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I 

SAMMANFATTNING 

Kostnaderna för byggnadsprojekt ökar varje år, detta beror på ett flertal faktorer såsom nya 
standarder, synen på att bygga miljövänligt samt hårdare krav från byggherrar som vill få 
projekten klara på kortare tid. För att kunna möta kraven måste byggföretagen hitta nya sätt för 
att bygga mer effektivt och lönsamt. Ett område med potential för utveckling är logistiken runt 
om och på arbetsplatsen, då det finns många punkter där byggbranschen kan förbättra sig på 
inom just bygglogistik. 

Arbetet kommer utgå från bygglogistik och mer specifikt materialhantering samt lossning på 
arbetsplatsen. Studien har utförts på två olika byggarbetsplatser i Linköping för att kunna 
analysera likheter och skillnader mellan arbetsplatserna då de har olika förutsättningar. Studien 
kommer undersöka och belysa de mest kritiska momenten på arbetsplatserna, identifiera hur 
problemen uppstår och möjliga lösningar till dessa problem. Data som studien bygger på har 
samlats in genom intervjuer och observationer. Som bakgrund till studien har dessutom en 
litteraturstudie utförts för att skapa en bättre bild utav de problem som brukar finnas på en 
byggarbetsplats. Litteraturstudien används även till att analysera och diskutera det resultat som 
samlas in från observationer samt intervjuer. 

Studien visar på att en stor del utav de problemen som observerades hade kopplingar till 
planeringen i form utav APD-planer, bristfällig kommunikation samt platsbrist på bygget. Båda 
projekten använde sig utav utdaterade APD-planer och på det ena bygget skapade det 
kombinerat med platsbrist problem med lagringen på arbetsplatsen. Arbetet går även igenom 
lösningar kring problemen runt kommunikation, plats och lagring. 





 

III 

ABSTRACT 

The importance of a well-planned construction site through organized logistics lays in the fact 
that construction projects costs more for every year. Logistics in the construction business is 
not as well developed as in other businesses and improvement's within logistics can lower the 
building cost significantly.  

This study focuses on construction logistics, especially on material handling and highlights 
challenges within the area of construction. From interviews and observations we discovered 
poor communication between the contractor and the supplier, leading to uncertainties at the 
construction and unnecessary waiting. Other problems revolve around space at the different 
construction sites and the storage of material on site. The report discusses the different problems 
emerging from lack of space on the construction site and storage of a high quantity of material 
on site and analyzes how to solve these problems.  
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IX  

Begreppsförklaring 

Mottagning: Leveranser som anländer till arbetsplatsen. Ineffektivitet som uppstår kan vara att 
leveransen är ofullständig, att fel produkter levereras eller att den inte anländer i avtalad tid.   

Lossning: Då material lyfts av inkommande transporter och placeras på arbetsplatsen. Vanliga 
hjälpmedel till detta är byggkran eller någon form av lastare.  

Materialupplag: används för att material skall kunna ligga en längre tid i väntan på användning. 
Dessa materialupplag bör ha en plats som inte stör verksamheten i övrigt och ligger då 
fördelaktigt inte precis vid byggnationen. Tydlig utmärkning av material på dessa platser är 
viktigt för att inte riskera hopblandning av material av liknande karaktär. Materialet skall lagras 
så att det är enkelt att lyfta och flytta från platsen helst på pall. Skydd mot väder och vind för 
att undvika fukt och skador bör finnas.  

Mellanlager: har sin användning för tillfällig lagring för exempel leveranser och lossning av 
material eller för material som mellanlandar då det ska flyttas från det permanenta 
lagret(materialupplaget) för att användas i produktion. Inte ovanligt att detta material hanteras 
och flyttas flera gånger då det kan stå i vägen för övrig verksamhet.   

Montageplats: en del material bör förvaras invändigt i direkt närhet till den plats där det ska 
användas för att få effektivitet i byggandet eller skyddas mot väder och vind. Mängden av detta 
material bör vara så lite som möjligt för att inte riskera att arbetsytan blir för trång för att kunna 
utföra ett effektivt arbete.  

Just in time (JIT):  innebär att material eller komponenter levereras så nära inpå då de behövs 
som möjligt och i den mängd materialet behövs. JIT utvecklades i huvudsak hos Toyota i Japan 
på tidiga 1960-talet på grund av att industrin menade att allt för stora lager på arbetsplats skapar 
onödiga kostnader och produktionsproblem.  
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1 INLEDNING 

Detta kapitel kommer ge en bakgrund till studien där även problemformulering, syfte, 
frågeställningar, metod och avgränsningar behandlas. 

