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The construction industry depends on functioning logistics; if the logistics isn’t
working the construction site will risk to be interrupted due to material shortages or
problems with deliveries. Despite this, the construction industry is battling logistic
problems daily. This problem is very time consuming and costly for the companies.
These theses are written for Peab Bostadsproduktion and investigate if it is possible
to focus on logistics earlier in the building planning process to reduce the problems
that occur. Peab has partnerships with three companies that could be helpful for them
in the work of reducing logistic problems. These three companies are Vico, BEAst and
BIMobject.
The thesis first section gives a general review of logistics, as well as the concepts
related to it. A general review of the above named partners is also given. In the first
section the meaning of BIM is also explained. The core of the thesis consists of a
survey with craftsman from one of Peabs construction sites. The other main part is
interviews with officials from both the production side and from Peabs headquarters.
The survey and the interviews have then been collected and analyzed. Based on the
result that was gathered, suggestions and solutions are presented and discussed.
The work shows that many of the logistical problems that occur can be reduced or
completely prevented by implementing these three in all Peabs own management
builds.
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SAMMANFATTNING
Byggnadsindustrin är beroende av en fungerande logistik för att arbetet
inte ska avbrytas på grund av materialbrist eller problem med
leveranser. Trots detta brottas industrin dagligen med logistikproblem
som måste lösas ute på byggarbetsplatsen under arbetets gång. Detta är
ett problem som är mycket tidskrävande och som kostar
byggnadsföretagen mycket pengar.
Detta examensarbete är skrivet åt Peab bostadsproduktion och
undersöker hur man redan under projekteringen kan lägga mer fokus
på logistiken för att minska dessa problem. Peab har olika långt gångna
samarbeten med två företag och en branschorganisation som kan vara
till hjälp för att minska logistikproblemen. Dessa tre är Vico, BEAst
samt BIMobject. I arbetets första delar ges en allmän genomgång av
logistik, samt av begrepp kopplade till densamma. Även en allmän
genomgång av Peabs ovan samarbetspartner ges. Arbetets kärna utgörs
för det första av en enkätundersökning med yrkesarbetare från ett av
Peabs projekt. Den andra huvuddelen är intervjuer med tjänstemän
både från produktion och från Peabs huvudkontor. Från
enkätundersökningarna och intervjuerna så har sedan resultat samlats
in och analyserats, utifrån detta presenteras och diskuteras
lösningsförslag.
Arbetet visar att många av de logistikproblem som uppstår går
att minska eller helt hindras genom att använda sig av Vico, BEAst och
BIMobject när man projekterar och bygger i egen regi.
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FÖRORD
Detta
examensarbete
är
den
sista
delen
av
Högskoleingenjörsutbildningen i Byggteknik vid Uppsala universitet
och är skrivet i samarbete med Peab Bostadsproduktion.
Examensarbetet pågår under läsårets sista period och omfattar 15
högskolepoäng.
Examensarbetet undersöker hur man kan projektera för att
förbättra logistiken på byggarbetsplatserna.
Vi vill tacka Peab Bostadsproduktion för att vi fått möjligheten
att skriva detta examensarbete i samarbete med dem. Vi vill rikta ett
tack till alla som deltagit och gjort detta examensarbete möjligt. Ett
extra stort tack vi vill rikta till vår ämnesgranskare, Kristofer Gamstedt
samt vår handledare på Peab Bostadsproduktion, Johan Kauppi.
Uppsala, maj 2015
Fredrik Strand och Pontus Lindström
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1 INLEDNING
Syftet med detta examensarbete är att undersöka de logistikproblem
som uppstår på Peabs byggarbetsplatser, samt hitta lösningar och
förbättringar som går att göra redan under projekteringen. Peab har
tidigare varit med i examensarbeten som har undersökt hur just
logistiken kan förbättras på byggarbetsplatsen (Essen Larsson, 2014).
Det som skiljer detta arbete från de tidigare är valet att undersöka hur
man kan förbättra logistiken redan under projekteringsskedet. Det
pågående bostadsprojekt som examensarbetet har haft som referens
heter Allélunden och ligger i Sollentuna. Det pågående projektet är
uppdelat i flera etapper där Etapp 1 är av traditionell 2D-projektering
och Etapp 2 projekteras i 3D.
Målet med examensarbetet är att komma fram till förslag på hur
Peab, med hjälp av en förbättrad och tydligare BIM-projektering, ska
kunna minimera de logistikproblem som vanligtvis uppstår i
produktionen.

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Logistikproblem i byggbranschen är vanligt förekommande, vilket
leder till både förlorad arbetstid och ökade arbetskostnader. Peab har
resonerat kring sina problem med logistik och kommit fram till att
deras största problem är att materialet de får kommer fel tid i fel
mängd, eller inte är av önskad kvalitet. Dessa tre felkällor skapar i
längden onödigt arbete i form av förflyttningar på arbetsplatsen,
förseningar och returer av material.
Byggnadsmaterial kräver i regel stort utrymme på arbetsplatsen
när det ska lagras. Detta är något som skapar problem då utrymme är
en bristvara på de flesta byggarbetsplatserna. Förvaringen av material
leder ofta till att det blir förstört, antingen på grund av väder eller
förflyttningar innan varorna eller materialet slutligen ska användas.
Vidare händer det även att varor och material inte motsvarar
förväntningarna vid leverans. Felen på varorna kan variera från fel
antal produkter till dålig kvalitet eller andra defekter. Dessa fel på
varorna/materialet upptäcks sällan då kontrollerna vid ankomst inte är
tillräckligt noggranna. Det är ofta varor lagras på byggarbetsplatsen
direkt efter leverans utan inspektion, vilket kan leda till att fel blir
dolda ända fram till varorna ska användas.
De olika materialen som används på en byggarbetsplats kräver
även olika hantering. Man kan dela in leveranserna i två typer. Ena
typen är det material som ska levereras precis innan det ska in i
byggnaden, dessa leveranser är kritiska. En sen leverans av dessa varor
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kan leda till förseningar av hela bygget, ett exempel på denna typ av
varor är kök som är fuktkänsligt och måste hanteras varsamt. Den
andra typen är materialen som levereras i stora mängder och måste
lagerhållas, exempelvis isolering. Även denna vara är fuktkänslig men
den löper inte lika stor risk att skadas när den förvaras. Den typen av
material som levereras i stora mängder leder ofta till onödigt spill och
extra förflyttningar av varorna på byggarbetsplatsen.
En effektivare byggarbetsplats kan uppnås genom att i ett
tidigare skede lägga större fokus på planeringen av varuleveranser
(Agapiou et al. 1998). Genom att utnyttja den teknologi och de
programvaror som finns idag på ett mer effektivt sätt kan många av
dessa problem undvikas. Digitaliseringen av världen leder till att sättet
vi tänker, lever och arbetar hela tiden förändras. Byggnadsindustrin
och samhället kommer att påverkas mycket inom de närmsta tio till
tjugo åren då utvecklingen av ITC (Information and Communication
Technology) sker i snabb takt (Dawood, 2010). Då byggnadsindustrin
redan ligger efter vad gäller teknologin kommer den att ta stora steg
framåt när den digitaliseras mer.

1.2 Avgränsningar

Examensarbetet kommer att fokusera på tre företag som Peab har
samarbete med, dessa är BIMobject, BEAst och VICO. Arbetet har
utförts för att se hur man med hjälp av dessa tre kan förbättra
projekteringen. Arbetet har avgränsats till att undersöka hur de olika
programmen och metoderna skulle behöva kopplas ihop, det vill säga
ingen djupare kontroll av programmen och vilken påverkan det fått på
logistiken på arbetsplatsen har gjorts. Intervjuerna är endast utförda
med folk inom eller med bakgrund inom Peab. Examensarbetet är
utfört med intervjuer och enkäter samt en litteraturstudie som
bakgrund. Inga faktiska mätningar är gjorda då inget projekt använder
sig av de tre systemen samtidigt.
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2 LITTERATURSTUDIE

I litteraturstudien ges en bredare genomgång av viktiga delar inom
logistik och ByggnadsInformationsModellering. Litteraturstudien är
uppdelad i två delar, ena delen går in på områden kopplade till BIM.
Den andra delen av litteraturstudien går in på de områden som berör
logistik. Arbetet har till största del fokuserats på BIM, BIMobject,
BEAst, Vico och byggnadslogistik. Litteraturstudien tar även upp
begrepp som är viktiga att ha förståelse av för att få en helhetsbild av
problematiken som finns med bygglogistiken. Även mätmetoder för
hur effektiv ett företags varuhantering är har tagits med i
litteraturstudien.

