direkt arbete 2
Stänger av grävmaskin och gräver för hand med 
spade Direkt arbete 2
Hoppar in och fortsätterr gräva med 
grävmaskinen Direkt arbete 3
Stänger av grävmaskin och gräver för hand med 
spade Direkt arbete 1
Diskuterar arbetet med YA Indirekt arbete 2
Stänger av Grävmaskin och pratar med 
grävmaskinist #1 APL-tid 28
Lastbil #2 anländer. Grävmaskin börjar "städa 
undan" så lastbilen kommer fram APL-tid 5
Väntar på att lastbil #2 ska lasta av Indirekt arbete 1
Lastar på lastbil #2 med jordmassa Direkt arbete 2
Väntar på att lastbil #2 ska fara så lastbil #1 kan 
komma fram. Indirekt arbete 1
Lastar på lastbil #1 med jordmassa Direkt arbete 3



Kanalvägen Bålsta
Grävmaskin #1
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Gräver och fyller sin vagn med schaktmassa Direkt arbete 5 Direkt arbete 9
Pratar med YA och byter sedan skopa Indirekt arbete 2 Indirekt arbete 28
Kör iväg schaktmassa till upplagsplats Indirekt arbete 15 APL-tid 23
Kommer tillbaka med släp fullt med grus (byter 
skopa igen) Indirekt arbete 1
Pratar med YA (stilla) Indirekt arbete 1
Lastar ner en skopa grus Direkt arbete 1
Pratar med YA (stilla) Indirekt arbete 2
Rör om i gropen med skopan Direkt arbete 2
Gräver en skopa Direkt arbete 1
Väntar på YA APL-tid 6
Grävmaskinisterna talar mellan varandra Indirekt arbete 1
Hoppar ut ur grävmaskin, pratar med YA, och 
mäter grop Indirekt arbete 2
Hoppar in i grävmaskin APL-tid 2
Startar grävmaskin och går på tomgång APL-tid 2
Plattar till schaktmassa på grävmaskin #2s 
vagn och flyttar en skopa Indirekt arbete 2
Stilla APL-tid 3
Flyttar sig så att grävmaskin #2 kan köra iväg 
med schaktmassor APL-tid 2
Kör tillbaka och står sedan stilla APL-tid 3
Lämnar grävmaskin på tomgång och pratar om 
icke-jobbrelaterat ämne med annan YA APL-tid 2
Inne i grävmaskin igen och byter skopa Indirekt arbete 1
stilla APL-tid 3
Pratar med YA om gropen Indirekt arbete 1

Grävmaskin #2
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Gräver och fyller sin vagn med schaktmassa Direkt arbete 24 Direkt arbete 40
Stänger av grävmaskin (Stilla) Indirekt arbete 1 Indirekt arbete 11
Startar grävmaskinen och börjar gräva Direkt arbete 2 APL-tid 9
Stänger av grävmaskin (Stilla) APL-tid 9
Startar grävmaskinen och börjar gräva Direkt arbete 3
Stilla och pratar med grävmaskin #2 Indirekt arbete 1
Börjar gräva igen Direkt arbete 11
Väntar på att grävmaskin #1 ska flytta på sig så att grävmaskin #2 kan åka utIndirekt arbete 2
Åker och Lämnar av schaktmassa Indirekt arbete 7

YA
Aktivitet Kategori Tid Tot tid 60
Väntan Indirekt arbete 2 APL-tid 26
Placerade ut fiberduk Direkt arbete 1 Direkt arbete 18
Väntan Indirekt arbete 4 Indirekt arbete 16
Placerade ut fiberduk och rör Direkt arbete 5
Hämtade rör och gjorde förberedelser APL-tid 4
Väntan på grävmaskin APL-tid 8
Fortsatt väntan på grävmaskin APL-tid 2
Krattning/utjämning av mark Direkt arbete 1
Pratar med grävmaskinisten Indirekt arbete 2
Tittar på medan grävmaskin gräver APL-tid 7
Placering av rör Direkt arbete 1
Bytte rör, då det var fel rör APL-tid 3
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Sågning och placering av nya rör Direkt arbete 10
Mätning Indirekt arbete 2
pratar om icke-jobbrelaterat ämne med 
grävmaskinist APL-tid 2
Förbereder, hämtar material, pratar med pc Indirekt arbete 6



Snittlön Yrkesarbetare är den genomsnittliga lönen funnen från den 
statistiska centralbyråns statistik år 2019.
Relativa löneläget är snittlönen för en yrkesarbetare multiplicerat med 
faktorn för det relativa löneläget. Denna faktor var 101,6 (1,6%) för 
Uppsala län och 100,7 (0,7%) för Stockholms län enligt SCB 2019.