Detta examensarbete skrivs som en avslutande del i studierna till högskoleingenjör inom 
byggnadsteknik (180 hp) vid Linköpings Universitet och omfattar 16 högskolepoäng. Studien 
fördjupar sig och behandlar utmaningar för byggbranschen gällande materialhantering på en 
byggarbetsplats. Även vilka effekter olika metoder och val har för att lyckas effektivisera 
materialhanteringen behandlas. Den belyser också vilken nytta och innebörd bygglogistiken har 
för entreprenadföretagen. Studien har utförts i samverkan med företaget Botrygg. 

1.1 Bakgrund 

Kostnaden för att bygga hus ökar (SCB 2014). Byggföretagen behöver hitta sätt för att bygga 
mer effektivt och lönsamt. För att kunna konkurrera framgångsrikt som entreprenör i branschen 
är det ett måste att färdigställa projekt i tid, inom budget och med alla byggspecifika krav 
uppfyllda. (Lindén & Josephson 2013). 

I ett husbyggnadsprojekt står inköp av byggmaterial för ungefär 50 % av totalkostnaden för 
hela entreprenaden. Därutöver är kostnaden hög för att distribuera och hantera materialet.  
(Larsson, Hjort, Söderlind & Wennersten 2008). Byggbranschen har mycket att jobba med när 
det gäller logistiskt tänkande. Stora utmaningar finns då man på många arbetsplatser ska försöka 
bygga under kortare produktionstider och samtidigt hålla nere priserna. Att lyckas få logistiken 
att fungera på arbetsplatsen är en utmaning då i princip alla arbetsplatser är unika vilket gör det 
svårt att standardisera lösningar. (Sullivan, Barthorpe & Robbins 2010). Byggarbetsplatser har 
ofta begränsat med utrymme för materialupplag både in och utvändigt (Said & El-Rayes 2011). 
Byggmaterial som ligger allt för länge på arbetsplatsen i väntan på att användas löper en risk 
att skadas, stjälas eller tappas bort. Det är därmed viktigt att lyckas disponera sina ytor på bästa 
sätt för att undvika onödiga materialförluster. Användningen av APD- planer ger en överblick 
av byggarbetsplatsen och det kan därmed bli lättare att strukturera upp och få ordning och reda. 
(Larsson et al. 2008).  

1.2 Problemformulering 

Byggmaterial som ligger på arbetsplatsen en längre tid innan det ska användas skapar problem, 
det kan till exempel bli skadat av maskiner, vind, väder och utsättas för stöldrisk. (Mydin & 
Khor Jie 2014). Materialet kan ligga i vägen för pågående verksamhet och kan därmed behöva 
flyttas ett flertal gånger innan montering. Varje gång material flyttas ökar risken för att det blir 
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skadat, vilket ofta resulterar i ökade kostnader för entreprenören. Det tros finnas en nedsida för 
kostnaden av material och dess hantering runt om med närmare 50 %.  (Larsson et al. s. 29). 
Att få inkommande materielleveranser nära inpå användning i produktionen kan vara en 
lösning. (Lindén & Josephson 2013). Att låta byggarbetare flytta på material i onödan tar bort 
värdeskapande tid från bygget och kostar därmed företaget pengar. (Thomas, Riley & Messner 
2005). Att lägga mer tid på att planera och optimera arbetsplatsens disposition leder enligt Said 
& El-Rayes (2011) till en mer strukturerad arbetsplats och ett effektivare byggande då dessa 
onödiga moment istället undviks. Många företag vill snabbt komma förbi planeringsfasen och 
lägger därför inte tillräckligt med energi på planeringen vilket leder till bristande logistik.  

I publikationen från Lindén & Josephson (2013) tas problem upp angående leverantörer som 
inte lyssnar på entreprenörers önskemål hur materialhanteringen skall gå till. Det kan leda till 
förluster både tidsmässigt och ekonomiskt för entreprenaden. Studien nämner även skillnader i 
att lagra material på arbetsplatsen jämförelse med att få material så nära inpå byggnation som 
möjligt. Det som saknas i studien är mer ingående hur arbetsledningens syn och rutin angående 
materialhantering och planering ser ut. I rapporten från Larsson et al. (2008) genomförs studier 
på flera arbetsplatser där man dokumenterar materialets väg på byggarbetsplatsen från lossning 
till inbyggnad. Det som studeras närmare i rapporten i jämförelse med Larssons är hur 
planeringen av materialhantering ser ut och hur olika val i den påverkar bygget i sin helhet. 