2.1 BIM – ByggnadsInformationsModellering
BIM är ett ofta förekommande ord i byggbranschen, det är dock inte
alla som har full förståelse för vad det innebär. BIM står för
ByggnadsInformationsModellering och är en arbetsmetod, vilken går ut
på att ta fram en BIM-modell, de vill säga en virtuell modell av
verkligheten. Modellen kan innehålla stora mängder information, allt
från byggnaden i allmänhet, till specifika komponenters egenskaper. I
en BIM-modell samlas information om byggnaden vilket gör att man
skapar ett aktivt informationsflöde genom hela byggprocessen. Genom
att arbeta i en BIM-modell kan antalet kommunikationsmisstag
minskas, då flera discipliner kan arbeta i samma modell tas behovet att
behöva skicka filer och information mellan de olika disciplinerna bort.
Det är viktigt att alla discipliner samarbetar för att få fram en
fungerande BIM-modell (Granroth, 2011).
Fördelen som uppnås genom att projektera med BIM är
visualisering via en virtuell miljö, vilket gör projektet mer överskådligt.
Det finns även kompletterande projekteringsverktyg som exempelvis
underlättar kollisionskontroller och samordning då t.ex. konstruktörens
håltagning och VVS-installatörens rör visas i samma modell. Det ger
även förbättrade möjligheter att söka och hitta information i modellen.
Förutsättningar för att kunna visualisera en tidplan, bestämma
montageordning samt göra mängdavtagningar direkt ur modellen
finns. Då en bättre planering är möjlig blir det lättare att göra
kostandsestimering och simuleringar, vilket leder till en förbättrad
produktionsstyrning. Den ökade informationen i modellen finns även
kvar till förvaltningsskedet (Granroth, 2011).
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Genom att använda sig av 4D eller 5D-modeller i BIMprojekteringen utökas informationen i modellen då även planering och
produktionsstyrning läggs till. För att få en 4D-modell utgår man från
sin modell och lägger till tidsplaneringen, detta gör det möjligt att ta
fram en tidsplan till sitt byggprojekt från 4D-modellen. I en 5D-modell
är även kostnadskalkyler tillagt i 4D-modellen. Detta gör det möjligt att
ta fram både en tidsplan och kostnader för ett projekt (Jongeling, 2008).
Finns intresse att läsa mer om BIM kan boken BIMByggnadsInformationsModellering av Granroth läsas, information om
boken hittas i referenslistan.

2.1.1 Vico
VicoSoftware är ett företag som fokuserar på att integrera tid och
kostnad med BIM. Deras programvara heter Vico Office och erbjuder
lösningar för att bättre kunna visualisera, analysera och optimera
byggprojekt. Programmet integrerar 2D-ritningar och 3D-modeller för
att i samma gränssnitt kunna:
• Samordna
• Platsindela
• Mängda
• Kalkylera
I Vico Office kan CAD-filer från de olika disciplinerna läggas in och
studeras samtidigt. Programmet har många smarta funktioner som
exempelvis Vico LBS Manager där LBS står för Location Breakdown
Structure och går ut på att man ska kunna göra en platsindelning av
projektet. Indelningen av projektet kan göras precis så specifik man vill
från områdesindelning, ända ned till lägenhets- och rumsindelning.
Platsindelningen är en av de viktigaste egenskaperna för inköp och
logistik per plats/läge. Genom att använda detta verktyg behöver man
inte littrera alla objekt, utan det vet automatiskt var objekten är
placerade i modellen.
Ett annat viktigt verktyg i Vico Office är Vico´s Schedule Planner
som är ett planeringsverktyg som ger en tydlig bild av projektets olika
delar. Vico Schedule Planner arbetar på ett nytt sätt vad gäller
tidsplanering, där man har en lutande linje för varje arbetsmoment som
framgår enligt figur 2.1. Detta skiljer sig från exempelvis den mer
traditionella tidsplaneringen med Gantt-schema. Det gör att man enkelt
kan se om olika moment krockar i tidsplaneringen, då deras lutande
tidslinje inte får gå ihop. Det gör även att man får fram exakta tider för
när de olika byggnadsmomenten ska starta. De dimensioner Vico Office
använder sig av är:

	
  4	
  

Kap. 2 Litteraturstudie

•
•
•
•

2D BIM = ritningar, mängdavtagning och rapporter
3D BIM = mängdning, kollisionskontroller och platsindelning
4D BIM = planering, inköp och logistik
5D BIM = kalkyl, budget och kostnadsanalyser

(Vico, 2015).
Figur 2.1 – Vico Schedule Planner med tidsplanering för ett projekt, x-axeln
visar tid och y-axeln visar vilket våningsplan (Vico, 2015).

2.1.2 BIMobject
BIMobject är ett företag som hjälper andra företag att göra virtuella
kopior av sina verkliga produkter, exempelvis prefabväggar, dörrar och
fönster. Dessa virtuella kopior, även kallade BIM-objekt, samlas
tillsammans med tillhörande CAD-filer och läggs sedan upp på
företagets molnbaserade portal där det sedan kan laddas ned av
användaren. Användaren kan sedan ladda in ett BIM-objekt till sitt
CAD-program, t.ex. Revit eller Archicad. I figur 2.2 visas ett exempel på
en av Peabs leverantörers test BIM-objekt från hemsidan.
Skillnaden när man använder sig av BIMobjects BIM-objekt är att
3D-modellen blir mer informationsrik och det är just denna del som är
viktig för byggbranschen. All information om produkten finns samlad
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på BIMobjects webbsida. Genom att klicka på objektet i modellen får
man upp en informationsruta och där kan man trycka sig vidare på
länken till objektets hemsida. Denna produktinformation kan vara t.ex.
beskrivning, funktioner, U-värden eller andra produktdata. Via denna
informationssida kan man sedan enkelt titta på liknande produkter från
företaget eller gå direkt in på företagets hemsida. Varje produkt på
BIMobjects portal har även en unik QR-kod som visas i figur 2.3. Vid
scanning av QR-koden kommer man direkt till produktens sida på
BIMobjects portal, alltså samma information som nås via 3D-modellen.
Scanningen av produkten kan enkelt göras med en surfplatta eller en
”smartphone”, vilket leder till att informationen även är lättillgänglig
ute på byggarbetsplatsen (BIMobject, 2015).

Figur 2.2 – Exempel på BIMobject från en av Peabs leverantörer (BIMobject,
2015).
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Figur 2.3 – QR-kod tillhörande figur 2.2 (BIMobject, 2015).

2.2 Logistik
När man som kund köper eller beställer en produkt så vill man ha rätt
mängd på rätt plats vid rätt tid. Det är vanliga och rimliga krav man
ställer som kund. Det är från producenternas sida som det blir
komplicerat att uppnå dessa krav. Det krävs en fungerande
distribution, produktion och materialförsörjning för att producenten
ska kunna uppnå kundens krav (Oskarsson et al. 2013).
Världens största intresseorganisation inom logistik Council of
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definierar logistik
på följande sätt översatt av (Oskarsson et al. 2013). ”Logistik omfattar
att på ett så kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till
slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom
innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska
fungera”. CSCMP:s definition kan sammanfattas med att ett företag ska
sträva efter att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice. En
kostnadseffektiv leveransservice skulle innebära att man till så låga
logistikkostnader som möjligt ska uppnå det krav som ställs från
kunden (Oskarsson et al. 2013).
Ett enklare sätt att definiera logistik på från producentens
synvinkel är att ”Alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha till
rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för mycket pengar”
(Oskarsson et al. 2013, s.20).
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2.2.1 Bygglogistik

Logistik fungerar på olika sätt i olika branscher. Byggbranschen är unik
och likaså de problem som uppstår inom den. I byggbranschen är det
vanligt att man utför sin produktion i projektform där varje nytt projekt
har en ny organisation. Det är komplicerat att skapa en standardiserad
produktion- och logistikprocess, eftersom förutsättningarna skiljer sig
mellan olika projekt. Varje ny byggarbetsplats blir till en ny tillfällig
fabrik. I byggbranschen är det extra viktigt att material levereras i rätt
tid på grund av de begränsade lagringsmöjligheterna på arbetsplatsen
(Oskarsson et al. 2013).

2.2.2 SCM
Supply Chain Management är ett begrepp som uppstod under 1990talet. Supply Chain Management förkortas (SCM) och går ut på att man
ska planera, utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera de
resursflöden som uppstår i försörjningskedjor (Matsson, 2012). När
man talar om logistik och försörjningskedjor är det hela
försörjningskedjan, från råvara hos producenten till att slutprodukten
är framme hos köparen som beställt varan. I hela försörjningskedjan är
det flera aktörer inblandade, men i de praktiska exemplen man
undersöker är det oftast två eller tre företag som är kopplade till en
SCM-aktivitet (Oskarsson et al. 2013).
Supply Chain Logistics är logistiken i denna försörjningskedja
och det är många saker som påverkar hur fungerande
försörjningskedjan blir. En viktig del är lagringen och vilken
lagringstruktur man ska använda sig av, det vill säga i hur många led
ska en produkt lagras och var är den mest lämpade placeringen på ett
lager. (Oskarsson et al. 2013).