Den frärde kolumnen beskriver den genomsnittliga kostnaden för en 
genomsnittlig yrkesarbetare när man räknar in arbetsgivaravgiften. Det 
relativa löneläget mulltipliceras med det inverterade värdet för 
arbetsgivaravgiften (SKR 2022) för att få kostnaden för arbetsgivaren.

För att kunna beräkna kostnaden för yrkesarbetare på samma vis som för 
grävmaskiner breäknades kostnad, arbetare per månad om till kostnad, 
arbetare per timme. Detta genomfördes genom att dividera värdet för 
kostnad, arbetare per månad med 160. Detta för att en en åtta timmar lång 
arbetsdag, fem dagar i veckan, i fyra veckor blir 160 arbetstimmar.

Fast lön
Snittlön 
Yrkesarbetare Relativa löneläget

Med 
arbetsgivaravgift 
31.42%

Kostnad, 
arbetare per 
månad

Kostnad, arbetare 
per timme

Stockholms län 34,700 kr 34,943 kr 50,952 kr Stockholms län 50,952 kr 318 kr
Uppsala län 34,700 kr 35,255 kr 51,407 kr Uppsala län 51,407 kr 321 kr

Ackord
Snittlön 
Yrkesarbetare Relativa löneläget

Arbetsgivaravgift 
31.42% tot 160 timmar

Uppsala län 38,800 kr 40,236 kr 58,670 kr
Stockholms län 38,800 kr 41,322 kr 60,254 kr

% av arbetstid är APL-tid i minuter dividerat med 60. Detta för att få 
andelen icke-utnyttjad arbetstid avden arbetstimmen som observerades.

Icke-utnyttjat värde/timme. % av arbetstid multipliceras med kostnad/timme 
för att få ut Iche-utnyttjat värde under den arbetstimmen.

Kostnad/timme är den erhållna kostnaden per timme taget från varje 
projekt. Inte uträknat med undantag för yrkesarbetarna då de har 
månadskostnad istället för timkostnad.

Icke-utnyttjat värde/arbetsdag är Icke-utnyttjat värde/timme multiplicerat 
med 8 för att simulera det icke-utnyttjade värdet för en 8 timmar lång 
arbetsdag.

Medelvärde är det tal som, från varje kolumn, får fram genom att adera 
varje tal i kolumnen med antalet deltagande rader. Med det fås en 
sammanfattad bild av hur t.ex. APL-tid kan se ut på arbetsplatser som inte 
observerats här.

Icke-utnyttjat värde/arbetsvecka är Icke-utnyttjat värde/arbetsdag 
multiplicerat med 5 för att simulera det icke-utnyttjade värdet för en 5 dagar 
lång arbetsvecka.
Icke-utnyttjat värde/år är Icke-utnyttjat värde/arbetsvecka multiplicerat med 
48 för att simulera det icke-utnyttjade värdet för en år med 4 veckor lång 
semester.

Grävmaskin APL-tid i 
minuter % av arbetstid Kostnad/timme Grävmaskin Icke-utnyttjat 

värde/timme
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsdag
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsvecka
Icke-utnyttjat 

värde/år
Grävmaskin 

(Gunsta) 32 53.3% 1,166 kr
Grävmaskin 

(Gunsta) 622 kr 4,975 kr 24,875 kr 1,193,984 kr
Grävmaskin 

(Bålsta) 29 48.3% 1,130 kr
Grävmaskin 

(Bålsta) 546 kr 4,369 kr 21,847 kr 1,048,640 kr
Grävmaskin #1 

(Märsta) 36 60.0% 1,250 kr
Grävmaskin #1 

(Märsta) 750 kr 6,000 kr 30,000 kr 1,440,000 kr
Grävmaskin #2 

(Märsta) 33 55.0% 1,070 kr
Grävmaskin #2 

(Märsta) 589 kr 4,708 kr 23,540 kr 1,129,920 kr
Grävmaskin #1 
(Kanalvägen 

Bålsta) 23 38.3% 1,125 kr

Grävmaskin #1 
(Kanalvägen 

Bålsta) 431 kr 3,450 kr 17,250 kr 828,000 kr
Grävmaskin #2 
(Kanalvägen 

Bålsta) 9 15.0% 1,155 kr

Grävmaskin #2 
(Kanalvägen 

Bålsta) 173 kr 1,386 kr 6,930 kr 332,640 kr
Medelvärde 27 45% 1,149 kr Medelvärde 517 kr 4,138 kr 20,688 kr 993,024 kr