Det finns som ovan nämnt flera problem inom bygglogistik som behöver studeras närmare. Att 
hitta tydliga faktorer som skapar en smidigare och bättre hantering utav material är något som 
alla företag i branschen har nytta av och fler studier inom området eftersöks för att kunna 
effektivisera byggprocessen. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka materialhanteringen och lossning på olika 
byggarbetsplatser. Studien kommer undersöka och kartlägga eventuella problem vid 
hanteringen utav material på arbetsplatsen. Vid problem så kommer vi även undersöka möjliga 
lösningar för att kringgå dessa problem.   

Målet med studien är att kunna presentera vanliga problem inom materialhantering på en 
byggarbetsplats och ta reda på varför de uppstår. Målet är även att komma fram till faktorer 
som man bör ta hänsyn till för att få en bra materialhantering. 
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1.4 Frågeställningar 

1. Vilka problem uppstår inom materialhantering på byggarbetsplatsen? 

2. Varför uppstår problem inom materialhantering på byggarbetsplatsen? 

3. Vilka faktorer anses viktiga för att skapa en välfungerande materialhantering? 

1.5 Metod 

1.5.1 Metodval 

Studien är utformad som en fallstudie där metoderna intervjuer, observationer samt 
litteraturstudie har använts för att besvara rapportens frågeställningar. 

Användningen utav intervjuer gör att data ifrån insatta i branschen samlas in. Genom intervjuer 
kan svaren bli mer utförliga och komplexa mot till exempel användningen utav en enkät, det 
ger även en möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor. (Bryman 2011 s. 229). Användningen 
utav intervjuer ger en djupare insikt i hur materialhanteringen både fungerar och planeras samt 
eventuella problem som uppstår inom materialhantering.    

För att få en klar bild över var problemen finns och vad som kan vara orsaken till det utfördes 
även observationer på arbetsplatsen. För att kunna känna igen bakomliggande faktorer 
genomfördes en litteraturinsamling. Som observatör i denna studie togs en känd men icke 
deltagande roll.  

1.5.2 Metoder som används 

Litteraturstudie  

För att få en kunskapsgrund att stå på har en litteraturstudie av böcker och avhandlingar 
genomförts. Nyttjande av Universitetets bibliotek och digitala databaser har legat till grund för 
denna. Nyttan av en litteraturstudie ses främst för att hitta relevanta teorier och få en insyn 
gällande liknande studier som gjorts på området. (Bryman 2011 s. 98). 

Intervjuer  

Målet med att använda sig utav intervjuer som datainsamlingsmetod är att få djupare kunskap 
inom området. Genom att använda oss utav en semistrukturerad form kan vi ställa relevanta 
följdfrågor för att lättare belysa eventuella problem. (Bryman, 2011 s. 206). Intervjuer är en 
metod som förslagsvis används som komplement till observationer och litteraturstudie då 
informanten utförligt får utrycka sina åsikter och kunskap inom området.   
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Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats med en respondent i taget. Innan 
intervjustart informerades respondenterna i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om 
vad syftet med intervjun var och att svar endast kommer användas i forskningssyfte. De fick 
dessutom information om att deltagande var frivilligt, att alla frågor ej behövde besvaras och 
att det i studien inte kommer framgå vem på arbetsplatsen som svarat vad. (Bryman 2011 s. 
212). En färdig frågemall (se bilaga 1) som ger möjlighet till följdfrågor hade utformats vilken 
de intervjuade fick tillgång till ett par dagar innan intervjun ägde rum. Intervjuerna 
dokumenterades genom ljudinspelning för att lättare kunna sammanställa svaren skriftligt vid 
senare tillfälle.   

Observationer 

För att få en klar bild över var problem finns och vad som kan vara orsaken till dem 
genomfördes kända men icke deltagande observationer på arbetsplatsen. (Bryman 2011 s. 266). 
Dokumentation skedde genom skriftliga anteckningar och fotografering utifrån ett utarbetat 
observationsprotokoll som enligt (Bryman 2011 s. 267) är viktigt att följa för att se till att 
bibehålla fokus och lyckas iaktta rätt saker under pågående observation.  

Protokollet (se bilaga 2) behandlar mottagning och lossning av material, förflyttning av 
material, förvaring av material samt hur arbetsplatsen är organiserad. För att kunna känna igen 
bakomliggande faktorer genomfördes en litteraturinsamling innan arbetet med observationer 
startade. 

1.5.3 Hur frågeställningarna kopplar med metodval 

Frågeställning 1: Vilka problem uppstår inom materialhantering på arbetsplatsen? 