2.2.3 BEAst

BEAst är en branschorganisation och namnet står för ”Bygg- och
fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget
drygt 90 medlemmar. Medlemmarna är ledande företag och
organisationer från olika delar av byggbranschen som samverkar för att
utveckla branschens eAffärer. Det övergripande målet med
branschorganisationen är att stötta branschens övergång till eAffärer
och därmed få en ökad produktivitet. BEAst arbete består av tre delar,
de olika delarna är basverksamhet, projekt och tjänster.
Basverksamheten arbetar för att ta fram gemensamma standarder inom
eAffärer, där arbetet fokuserar på att utveckla processerna för
upphandling, inköp, logistik och fakturering. Projektdelen består av
projekt som BEAst driver för att utvecklas inom sina områden. Tjänster
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som BEAst erbjuder är en fakturaportal, dokumentationstjänst och
rådgivning till sina medlemmar.
För att man ska kunna få ett fungerande digitalt
informationsflöde genom hela försörjningskedjan har BEAst skapat en
standard med namnet BEAst Supply Material som ska användas för
varuförsörjning till byggarbetsplatser. BEAst Supply Material ska
fungera som en grund för att man ska kunna nå målen med SCM i
byggbranschen. Enligt branschorganisationen kan man med ett digitalt
informationsflöde genom hela försörjningsprocessen förenkla
bygglogistiken avsevärt (BEAst, 2015). För att det ska vara möjligt krävs
det en sammankoppling av de system som de inblandade aktörerna
använder sig av. Denna sammankoppling är viktig för att kunna utbyta
information mellan projektörer, leverantörer och logistikföretag. Detta
då BEAst Supply Material innehåller en processbeskrivning och en serie
meddelanden som ska användas för de material och byggvaror som
levereras till en byggarbetsplats (BEAst, 2015).
Ytterligare en funktion är BEAst Label, vilket är en
standardiserad kollietikett som fungerar som ett komplement till BEAst
Supply för att leveranserna till byggarbetsplatsen ska hamna på rätt
plats. BEAst Label kompletterar även transportetiketten STE som
behövs för transporten fram till byggarbetsplatsen. Innehållet på
kollietiketten kan variera, men en grund för att etiketten ska fungera är
destinationsfälten, där det med stora tecken tydligt framgår vilken
position på byggarbetsplatsen kollit ska levereras till. BEAst Label är
utformat så att en truckförare ska kunna se tecknen på etiketten utan att
behöva gå av trucken, för att underlätta arbetet på byggarbetsplatsen.
Märkningen sker i olika nivåer för att täcka alla typfall, därför finns det
flera versioner av etiketten med sju eller åtta destinationsfält som
beskrivs i Tabell 2.1. Det enda destinationsfält som är obligatoriskt är
det första, lossningsplats. De andra destinationsfälten används endast
vid behov (BEAst, 2015).
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Tabell 2.1 – BEAst Labels olika typer av leveransetiketter (BEAst, 2015).
BEAst Label A

Främst avsedd för pallgods och appliceras i två lika
exemplar, en på var sida av kollit.

BEAst Label B

Avsedd för att appliceras på kollin som inte utgör
pallgods samt på att underliggande kollin, t.ex.
kartonger som ställs på en pall eller läggs i ett annat
kolli.

BEAst Label C

En kompletterande innehållsförteckning till främst
BEAst Label B och får aldrig ensamt appliceras på
ett kolli.

BEAst Label D

En produktetikett som kompletterar tillverkarens
egen artikelmärkning. Används endast vid behov.

För att illustrera hur en BEAst Label fungerar visar figur 2.4
utformningen av BEAst Label A7. BEAst Label A7 visar detaljerad
information, så som till vilket rum i vilken lägenhet kollit ska levereras.
Etiketten används för att man ska kunna få materialet eller varorna till
rätt plats på byggarbetsplatsen direkt vid leverans.
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Figur 2.4 – BEAst Label A7 (BEAst, 2015).

2.2.4 SCOR

SCOR står för Supply Chain Operation Reference Model och syftet med
modellen är att etablera enhetliga beteckningar och standardiserat
språk för att beskriva, mäta, analysera och utvärdera olika
verksamheter i försörjningskedjorna. Modellen är tänkt att kunna
användas i hela kedjan, från den ursprungliga leverantören ända fram
till den slutliga kunden. (Matsson, 2012). SCOR utgår från tanken att
alla företag oavsett om de är säljande eller tillverkande, oavsett bransch
kan modelleras på samma sätt genom de fem standardiserade
arbetsprocesserna, Source, Make, Deliver, Plan och Return. Är det en
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grossist utgörs företaget av Source och Deliver medan ett tillverkande
företag består av Source, Make och Deliver.
När man använder SCOR kartläggs hela försörjningskedja som
den ser ut idag och nyckeltal för det olika arbetsprocesserna beräknas.
Nyckeltalen visar hur lång tid de olika arbetsmomenten tar. Med hjälp
av dessa nyckeltal kan olika företag enkelt jämföras med andra företag,
för att se om något behöver effektiviseras. SCOR ger riktlinjer för hur
de bästa företagen i olika branscher arbetar (Gyllin, 2010).
2.2.4.1 BSCOR
Som tidigare nämnts är det alltid unika förutsättningar på en
byggarbetsplats. Den tillfälliga fabrik som skapas vid varje projektet
varar endast fram till färdig byggnad. Att förutsättningarna är unika
gör att SCOR som är uppbyggt för en industri där massproduktion
dominerar, inte kan implementeras direkt på ett byggprojekt. Därför
har man försökt anpassa SCOR och lagt till parametrar för att kunna
mäta de unika förutsättningarna som råder på en byggarbetsplats.
Målet är att alla mätningar och processer ska ske på samma sätt, detta
för att alla byggarbetsplatser ska kunna utvärderas och utvecklas enligt
samma metod trots att de ofta är olika (Gyllin, 2010).

2.2.5 Lean
Lean kommer från det ursprungliga begreppet Lean Production.
Namnet Lean Production kan vara vilseledande då ordet ”production”
lätt missuppfattas att endast vara tillämpbart på tillverkande
verksamheter, men det omfattar egentligen alla typer av verksamheter.
Därför har man övergått till att endast kalla det Lean. Lean är ingen
aktivitet eller metod som går att implementera under en kort period för
att sedan fungera. Lean handlar snarare om ett förhållningssätt eller en
strategi för hur verksamheten ska bedrivas. Det är ett arbetssätt där
man arbetar steg för steg för att närma sig en vision om att eliminera
slöseri. I praktiken handlar det om att på ett långsiktigt sätt driva allt
slöseri ut ur verksamheten. Enligt Lean finns det åtta former av slöseri:
• Överproduktion
• Väntan
• Transport
• Överarbete
• Lager
• Rörelse
• Produktion av defekta produkter
• Outnyttjad kompetens
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Genom att utgå från dessa kategorier av slöseri blir det enklare att
lokalisera vart det sker slöseri, och därefter se hur det går att undvika
(Pettersson et al. 2009).

2.2.6 Just In Time
Just in Time är något som man arbetar för att uppnå inom nästan alla
branscher då en kortare lagringstid leder till en kostnadsbesparing för
lagring av varor. Inom produktion blir det vanligare att man vill att
leveranserna ska komma direkt till det produktionsmoment som
varorna ska användas till. Levereras varor JIT ställs stora krav på både
att mängden som kommer är rätt samt att leveransprecision är korrekt.
För leverantörens del gäller det att leveransen av varor sker under den
tidsram man fått av beställaren, görs inte detta finns det risk att
produktionen stannar upp (Oskarsson et al. 2013). Av tabell 2.2 framgår
de skillnader som specificerar JIT-leveranser och traditionella
leveranser
Tabell 2.2 - Traditionella leveranser och JIT-leveranser (Oskarsson et al. 2013).
S.122.
TRADITIONELLA
LEVERANSER
Långa transporttider
Stora volymer
Låg tidsprecision
Låg leveranssäkerhet
Inget totalansvar

JIT-LEVERANSER
Korta transporttider
Små volymer
Hög tidsprecision
Hög leveranssäkerhet
Totalansvar
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3 METODIK
Examensarbetet är uppbyggt med en litteraturstudie för att få en
djupare förståelse för ämnet. Därefter har en enkätundersökning och
intervjuer genomförts för att samla information om problemet. Även
möten och konferenser har deltagits vid under arbetet. I följande avsnitt
ges en djupare genomgång av de olika delarna och syftet med dem.

3.1 Litteraturstudier

Litteraturstudierna har utförts vid Uppsala Universitet på böcker,
forskningsarbeten, samt journalartiklar. Några av Peabs tidigare
examensarbeten har lästs igenom under litteraturstudien, samt har
information hämtats från BEAst, Vico och BIMobjects hemsidor. Den
litteratur som undersökts djupare är litteratur som har handlat om
logistik, bygglogistik, BIM och projektering. Litteraturstudierna som
har genomförts har gett oss djupare förståelse för de grundläggande
principerna inom logistik och BIM, samt visat vilken utveckling som
sker inom området.

3.2 Enkätundersökning
Som en del av examensarbetet har enkätundersökningar genomförts på
den aktuella byggarbetsplatsen. Enkätundersökningen är ifylld av
yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen för att få en uppfattning om vad
de tycker om de logistikproblem som kan uppstå på arbetsplatsen.
Frågorna ger en tydlig bild av vad de har för uppfattning om de olika
problemen.
Enkätundersökningen är ifylld av fyra stycken yrkesarbetare och
för att få yrkesarbetarna att ta ställning till frågorna så har
svarsalternativen minimerats till fyra. Genom att göra på detta sätt
tvingas yrkesarbetarna välja sida och de har inte kunnat lämna ett
neutralt svar. Enkätundersökningsblanketten kan ses i Bilaga 1.