Yrkesarbetare APL-tid i 
minuter % av arbetstid Kostnad/timme Yrkesarbetare Icke-utnyttjat 

värde/timme
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsdag
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsvecka
Icke-utnyttjat 

värde/år
YA (Gunsta) 5 8.3% 321 kr YA (Gunsta) 27 kr 214 kr 1,071 kr 51,407 kr
YA (Bålsta) 22 36.7% 321 kr YA (Bålsta) 118 kr 942 kr 4,712 kr 226,191 kr

YA #1 (Märsta) 44 73.3% 318 kr YA #1 (Märsta) 234 kr 1,868 kr 9,341 kr 448,378 kr
YA #2  
(Märsta) 47 78.3% 318 kr

YA #2  
(Märsta) 249 kr 1,996 kr 9,978 kr 478,949 kr

YA 
(Kanalvägen 

bålsta) 16 26.7% 321 kr

YA #1 
(Kanalvägen 

bålsta) 86 kr 685 kr 3,427 kr 164,502 kr
Medelvärde 27 45% 320 kr Medelvärde 143 kr 1,144 kr 5,720 kr 274,566 kr

Lastbil APL-tid i 
minuter % av arbetstid Kostnad/timme Lastbil Icke-utnyttjat 

värde/timme
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsdag
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsvecka
Icke-utnyttjat 

värde/år
Lastbil + släp 

(Gunsta) 10 16.7% 1,144 kr
Lastbil + släp 

(Gunsta) 191 kr 1,525 kr 7,627 kr 366,080 kr
Scaktbil 
(Gunsta) 0 0.0% 768 kr

Scaktbil 
(Gunsta) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Lastbil 13 ton 
(Bålsta) 0 0.0% 682 kr

Lastbil 13 ton 
(Bålsta) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Lastbil 17 ton 
(Bålsta) 0 0.0% 770 kr

Lastbil 17 ton 
(Bålsta) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Lastbil #1 
(Märsta) 6 10.0% 682 kr

Lastbil #1 
(Märsta) 68 kr 546 kr 2,728 kr 130,944 kr

Lastbil #2 
(Märsta) 38 63.3% 770 kr

Lastbil #2 
(Märsta) 488 kr 3,901 kr 19,507 kr 936,320 kr
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Lastbil 
(Kanalvägen 

bålsta) - - 770 kr

Lastbil 
(Kanalvägen 

bålsta) - - - -
Medelvärde 8 13% 798 kr Medelvärde 103 kr 821 kr 4,104 kr 196,992 kr

Vält APL-tid i 
minuter % av arbetstid Kostnad/timme Vält Icke-utnyttjat 

värde/timme
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsdag
Icke-utnyttjat 

värde/arbetsvecka
Icke-utnyttjat 

värde/år
Vält (bålsta) 22 36.7% 1,700 kr Vält (bålsta) 623 kr 4,987 kr 24,933 kr 1,196,800 kr

Rast
APL-tid i 
minuter % av arbetsdag Kostnad/timme Rast

Icke-utnyttjat 
värde/timme

Icke-utnyttjat 
värde/arbetsdag

Icke-utnyttjat 
värde/arbetsvecka

Icke-utnyttjat 
värde/år

Gunsta 20 4.2% 321 kr Gunsta 13 kr 107 kr 535 kr 25,680 kr
Bålsta tätort 25 5.2% 321 kr Bålsta tätort 17 kr 134 kr 669 kr 32,100 kr
Märsta 0 0.0% 318 kr Märsta 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Kanalvägen 
(Bålsta) 15 3.1% 321 kr

Kanalvägen 
(Bålsta) 10 kr 80 kr 401 kr 19,260 kr

Medelvärde 15 3% 320 kr Medelvärde 10 kr 80 kr 400 kr 19,215 kr

APL-tid i minuter% av arbetstid Kostnad/timme 
Icke-utnyttjat 
värde/timme

Icke-utnyttjat 
värde/arbetsdag

Icke-utnyttjat 
värde/arbetsvecka

Icke-utnyttjat 
värde/år

Grävmaskin 27 45.0% 1,149 kr Grävmaskin 517 kr 4,138 kr 20,688 kr 993,024 kr
Yrkesarbetare 27 45.0% 320 kr Yrkesarbetare 143 kr 1,144 kr 5,720 kr 274,566 kr

Leveranser 8 13.0% 798 kr Leveranser 103 kr 821 kr 4,104 kr 196,992 kr
Raster 15 3.0% 320 kr Raster 10 kr 80 kr 400 kr 19,215 kr