Intervjuer kan ge svar genom att de som deltar i intervjun har erfarenhet från ämnet genom 
arbetsplatsen, samt tidigare projekt. De personer som tillfrågas vet ofta vart problemen ligger 
och hur de har uppstått. Genom observationer kan vi själva se hur arbetsplatserna fungerar och 
vilka problem som finns på arbetsplatsen under observation. Litteraturstudie kan själv inte visa 
på problem som uppstått på de arbetsplatser som studien undersöker. Istället kan 
litteraturstudien belysa vanliga problemen som uppstår på byggarbetsplatser och därmed ge en 
generell idé om vad som bör undersökas under observationerna samt intervjuerna. 

Frågeställning 2: Varför uppstår problem inom materialhantering på arbetsplatsen? 

De anställda har erfarenhet från tidigare projekt och kan i intervjuer reflektera över olika tankar 
kring denna fråga. Genom litteratursinsamling kan data samlas från liknande projekt för att se 
vad som har framkommit på den arbetsplatsen gällande materialhantering.  
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Intervjuer kan ge svar på varför problem uppstår genom att de som deltar i intervjun har 
erfarenhet från branschen och därför vet varför problem brukar uppkomma. Om problem 
observeras på arbetsplatsen kan observationer vara ett verktyg för att se hur och varför 
problemet/problemen uppstår. Litteraturstudien kan ge svar på viktiga faktorer som har 
definierats i tidigare studier.  

Frågeställning 3: Vilka faktorer anses viktiga för att skapa en välfungerande materialhantering? 

Genom att gå igenom litteratur inom ämnet fås en bild utav vilka faktorer som är viktiga för att 
materialhantering ska fungera. Intervjuerna visar på vad respondenterna anser är värdefullt vid 
materialhantering. Respondenterna kan även ge svar hur man tidigare löst problem och därmed 
ge en inblick i hur det fungerat på tidigare byggen, vad som har vart bra och vad som har vart 
mindre bra. Även observationerna kan ge svar på denna fråga då man kan se hur det ser ut i 
verkligheten. 

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas till två arbetsplatser i liknande byggskeden hos företaget Botrygg som båda 
är belägna i Linköping. Avsikten med studien är att undersöka en tidsmässigt sen fas i 
produktionen där material för stomkomplettering ligger i fokus. Det är endast hanteringen av 
material på byggarbetsplatsen som kommer studeras. De moment som huvudsakligen kommer 
studeras är materialhantering i samband med lossning, hur och vart material lagras på 
byggarbetsplatsen och till vilken grad APD-planen används och nyttjas. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer studien gå djupare in på de olika teorier och begrepp som idag finns 
inom både logistik och bygglogistik. Genom att redogöra dessa teorier och begrepp ges en 
djupare förståelse för studien samt ämnet. 

2.1 Logistik  

"Logistik omfattar att på ett 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." (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013).  

Så lyder översättningen utav CSCMP:s (världens största intresseorganisations) definition utav 
ordet logistik.  

När man pratar logistik talar man ofta om ett synsätt. Det som man vill ha sagt med det är att 
logistik är så mycket mer än bara en uppsättning tekniker, metoder eller verktyg. En väl 
fungerade logistik hos ett företag leder till ökad konkurrenskraft och ekonomisk vinning. 
Genom logistik kan man nå en ökad lönsamhet tack vare både högre intäkter och mindre 
kostnader (Jonsson & Matsson, 2016).   

Frågeställningar rörande logistik delas ofta in struktur- eller styrningskaraktär. Struktur-
frågorna berör hur produkt-, distributions-, produktions- och materialförsörjningssystem bör se 
ut. De kan handla om hur stora volymer av en komponent man ska tillverka själv respektive 
köpa in, vilken leverantör man ska använda sig av och hur leveranserna ska tas emot, eller om 
man jobbar med lager eller direkt distribution till kund med färdiga produkter. 
Styrningsfrågorna berör mer planering av effektiva materialflöden i form av in– och 
utleveranser och produktion för att verkställa företagets och logistikens uppsatta mål. Det 
innebär för exempel planering för när och hur material ska levereras eller förflyttas mellan 
lagringsplatser. (Jonsson & Matsson, 2016). 