3.3 Intervjuer
Intervjuer
är
gjorda
med
tre
tjänstemän
från
Peabs
produktionsavdelning, projektets projekteringsledare, samt Peabs
tidigare logistikchef. Genom att dela upp intervjuerna med personer
dels från produktionen och dels från projekteringen så fås åsikter från
båda sidorna av ett bostadsprojekt.
Intervjuerna är genomförda med olika tjänstemän inom
produktionen på Peab för att se vilka åsikter de har om
logistikproblemen på byggarbetsplatsen och i byggbranschen.
Tjänstemännen fick även svara på vilka förbättringsmöjligheter de tror
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finns inom projekteringen för att få en förbättrad logistik på
byggarbetsplatserna. Intervjuerna är utförda med byggarbetsplatsens
platschef, en arbetsledare samt den logistikansvariga på
byggarbetsplatsen. Arbetsledaren är mycket erfaren i byggbranschen
medan den logistikansvariga är ny, vilket ger olika synvinklar. Tjänsten
som logistikansvarig är relativt ny på Peab och den logistikansvariga
som har intervjuats har endast arbetat ett par månader i
byggbranschen, men har sedan tidigare lång erfarenhet inom logistik
från andra branscher. Med tjänstemännen genomfördes intervjuer
istället för enkätundersökningar för att ge dem mer utrymme att
resonera kring sina svar. Intervjufrågorna kan ses i Bilaga 2.
Intervjuerna med projekteringsledaren och Peabs tidigare
logistikchef är utformade efter deras arbetsroll och vilken syn de har på
projekteringen, samt vad de tycker behöver ändras och förbättras.
Intervjufrågorna kan ses i Bilaga 3.

3.4 Möte och konferens
Som start på arbetet deltog vi i konferensen ”BIM för
byggmaterialindustrin”, där det var företrädare från bland annat
BIMobject, BEAst, BIM Alliance, Peab, NCC och Trafikverket som höll
föredrag. Det var även flertalet företrädare för byggmaterialföretag på
plats. Under dagen gavs det information om BIM och fördelarna med
att använda sig av arbetsmetoden lades fram, även hur eventuella
svårigheter ska hanteras togs upp. Under konferensen behandlades
även hur man kan säkerhetsställa materialindustrins kompetens och
hur värden beaktas hela vägen fram till den slutliga kunden. Vidare
diskuterades hur försörjningsprocessen hänger ihop och hur den kan
förbättras och effektiviseras.
När projekteringen för Allelunden Etapp 2 startades deltog vi
vid startmötet för projekteringen. Där diskuterades de problem som
uppstått i Etapp 1, samt andra vanliga problem som kan uppstå i
projekteringen. Som nämnts tidigare så projekterades Etapp 1 i 2D
medan man i Etapp 2 projekterar i 3D. Syftet med mötet var att tidigt
träffas för att undvika att de fel som uppstått i Etapp 1 ska upprepas.
Ett möte planerades även in med Jonas Thörnqvist, tidigare
logistiker och projektledare på Peab, nu arbetar han på WSP som
Projekt och projekteringsledare samt BIM-konsult. Under mötet hade
han en genomgång av pilotprojektet han arbetade med under sin tid på
Peab samt de erfarenheter han fick av projektet. Pilotprojektet
genomfördes av både Thörnqvist och Peabs tidigare logistikchef Lars
Gutwasser. I resultatdelen framgår även resultatet av en intervju med
Lars Gutwasser.
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3.5 Studiebesök
För att få en bättre översikt över projektet och byggarbetsplatsen
gjordes ett studiebesök på bostadsprojektet Allélunden. Den
logistikansvarige gav en rundtur på arbetsplatsen och gick då igenom
hur de har tänkt med leveransplatser, uppställningsplatser och
logistiken i övrigt. Han gick även igenom byggarbetsplatsens APDplan.

3.6 Bearbetning av insamlad data
Svaren från enkätundersökningen har sammanställts för att ge en
samlad bild av hur yrkesarbetarna tycker att logistiken fungerar på
byggarbetsplatsen. Materialet från intervjuerna är sammanställt för att
få en bild av hur varje intervjuad person ser på logistiken och
användningen av de olika hjälpmedlen som finns i projekteringen.
Resultatet av sammanställningen framgår under resultat, diskussion
och analys.

3.7 Osäkerheter

Osäkerheter från intervjuerna och enkätundersökningen kan vara att
någon person inte har uppfattat frågan rätt eller inte är tillräckligt insatt
i problemet, vilket gör att det kan ha blivit en osäkerhet i svaret.
Enkätundersökningen och intervjufrågorna är gjorda för att få en
bredare förståelse och svaren är den enskildas egen åsikt, vilket kan ge
skilda svar.
En annan felkälla kan vara hur våra frågor var formulerade, då
vissa frågor kan ha varit ledande. Vid en del av frågorna har den
intervjuade gett korta svar trots att det funnits utrymme att utveckla
svart, exempelvis genom att beskriva för och nackdelar med att införa
ett visst arbetsmoment.
På grund av tidsbrist på byggarbetsplatsen deltog endast fyra
stycken yrkesarbetare på enkätundersökningen. Detta kan ha resulterat
i att enkätundersökningen inte har gett en lika tillförlitlig bild av den
samlade
uppfattningen
från
byggarbetsplatsen.
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4 RESULTAT
I resultatdelen av rapporten har indata från intervjuerna och
enkätundersökningen sammanställts och jämförts med varandra.
Resultatet delas upp i två delar, den ena delen sammanfattar den gjorde
enkätundersökningen och i den andra sammanställs de utförda
intervjuerna.

4.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen fylldes i av två grupper yrkesarbetare, två
betongarbetare och två träarbetare. När samtliga svar var
sammanställda noterades att dessa två gruppers svar var väldigt lika,
därför togs beslutet att titta på yrkesarbetarnas svar som helhet. I tabell
4.1 visas en sammanställning av svaren de fyra yrkesarbetarnas gav på
enkätundersökningen.
Tabell 4.1 – Sammanställning av enkätundersökning
Fråga
1. Det är tydligt vart
ankommande gods ska placeras
eller förvaras.

Aldrig

Ibland
2

4. Efter att material har levererats
till byggarbetsplatsen så görs det
flera förflyttningar av material
innan det används.
7. Samtliga produkter
kontrolleras vid leveransen, så det
stämmer till antal och kvalitet.

Ofta

Alltid
2

4

4

Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer
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2. Mottagning av varuleveranser
tar upp för mycket av arbetstiden.
3. För att bygget ska flyta på och
materielleveranser ska komma i
tid krävs en erfaren platschef och
arbetsledare.
5. Det finns en tydlig plan hur
varuleveranser av viktiga
produkter som fönster, dörrar och
kök ska hanteras.

4

2

2

3

1
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6. Det är ofta ont om plats på
byggarbetsplatsen på grund av
material som levererats långt i
förväg.

2

8. Det blir ofta förseningar i
produktionen på grund av
försenade leveranser eller andra
problem med leveranserna.

4

9. Logistiken och leveranser
fungerar smidigare med en
logistikansvarig på bygget.
10. Det hade underlättat om varor
som levererades hade en ”Scanetikett” så man enkelt kan
kontrollera vilka varor det är och
antalet.

2

2

2

4

Av de fyra yrkesarbetarna tycker ingen av dem att det alltid är tydligt
var varor ska placeras vid leverans. På frågan om mottagningen av
varuleveranser tar upp för mycket tid svarar samtliga att de knappt
instämmer. Samtliga anser att det krävs en erfaren ledning i form av
platschef
och
arbetsledare
på
byggarbetsplatsen
för
att
materielleveranser ska komma i tid och att bygget ska flyta på.
Yrkesarbetarna tycker att det endast är ibland som material förflyttas
flera gånger efter det levererats innan det slutligen byggs in eller
används.
Vidare tycker samtliga att det finns en tydlig plan för hur
känsliga produkter som fönster, dörrar och kök ska hanteras. Att det
ofta är ont om plats på bygget på grund av för tidigt levererade varor
råder det delade meningar om, hälften tycker det händer ibland medan
hälften tycker det är sällan. Alla fyra yrkesarbetarna anser att det endast
är ibland som produkter kontrolleras vid leverans så de stämmer till
antal och kvalitet. Att förseningar i produktionen ofta sker på grund av
försenade leveranser eller andra problem med leveranser instämmer
samtliga i. Yrkesarbetarnas åsikt är att logistiken och leveranser
fungerar smidigare med en logistikansvarig på byggarbetsplatsen.
Samtliga tillfrågade anser att det knappt skulle underlätta om varorna
hade levererats med en ”Scan-etikett” så man enkelt kan kontrollera
varor och antal.
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4.2 Intervjuer

Resultaten för intervjuerna har delats upp i två delar. Ena delen är en
sammanställning från intervjuerna med tjänstemän i produktionen.
Den andra delen är en sammanställning av intervjuer med tjänstemän
från Peabs huvudkontor.

4.2.1 Tjänstemän från produktion
Precis som nämnts under avsnittet metodik är intervjuerna i
produktionen utförda med tjänstemän som har olika arbetsroller. Deras
olika arbetsroller har gjort att en del av svaren från intervjuerna har
skiljt sig från varandra. I följande avsnitt presenteras det tre
intervjuades åsikter som framkom under intervjun.
4.2.1.1 Krav från projekteringen
Huruvida det ställs krav från projekteringen och bygghandlingar hur
materialhanteringen och logistiken ska fungera på byggarbetsplatsen
svarade de intervjuade relativt lika varandra. Samtliga sa att det ska
upprättas en arbetsplatsdispositionsplan som kommer från
projekteringen. Denna APD-plan utvecklas och ändras sedan hela tiden
under produktionens gång. Arbetsledaren och den logistikansvariga
svarade även att det finns krav på fukt vilket påverkar hur produkterna
ska plastas in, skyddas och förvaras. Vissa yrkesarbetare på
byggarbetsplatsen har även gått fuktsäkerhetskurser. Platschefen tycker
att det är han som fått sköta logistiken till stor del sedan han kom till
bygget och han kan inte svara för hur väl det är projekterat från början.

Figur 4.1 – APD-plan över Allégården.
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4.2.1.2 Leveranskontroller
Att varor levereras som inte håller måttet och ändå passerar
leveranskontroller för att upptäckas långt senare anser inte platschefen
stämmer. Han tror att skador på varor till största del sker under
förvaringen eller medan varor flyttats runt på byggarbetsplatsen.
Arbetsledaren däremot menar att det händer att varor levereras som
inte är enligt överenskommelse, men som man ändå är tvungna att
använda. Varor som man kan vara tvingade att använda trots fel eller
brister kan vara plattbjälklag eller väggar där hål eller dylikt är
felplacerat. Så länge varorna är rätt storlek får det användas, felen får
lösas på plats då det tar för lång tid att vänta på nya produkter.
Arbetsledaren menar även att det är svårt att upptäcka fel på
produkterna innan de ska monteras på plats. Dessa produkter är ofta
de som sätts in i slutet av bygget, så som kök och badrumsinredning.
Även den logistikansvarigas svar överensstämmer med att det är först
vid slutmontering av vissa produkter som man upptäcker felen. Både
arbetsledaren och den logistikansvarige anser att det är för
tidskrävande att kontrollera samtliga varor vid leverans. Då samtliga
varor inte kontrolleras tillräckligt noga finns det en risk att felaktiga
varor levereras till bygget. Arbetsledaren anser att det man oftast
kontrollerar är transportskador och antalet pallar som levereras, men
inte den enskilda pallens innehåll.
4.2.1.3 Hantering av känsliga varor
Både arbetsledaren och den logistikansvarige tycker att det finns en
tydlig plan för hur känsliga varor ska hanteras, dock främst ur
fuktsynpunkt. Dessa känsliga varor, som kök, fönster och dörrar, ska
levereras inplastade så de tål kortare lagring utomhus. De ska dock
alltid bäras in i bygget under samma dag som de levereras till
byggarbetsplatsen. Platschefen anser att det inte finns en tillräckligt
tydlig plan för de känsliga produkterna ska hanteras. Han menar att de
flesta hanteras med ”sunt förnuft”, men han tycker att det vore bra om
det utformades en tydlig plan för hur varje produkt ska hanteras.
4.2.1.4 Logistik styrd från projektering
De tre intervjuade ställer sig tveksamma till att logistiken och
varuleveranser ska vara ännu mera styrd från projekteringen.
Arbetsledaren menar att det skulle fungera med en mer styrd logistik
från projekteringen i den bästa av världar, men det är svårt att veta den
exakta tiden för de olika produktionsdelarna så långt i förväg. Det är
även ofta man inte har bestämt vilka leverantörer man ska använda sig
av under projekteringen. Även platschefen hade samma tankegångar
och tycker att det fungerar bra på Etapp 1 där man utformat en egen
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tidsplan som man följer och arbetar utifrån. Om man skulle projektera
hela tidsplanen innan bygget börjar är det lätt att hela planeringen
skulle rasa om några arbetsmoment drog ut på tiden och försenar
bygget. Möjligheten att vara anpassningsbar försvinner och just detta
tycker samtliga intervjuade är viktigt. Den logistikansvariga anser att
flexibiliteten försvinner om logistiken är för hårt styrd, att det bästa
vore om varuleveranser skulle ske på avrop. Det vill säga att
varuleveranser kan anpassas och komma tidigare eller senare om det
exempelvis skulle vara några förseningar i produktionen.
Arbetsledaren ser också poängen med att varor levereras JIT, men han
ser också ett problem med flexibiliteten. På ett större bygge med
mycket förvaringsutrymme kan man enkelt förvara varorna om ett
moment inte skulle vara klart i tid.
4.2.1.5 Streckkoder vid leveranskontroll
Införandet av streckkoder eller QR-koder för att kontrollera varor vid
leverans är något som alla tre ställer sig något eller mycket tveksamma
till. Platschefen menar att man genom att införa scanning av varje vara
vid leverans så gör man varuhanteringen mer komplicerad. Istället för
att ta bort ett moment lägger man till ett. Platschefen tycker att man tar
det ett steg för långt och gör det mer komplicerat än det behöver vara.
Den logistikansvarige har erfarenhet av ett sådant system sedan
tidigare och anser att det är ett bra system och framförallt säkert. Han
tror dock det systemet skulle vara alldeles för tidskrävande på en
byggarbetsplats.
Både arbetsledaren och den logistikansvarige ser ett problem
med att innehållet i lådan fortfarande kan vara fel på grund av
felpaketering eller dylikt. Så även om en låda stämmer när den scannas
kan det fortfarande saknas eller vara fel varor inuti den scannade lådan.
Arbetsledaren tror att det kan fungera på mindre produkter som
används i stora mängder, t.ex. skruv, spik och expander. Han anser
även det är viktigt att om något sådant skulle införas måste det vara
samma system från start till mål. Systemet man använder sig av måste
vara detsamma från tillverkare till den slutliga byggarbetsplatsen.
4.2.1.6 Leveransetikett
Användningen av leveransetikett är något som används på
byggarbetsplatsen och som samtliga är väldigt positiva till. Samtligas
åsikt är att det är ett måste för bygget, det gör att rätt sak kommer till
rätt plats i tid och man undviker mycket extraarbete. Arbetsledaren har
dock upplevt att numreringen av trapphusen och huskroppar har
skapat problem, vilket har skapat onödig förvirring. Problemet har
varit att ett trapphus har haft både en siffra och en bokstav. Samma
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trapphus kunde vara märkt med A på ena ritningen och märkt med 1
på en annan ritning.
4.2.1.7 Implementering av BIMobject
Genom att använda sig av BIMobject kan man få varor på
byggarbetsplatsen som kan scannas med QR-kod, så att man kommer
in på varans hemsida och där kan man få mer information om
densamma. Detta var något som de tre var positiva till. Allihop såg
olika för och nackdelar med att använda sig av detta. Platschefen såg
nyttan i att arbetsledarna kan kontrollera att varor sitter på rätt plats
med hjälp av en QR-kod. Arbetsledaren tyckte att det vore bra att
använda sig av produkter från BIMobject på stomrelaterade delar. På så
sätt får alla icke utbytbara produkter ett större informationsflöde och
det blir enklare att kontrollera vid montering. Han tror däremot att det
blir problem att använda sig av detta på samtliga produkter, det sker
ofta tillval i lägenheterna när de individanpassas av köparen. Om det
sker ändringar i byggnaden efter projekteringen måste arkitekten in i
modellen i efterhand och rita in de nya tillvalen.
4.2.1.8 Förbättringar som krävs i projekteringen
Avslutningsvis fick alla svara på frågan vad de tyckte behövde
förbättras i projekteringen eller allmänt för att få bättre logistik på
byggarbetsplatsen. Platschefens åsikt är att man fokuserar för mycket
på hur man ska effektivisera logistiken för byggmaterial som ska till
byggarbetsplatsen, men man glömmer bort varor som ska returneras
eller avfallet som ska bort från byggarbetsplatsen. Han tycker man bör
titta på hur man kan effektivisera avfallshanteringen. Han tror även att
man kan utnyttja BIMobject, att man där kan lägga in standard längd
på väggar för att minimera spill när de monteras. Så när arkitekten ritar
och använder sig av Peabs standard väggar finns rekommenderade
längder inlagda. Den logistikansvarige tycker att det fungerar sämre
med de mindre produkterna som används, t.ex. spik och skruv. Det är
för dessa produkter det krävs bättre planering. Han tycker även att det
borde finnas ett koncernsystem när det gäller tidsplanen som alla
använder sig av samt att det även borde finnas en nätbaserad kalender
där alla kan se vad som är planerat på bygget. Arbetsledaren anser att
byggnaden ska vara färdigprojekterad när bygget börjar, inte
projekteras samtidigt som produktionen är igång som det är på Etapp
1.
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4.2.2 Sammanställning av intervjuer från produktion och
enkätundersökning
I följande avsnitt är en samanställning av delar från
enkätundersökningen och intervjuer från produktionen gjord. I tabell
4.2 följer en sammanfattning av utvalda viktiga svar som samlats in,
svaren är den gemensamma uppfattningen inom det aktuella
arbetsområdet, i avsnitt 4.2.1 kan samtliga svar utläsas.
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Tabell 4.2 – Sammanställning av problem från enkätundersökningen och
intervjuer med tjänstemän från produktionen.	
  
Fråga
Tjänstemän
Yrkesarbetare Problem
produktion
Är det tydligt
Det ställs krav från Oftast, men
Krav ställs
var varor ska
projekteringen på
inte alltid det
men är ej
placeras?
APD-plan som
är tydligt var
tillräckliga.
visar lagerplatser.
varor ska
placeras.
Levereras
Ja felaktiga varor
Varor
Leveranskont
varor som inte kan passera
kontrolleras
roller är inte
håller måttet,
leveranskontroller. inte alltid
tillräckliga.
som ändå
noga,
passerar
kontrollen av
kontroller?
varor tar kort
tid.
Krävs det en
En mer styrd
Det är viktigt
Bättre
erfaren
logistik tar bort
med en erfaren projektering
platschef, för
flexibiliteten från
platschef för
kan ta bort en
att bygget ska
tidsplanen, är inte att bygget ska
del ansvar
flyta på, kan
att föredra.
flyta på.
från
det lösas av en
platschef.
mer styrd
logistik?
Förflyttas
Användningen av Ibland måste
Leveransetike
material flera
leveransetiketter
varor
tt används
gånger innan
underlättar arbetet förflyttas.
inte på alla
det används?
och minskar
produkter.
förflyttningar.
Finns det en
Det finns en tydlig Samtliga anser Fungerar bra.
tydlig plan för plan hur dessa ska att det finns en
känsliga
hanteras.
tydlig plan.
produkter,
fönster och
dörrar?
Kontrolleras
Införande av scan- Endast ibland
Kontroller är
samtliga
etikett förbättra
sker dessa
inte
produkters
kontrollen, men
kontroller.
tillräckliga.
kvalitet och
anses vara för
antal vid
tidskrävande och
leverans, kan
komplicerat.
en scan-etikett
underlätta
detta?
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4.2.3 Tjänstemän från Peabs huvudkontor

Två intervjuer genomfördes även med tjänstemän från Peabs
huvudkontor. En av de två intervjuade på företag var
projekteringsledare för det aktuella projektet. Den andra intervjuade
arbetar som seniorkonsult, hans tidigare roll på Peab var logistikchef. I
följande del av rapporten refererar vi till de som tidigare logistikchef och
projekteringsledaren. I följande avsnitt framgår de bådas åsikter om Peabs
projektering och logistik.
4.2.3.1 Peabs projektering och logistik.
På frågan hur de två intervjuade anser att Peab ligger till med sin
projektering och logistik var de båda positiva, även om båda anser att
det finns saker att utveckla.
Projekteringsledaren säger att det finns anställda på Peab som har
väldigt bra koll på de olika delarna som Vico och BEAst, men att den
kunskapen inte har nått ut till alla. Han tycker att kunskapen finns
inom företaget, men att den röda tråden bryts någonstans på vägen och
kunskapen når inte hela vägen ut till projekten och produktionen.
Speciellt när projekten blir större (över 200 miljoner kr) är det lätt att
man faller tillbaka i gamla vanor och gör som man alltid gjort för att
inte stöta på problem.
Den tidigare logistikchefen anser att Peab ligger bra till i
projekteringen, sen att BIM-projekteringen inte används fullt ut även
beror på beställarna. Han tycker att det krävs att beställarna ställer det
som krav, för då kommer folk märka att det fungerar. Han tycker att
man ska börja med 3D-projekteringen och redan då har man kommit
långt. När man köper in tjänster till ett projekt måste man se till att alla
”pratar samma språk”, alltså se till att programvarorna som används
kan kopplas ihop via samma filtyper. Han anser även att
inköpsavdelningen ofta väljer ett billigare alternativ istället för att ta det
som passar projektet bäst.
Gällande logistik tycker den tidigare logistikchefen att Peab är
”nyvakna” och att det funnits lika många platschefer som det funnits
logistiksätt. För att Peab ska kunna utvecklas krävs det att även
leverantörerna utvecklas lika mycket. Problemet kan dock vara att det
ibland krävs stora förändringar för leverantörerna, vilket kan leda till
att hela deras system behöver göras om för att passa nya leveranssätt
eller dylikt. Logistiken och vägen varorna körs till byggarbetsplatsen är
även något han tycker är viktigt. Han menar att man inte får glömma
bort körplanerna till projekten, alltså hur varorna ska köras till bygget
för att undvika passager där det inte får passera. Dessa körplaner är
något som måste utvecklas med leverantörerna.
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4.2.3.2 Vico, BEAst och BIMobject
Peab har bland annat samarbeten med Vico, BEAst och BIMobject. På
frågan hur mycket dessa tre hjälpmedel används och tillämpas av Peab
Bostad varierade svaren en del. Både projekteringsledaren och tidigare
logistikchefen menar att Vico är det som används mest, men att det ofta
är storleken på projekten som avgör i vilken utsträckning det används.
Projekttypen är också avgörande, är det egenregi eller totalentreprenad
kan Peab göra som man vill, men är det en annan entreprenadform kan
inte Peab styra över vad som används.
Vad gäller BEAst säger tidigare logistikchefen att det finns en klar
standard för hur etiketten ska se ut, men att det måste skapas ett tillägg
i t.ex. programmet Vico för att produkter ska kunna beställas
automatiskt och inte behöva beställas för hand. BIMobject är något som
inte används alls än men, den tidigare logistikchefen menar att det finns
ett stort användningsområde för när det gäller detta. BIMobject går
även att anpassa till SteelCAD som är ett program för
stålkonstruktioner och han tror att man där kommer kunna lägga till en
koordinat för t.ex. en stålpelare och få den utplacerad på exakt rätt
plats. Detta kommer sedan enkelt kunna kontrolleras med en QR-kod
där informationen om pelaren kommer upp. Projekteringsledaren säger
också att BIMobject är under utveckling, att det nu gäller att
leverantörerna förstår nyttan med detta och lägger in sina produkter så
Peab kan använda sig av dem.
4.2.3.3 Nästa steg för Peab
Nästa steg Peab bör ta för att utvecklas, menar projekteringsledaren, är att
identifiera en tydlig arbetsgång och utveckla system som alla är trygga
med. Den tidigare logistikchefen tycker Peab ligger bra till gällande
projekteringen, men han säger att det är viktigt att Peab nu får med sig
leverantörerna.
Båda anser att man måste ställa högre krav på leverantörer och
underentreprenörer vad gäller 3D-modeller, alla discipliner som
konstruktörer, arkitekten och leverantörer måste dra åt samma håll.
Projekteringsledaren påpekade att man är ett team i projekteringen och
att man är beroende av varandra, det skapar då problem om
leverantörer inte kan leverera ritningar i det formatet som önskas.
Användningen av BIMobject anser ingen av dem att man bör kravställa,
utan det är något som får växa fram med tiden.

	
  28	
  

Kap. 4 Resultat

4.2.3.4 Implementering av Vico, BEAst och BIMobject
På frågan om de anser att det vore bra för Peab att börja använda sig av
Vico, BEAst och BIMobject i varje projekt för att få en mer
standardiserad
projektering,
delade
sig
deras
åsikter.
Projekteringsledaren tycker att det vore bra att använda det i varje
projekt. Han säger även att Peab har krav på att alla
totalentreprenadprojekt över 30 miljoner kr ska projekteras i 3D. För att
det ska vara möjligt att använda sig av dessa tre anser han att det även
krävs en vilja från produktionen att få 3D-material. Platscheferna har en
viktig roll i det hela. Platscheferna behöver träffas“...inte	
   utnyttjas	
   fult	
  
ut“...inte	
  utnyttjas	
  fult	
  ut och dela sina erfarenheter och diskutera vad de
har nytta av och vilket material de vill ha ut till byggarbetsplatsen. Den
tidigare logistikchefen anser att man inte ska överdriva det och använda
alla tre på alla projekt. Han tror att det skulle fungera bra på vissa
projekt, men att det inte skulle fungera överallt.
4.2.3.5 Tidigare pilotprojekt
Den tidigare logistikchefen påpekade att i ett av pilotprojekten han
deltagit i så arbetade man med styrda varuleveranser från
projekteringen. Dessa varuleveranser var tidsbestämda redan två år i
förväg. Mätningar på pilotprojektet visade att det var mycket effektivt
och tiderna kunde hållas. Yrkesarbetarna upplevde de som stressigt då
man inte arbetat på detta sätt tidigare, men efter att det nya arbetssättet
testats var alla positiva och ingen har velat återgå till det gamla
arbetssättet.
Att arbeta på ett sådant sätt effektiviserar bygget vilket leder till
en kortare byggtid. En kortare byggtid är något som alla tjänar på. Peab
tjänar på att produktionstiden förkortas, yrkesarbetarna tjänar på
ackordet. Även beställaren och den slutliga köparen tjänar på den
kortare produktionstiden då kostnaden på byggnaden hålls nere.

4.2.4 Sammanställning av intervjuer med
projekteringsledaren och Peabs tidigare logistikchef
I följande avsnitt är en samanställning av delar från intervjuer med
projekteringsledare och tidigare logistikchef. I tabell 4.3 följer en
sammanfattning av utvalda svar som samlats in. I avsnitt 4.2.2 kan
samtliga svar utläsas.
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Tabell 4.3 – Sammanställning av svar från intervjuer med
projekteringsledaren och Peabs tidigare logistikchef.	
  
Fråga
Tidigare
Projektets
logistikchef
projekteringsleda
re
Hur ligger
Vad gäller
Det finns
PEAB till
logistiken har Peab
kunskap om de
med
mycket kvar att
olika delarna
projekteringe göra och man måste inom företaget
n och
utvecklas
men det når inte
logistiken?
tillsammans med
hela vägen till
leverantörerna.
produktionen.
Projekteringen är
Lätt att falla in i
bra, 3D-projektering gamla vanor.
är ett första steg.
Hur är
BEAst är klart att
Vico används
användning användas, men
mest,
av Vico,
måste göras
projekttypen är
BEAst och
manuellt. BIMobject dock avgörande
BIMobject?
används inte än
för arbetssättet.
men potentialen är
stor.
Vad borde
Måste få med sig
Utveckla en
vara nästa
leverantörerna i
tydlig arbetsgång
steg för Peab utvecklingen.
för
att ta?
Kravställa 3Dprojekteringen
modeller hårdare.
som alla är
trygga med.
Måste arbete i
filformat som kan
läsas av alla
parter.
Är
Man får inte
Vore bra att
implementeri överdriva det och
införa på alla
ng av Vico,
använda det på
projekt som är
BEAst och
samtliga projekt.
totalentreprenad.
BIMobject på Kan fungera på
samtliga
vissa projekt men
projekt ett
inte alla.
bra
alternativ?
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Problem
Inget tydligt
arbetssätt och lätt
att falla in i
gamla vanor.

Tillägg saknas i
Vico. Går endast
att välja
arbetssätt vid
totalentreprenad
eller egenregi.
Problem med att
det projekteras i
fel program eller i
2D.

5 ANALYS OCH DISKUSSION
I följande avsnitt följer en analys och diskussion av resultatet, de
problem som uppstår i produktionen diskuteras och analyseras. I
analysdelen kopplas resultatet ihop med litteraturstudien för att
undersöka hur den generella uppfattningen är, samt hur väl den
stämmer med den kunskap som finns inom området.

5.1 Varuhantering
Svaren från enkätundersökningen visar tydligt att varuhanteringen och
leveranser inte flyter på helt utan problem på byggarbetsplatsen, endast
på ett fåtal av frågorna var någon av yrkesarbetarnas svar att de var
helt nöjda. Som nämnts i litteraturstudien så definierar (CSCMP)
logistik på följande sätt översatt av (Oskarsson et al. 2013). ”Logistik
omfattar att på ett så kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och
styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till
slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom
innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska
fungera”. Även fast logistiken definieras på detta sätt så är man på
byggarbetsplatsen nöjd med hur logistiken fungerar trots att den inte
lever upp till krav man bör kunna ställa. Svaren från intervjuerna och
enkätundersökningarna är motstridiga varandra då yrkesarbetarna inte
är helt nöjda, däremot är platschefen nöjd med hur logistiken fungerar
på byggarbetsplatsen. Han anser att det fungerar bra att följa och arbeta
efter den egna tidplanen man har utformat.

5.2 Styrd projektering

Under intervjun med tjänstemännen från produktion ställde sig
samtliga tre mycket tveksamma till en mer styrd logistik från
projekteringen. Genom att arbeta på det sättet ansåg de att flexibiliteten
med tidsplanen som nu finns skulle försvinna.
Detta skiljer sig helt från vad som framkom i litteraturstudien,
genom att lägga större fokus vid planeringen av varuleveranser i ett
tidigare skede kan man få en effektivare byggarbetsplats (Agapiou et al.
1998). Även Peabs tidigare logistikchef gav stöd åt detta då projekt han
tidigare deltagit i varit mycket styrda från projekteringen med goda
resultat. De projekt han deltagit i har visat att man kan hålla
planeringen på varuleveranser som varit tidsbestämda på minuten
sedan två år tillbaka i tiden. Pilotprojekt den tidigare logistikchefen deltog
i var ett rot-projekt, men går det att implementera på första försöket
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under ett rot-projekt bör det även vara tillämpbart på ett
nybyggnadsprojekt vilket är något som han påpekar.
För att underlätta projekteringen kan Vico´s planeringsverktyg
användas. Det planeringsverktyget som finns i Vico gör att exakta tider
fås fram för när de olika byggnadsmomenten ska starta som nämnts i
litteraturstudien. När startdatumet för arbetsmomentet är klarlagt kan
det kopplas ihop med levererasdatum för byggnadsmaterialet som
behövs till det aktuella byggnadsmomentet. Genom att arbeta med Vico
kan en mer styrd logistik i projekteringen ge en mer effektiv
byggarbetsplats. 	
  

5.3 Varuleveranser
Enkätundersökningen visade att det råder delade meningar bland
yrkesarbetarna om byggvaror som levereras för tidigt tar upp för
mycket utrymme på byggarbetsplatsen. Genom förbättrade rutiner
skulle detta kunna undvikas, levereras varorna JIT kan onödig
förvaring av varor tas bort och rätt mängd skulle komma på rätt plats i
rätt tid. För att skapa förutsättningar för att kunna få leveranser JIT
krävs det, som Peabs tidigare logistikchef framhävde under intervjun,
att även leverantörerna måste vara med och utvecklas. Även
arbetsledaren framförde under intervjun att JIT leveranser skulle vara
det optimala i produktion, men att det är svårt att få ihop det i
praktiken. För att JIT leveranser ska fungera krävs det att mer tid läggs
på planering tidigare i projekteringen och inköpsskedet. Under
inköpsskedet krävs det att man undersöker vilka leverantörer som kan
nå upp till de krav som ställs i produktionen innan man väljer någon.

5.3.1 Leveransetikett, BEAst
I intervjuerna framkom det att samtliga tjänstemän inom produktion
anser att användningen av leveransetikett på ankommande varor är ett
måste för att leveransmottagningen ska fungera. Leveransetiketter är
något som används på projektet, trots det anser yrkesarbetarna att det
inte alltid är tydligt var varorna ska placeras. För att nyttan med
användningen av en leveransetikett ska vara uppfylld måste det alltid
vara tydligt för yrkesarbetarna och varumottagarna var varorna ska
placeras. Genom att arbeta vidare med användningen av en
leveransetikett så kommer problemen att kunna minskas med tiden.
Peabs tidigare logistikchef bekräftar att BEAst standard för
leveransetiketten redan finns framtagen, vilket även beskrivs i
litteraturstudien. Som det är nu måste varorna till projektet beställas
manuellt till den önskade platsen enligt BEAst etikett. Genom en
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automatisering av denna manuella process skulle en ökad användning
av BEAst etiketten uppnås.
För att kunna automatisera detta krävs det ett tillägg i Vico´s
schedule planner och Vico LBS. Med hjälp av dessa två får varje
arbetsmoment en koppling till en specifik plats i huset och ett datum
för utförande. Tillägget som behövs ska skapa en koppling mellan
plats/datum och en automatisk beställning med BEAst Label för att det
vid leverans ska vara tydligt vart varorna ska placeras. Tanken med
BEAst är att man ska få ett digitalt informationsflöde genom hela
byggprocessen som beskrivs i litteraturstudien, då krävs det att det ska
fungera hela vägen från arkitektens ritning till levererad produkt.
Ett problem som arbetsledaren upplevt på Etapp 1 är att
numreringen av trapphusen och huskropparna har varierat. Problemet
som beskrivs i resultatet har skapat onödig förvirring för de som
arbetar på byggarbetsplatsen. Att trapphusnumreringen skapar
förvirring är ett problem som gör att informationskedjan bryts på
vägen. Skapar man tydligare riktlinjer för hur man vill numrera
huskropparna i sina projekt och använder sig av Vico´s programvaror
så kan sådana förhållandevis enkla problem undvikas.
Projekteringsledaren tar under intervjun upp att det finns
anställda på Peab som har väldigt bra koll på de olika delarna som Vico
och BEAst, men att den kunskapen inte har nått ut till alla. Han tycker
att kunskapen finns inom företaget men att den röda tråden bryts på
vägen och att kunskapen inte når hela vägen ut till projekten och
produktionen. Att kompetens finns men inte utnyttjas fullt ut kan
återkopplas till en av punkterna på Leans lista med slöseri.

5.3.2 Scanning vid varuleveranser
Enkätundersökningen visar att yrkesarbetarna anser att en scanning av
varor vid leverans inte skulle underlätta arbetet. Detta stöds också av
de intervjuade från produktionen som menar att det blir ett för
komplicerat och tidskrävande moment.
Något som de från
produktionen inte tänkte på, men som framhävdes av den tidigare
logistikchefen, var att det ger en bättre kontroll av de inköpta
produkterna. Det är alltså inte en effektivisering tidsmässigt av
varumottagningen som man vill åt, utan att skapa rutiner som
säkerhetsställer att varorna levererats till rätt antal och kvalitet. Peab
som är ett stort företag köper in varor och produkter för mycket stora
belopp, men kontrollen av varorna är inte tillräckligt bra. Genom att
använda produkter från BIMobject på Peabs projekt som byggs i egen
regi, kan QR-koderna för de olika produkterna användas vid
leveranskontrollerna och på så sätt kan man påbörja ett nytt arbetssätt.
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5.4 Användning av BIMobject

Vad gäller BIMobject så råder det delade meningar bland de
intervjuade. Åsikterna skiljer sig vad gäller hur mycket information
man har nytta av från ett BIM-objekt ute i produktionen. Det är viktigt
att den tid som läggs ner på att ta fram information till 3D-modellen i
projekteringen kommer till nytta ute i produktionen. Det finns dock
fördelar med den extra information man får trots att den inte används i
produktionen, som för förvaltningen till exempel. För just förvaltningen
är det viktigt att veta vilka material och delar som är inbyggda i en
byggnad och just denna information kan fås med hjälp av BIMobject.
Trots att det leder till extraarbete så kan det vara till nytta i slutändan,
att arbeta på ett modernt sätt kan gynna Peab i längden.
Projekteringsledaren anser att man måste arbeta med att
identifiera en tydlig arbetsgång och utveckla ett system som alla är
trygga med inom Peab, även för projekteringen. Är det inte helt klart
hur det ska projekteras följer osäkerheten med hela vägen ut till
produktionen. En tydlig arbetsgång krävs för att få en försörjningskedja
som passar alla inblandade från råvara till slutprodukten är framme
hos köparen. Genom att utveckla de samarbeten man har och använda
sig av dem oftare i projektering, kan en tydligare arbetsgång och ett
större
informationsflöde
uppnås.
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6 SLUTSATSER
Syftet med examensarbetet var att ta fram förslag på hur Peab skulle
kunna förbättra sin projektering för att få en bättre logistik på
byggarbetsplatsen. I detta kapitel dras det slutsatser på hur Peab
behöver arbeta med sin projektering, samt vilka fortsatta studier som
kan vara aktuella att göra.

6.1 Förslag till förbättringar

Peab har samarbeten med företag som ligger långt fram inom sina
områden, men man har på Peab inte lyckats med att få en tillräckligt
stark sammankoppling mellan dem för att de ska kunna utnyttjas till
sin fulla potential. För att det ska lyckas behöver Peab utvecklas
tillsammans med Vico, BIMobject och BEAst för att fungera ihop.
Genom att tillämpa dessa tre vid projekt Peab bygger i egenregi tvingar
man fram en större förståelse för deras funktion bland medarbetarna.
Det kommer leda till att man får en bättre sammankoppling mellan de
program som används och man kommer se vad som behöver utvecklas
vidare.
För att undvika missar i kommunikationen bör Peab som
beställare kravställa att alla sina underentreprenörer projekterar i 3D.
Genom att göra detta kan man undvika de problem som uppstått under
tidigare projekt, då olikas discipliners 3D-filer inte fungerat ihop, eller
att de endast funnits i 2D. Onödigt extraarbete måste också till för att
rita om 2D-ritningar till 3D och tvärtom.
En slutsats som kan dras efter intervjuerna är att det i Vico
behövs ett tillägg för att leveranser ska göras per automatik med BEAst
leveransetikett och det inte ska behöva inmatas manuellt för att
fungera. Det behövs även inom Peab finnas en standard för hur man
ska arbeta med logistik på sina projekt, för att undvika att varje
platschef har en egen lösning.

6.2 Fortsatta studier
För att kunna säkerhetsställa att projekteringen och logistiken har nytta
av de tre metoderna bör mätningar utföras på ett projekt där Peab
använder sig av BIMobject, BEAst och Vico.
Som framgått under examensarbetet behöver även ett tillägg till
programmet Vico tas fram.
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BILAGOR
Bilga 1

Enkätundersökning Peab bostad
Logistik på arbetsplatsen.
Vi skriver ett examensarbete om BIM-projektering och
förbättrad logistik, vi utför denna enkätundersökning för att
få en uppfattning av hur yrkesarbetarna i produktionen
upplever att logistiken fungerar på byggarbetsplatsen.
Vi skulle vara tacksamma om ni fyller i enkäten efter bästa
förmåga, tar ca 2-3 minuter. Det är fyra svarsalternativ på
varje fråga, välj det som ligger närmast det ni tycker.
Tack på förhand
Pontus och Fredrik

Yrkesroll:
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
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1. Det	
  är	
  tydligt	
  vart	
  ankommande	
  gods	
  ska	
  placeras	
  eller
förvaras.	
  

☐

☐

Aldrig	
  

Ibland	
  

☐

☐

Ofta	
  

Alltid	
  

2. Mottagning	
  av	
  varuleveranser	
  tar	
  upp	
  för	
  mycket	
  av
arbetstiden.	
  

☐

Instämmer	
  
inte	
  alls	
  

☐

Instämmer	
  
knappt	
  

☐

Instämmer	
  

☐

Instämmer	
  
helt	
  

3. För	
  att	
  bygget	
  ska	
  flyta	
  på	
  och	
  materielleveranser	
  ska	
  komma
i	
  tid	
  krävs	
  en	
  erfaren	
  platschef	
  och	
  arbetsledare.

☐

Instämmer	
  
inte	
  alls	
  

☐

Instämmer	
  
knappt	
  

☐

☐

Instämmer	
  

Instämmer	
  
helt	
  

4. Efter	
  att	
  material	
  har	
  levererats	
  till	
  byggarbetsplatsen	
  så	
  görs
det	
  flera	
  förflyttningar	
  av	
  material	
  innan	
  det	
  används.	
  

☐
Aldrig	
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☐
Ibland	
  

☐

☐

Ofta	
  

Alltid	
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5. Det	
  finns	
  en	
  tydlig	
  plan	
  hur	
  varuleveranser	
  av	
  viktiga
produkter	
  som	
  fönster,	
  dörrar	
  och	
  kök	
  ska	
  hanteras.	
  

☐

Instämmer	
  
inte	
  alls	
  

☐

Instämmer	
  
knappt	
  

☐

Instämmer	
  

☐

Instämmer	
  
helt	
  

6. Det	
  är	
  ofta	
  ont	
  om	
  plats	
  på	
  byggarbetsplatsen	
  på	
  grund	
  av
material	
  som	
  levererats	
  långt	
  i	
  förväg.	
  

☐
Instämmer	
  
inte	
  alls	
  

☐
Instämmer	
  
knappt	
  

☐
Instämmer	
  

☐
Instämmer	
  
helt	
  

7. Samtliga	
  produkter	
  kontrolleras	
  vid	
  leveransen,	
  så	
  det
stämmer	
  till	
  antal	
  och	
  kvalitet.	
  

☐

☐

Aldrig	
  

Ibland	
  

☐
Ofta	
  

☐
Alltid	
  

8. Det	
  blir	
  ofta	
  förseningar	
  i	
  produktionen	
  på	
  grund	
  av
försenade	
  leveranser	
  eller	
  andra	
  problem	
  med	
  leveranserna.	
  

☐
Instämmer	
  
inte	
  alls	
  

☐

☐

Instämmer	
  
knappt	
  

Instämmer	
  

☐
Instämmer	
  
helt	
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9.	
  Logistiken	
  och	
  leveranser	
  fungerar	
  smidigare	
  med	
  en	
  
logistikansvarig	
  på	
  bygget.	
  

☐

☐
Instämmer	
  	
  
knappt	
  

Instämmer	
  	
  
inte	
  alls	
  

	
  
	
  
	
  

☐

☐

Instämmer	
  	
  
	
  

	
  

Instämmer	
  	
  
helt	
  

	
  
10.	
  Det	
  hade	
  underlättat	
  om	
  varor	
  som	
  levererades	
  hade	
  en	
  
”Scan-‐etikett”	
  så	
  man	
  enkelt	
  kan	
  kontrollera	
  vilka	
  varor	
  det	
  är	
  
och	
  antalet.	
  

☐

	
  

Instämmer	
  	
  
	
  
inte	
  alls	
  

	
  
	
  

☐
Instämmer	
  	
  
knappt	
  

☐

☐

Instämmer	
  	
  
	
  

	
  

Instämmer	
  	
  
helt	
  

	
  
11.	
  Har	
  du	
  några	
  förslag	
  på	
  vad	
  som	
  skulle	
  kunna	
  ändras	
  eller	
  
förbättras	
  för	
  att	
  få	
  bättre	
  logistik	
  på	
  arbetsplatsen?	
  
	
  
	
  
	
  
Tack	
  för	
  visat	
  intresse!	
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Bilaga 2
	
  

Intervjufrågor, tjänstemän Peab
Fråga 1:
Ställs det krav från projekteringen och bygghandlingarna hur
materialhanteringen och logistiken på byggarbetsplatsen ska fungera?
Fråga 2:
Är det ofta varor levereras som inte håller måttet, men som ändå
passerar leveranskontroller och placeras på arbetsplatsen, för att
upptäckas först långt senare? (På en skala 1-5)
Fråga 3:
Finns det en tydlig plan för hur känsliga varor som till exempel fönster,
dörrar och kök ska hanteras vid leverans/lagring?
Fråga 4:
Hur tror du det hade fungerat om logistiken och varuleveranser var
bättre styrd redan från projekteringen?
Fråga 5:
Hur ser du på ett införande av ”streckkoder” på byggvaruprodukter,
att kunna scanna varor vid ankomst?
Fråga 6:
Vad tror du om användningen av en ”leveransetikett” där det framgår
exakt vart varor ska placeras? (Både i och utanför byggnaden, i vilket
lager, vilket hus, vilken våning, rum etc.)
Fråga 7:
BIMobject är en nätbaserad tjänst där olika produkter laddas ner till
3D-modellen i projekteringen t.ex. fönster dörrar med mera. Med hjälp
av QR-koder kommer man enkelt fram till produktens sida där man
kan få ut olika information. Användningen av BIMobject skulle alltså
öka informationen om varje specifik produkt.
Denna information skulle också vara lättillgänglig för er i produktion
då man skulle kunna scanna en produkts QR-kod med telefon/padda
för att komma åt produktens information, är detta något som du anser
skulle vara till användning och i så fall hur?
Fråga 8:
Vad tycker du behöver förbättras i projekteringen för att få bättre
logistik på byggarbetsplatser?
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Bilaga 3
	
  

Intervju med projekteringsledare och tidigare
logistikchef
	
  
Fråga 1:
Hur tycker du Peab ligger till med projekteringen och logistik?
Fråga 2:
Peab har samarbete med Vico, BEAst och BIMobject. Hur mycket
används/tillämpas det inom Peab Bostad?
Fråga 3:
Vad behöver Peab utveckla för att ta ytterligare ett steg framåt i
projekteringen?
Fråga 4:
Hur ser du på att ställa högre krav på leverantörer och
underentreprenörer vad gäller BIMobject och 3D-modeller.
Fråga 5:
Kan det vara bra för Peab att börja använda sig av Vico, BEAst och
BIMobject i varje projekt, för att få en mer standardiserad projektering.
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