2.2 Bygglogistik 

Bygglogistik skiljer sig på många sätt från annan logistik, detta då varje projekt har egna mål, 
egna speciella organisationer uppsatta för respektive bygge och att en temporär fabrik måste 
etableras på byggarbetsplatsen. Vrijhoef och Koskela (2000) menar på att en stor skillnad 
mellan vanlig produktions logistiktänk och byggindustrins logistiktänk ligger i 
försörjningskedjorna och nämner tre olika faktorer som karakteriserar byggbranschen:  
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 Byggarbetsplatsen är en tillfällig fabrik som etableras endast för en produkt och ett 
projekt. Detta skiljer sig mot annan industri där fabriken är permanent och producerar 
en mängd produkter. Allt material transporteras till byggarbetsplatsen för att sättas 
samman på plats.   Med endast få undantag är försörjningskedjan till bygget temporär och nya 
försörjningskedjor sätts upp vid start av nya projekt. Detta leder till att 
försörjningskedjan ofta är instabil, fragmenterad med en viss separation mellan 
projektering och själva bygget.   Då bygga hus är en orderstyrd produktion betyder det ofta att inlärningen blir begränsad 
och man tar ofta inte med sig erfarenheter från tidigare projekts försörjningskedjor, 
vilket resulterar i att samma problem ofta är återkommande i försörjningskedjorna.   

Byggindustrin har över tid inte lyckats hänga med andra branschers tempo gällande 
logistikutveckling. Till följd av detta har man misslyckats ta till vara på många utav de fördelar 
som en utvecklad logistik medför, trots att forskning visat på att den ger både 
kostnadsreducering- och en effektivare materialhantering(Sullivan, Barthorpe & Robbins 2010 
s. 18). Sullivan med flera (2010) nämner också att i Storbritannien hävdar väletablerade 
logistikföretag att deras hjälp kan minska material och arbetskraftskostnader med upp till 15% 
inom byggbranschen genom införandet av Just in time leveranser. Mindre materialskador, 
insparande kostnader från lager och mer tid för yrkesarbetarna till värdeskapande tid är effekter 
som påvisas.  

Ett stort problem som är vanligt återkommande är kommunikationsbrist mellan olika parter. 
Detta kan bero på att relationerna mellan exempelvis leverantör och entreprenör har skapats 
enbart för enskilt projekt och kännedomen om varandra inte hinner bli så bra. (Larsson et al., 
2008 s. 16). 

2.3 Den tillfälliga fabriken och planering 

Inom litteratur brukar byggarbetsplatsen benämnas som en tillfällig fabrik. Anledningen till att 
den benämns som tillfällig är att den uppförs vid starten runt byggobjektet och avvecklas när 
projektet är klart. Planeringen av fabriken är utav stor vikt för projektet, en välplanerad fabrik 
minskar risken för svårhanterliga störningar i produktionen. Dessa störningar kan medföra 
allvarliga konsekvenser för projektet såsom stora merkostnader eller förlorad produktionstid. 
(Révai 2012, s. 128). 

2.3.1 APD-Plan  

En viktig del i planeringen utav den tillfälliga fabriken är upprättandet utav 
Arbetsplatsdispositionsplanen. APD-planen visar hur arbetsplatsens ska yta utnyttjas och 



TEORETISK REFERENSRAM 

 

9 

disponeras. Dess utformning är viktig för att lyckas effektivisera och underlätta materialflödet 
på arbetsplatsen. APD-Planen har dock flera användningsområden, ett av de viktigare är dess 
funktion som kommunikationsmedel mellan byggets olika aktörer (Révai 2012, s. 128). Genom 
att aktörerna för bygget kan ta del av APD-planen vet alla vart till exempel material och verktyg 
ska förvaras och leverantörerna kan enkelt se vart lossningszonen ligger och hur de tar sig dit.   

På APD-planen bör bland annat transportvägar, upplags- och arbetsytor, bodar, byggkranars 
placering samt räckvidd, lossningszoner och förråd finnas med. (Nordstrand, 2008 s. 182). 
Byggarbetsplatsen är under ständig förändring vilket medför att en APD-plan kräver 
regelbunden uppdatering för att dess syfte ska kunna nyttjas fullt ut. Kommunikationen och 
byggrelaterade diskussioner mellan inblandade på bygget kan på ett tydligare sätt försiggå med 
hjälp av en uppdaterad APD-plan som underlag. (Révai 2012, s. 128). Några av de generella 
riktlinjerna som bör följas är: 

 Leverera material direkt till inbyggnadsställe, utan mellanlagring. 
 Effektivisera förflyttningarna utav både material samt personal genom att minska 

avståndet. 
 Enkla lösningar då det ofta medför god ordning på arbetsplatsen. 

2.3.2 Transportvägar och lossning 

För att effektivisera arbetsplatsen samt skapa en god kommunikation med leverantörer är det 
viktigt att anvisa transportvägarna under byggets olika skeden. Transportvägarna anvisas på 
den befintliga APD-planen över arbetsplatsen, genom att anvisa vägarna för transporterna 
säkerhetsställer man också att dem är framkomliga och inte ockuperas av exempelvis felplacerat 
material. Blivande permanenta vägar bör färdigställas i ett tidigt skede utav bygget för 
användning och för att undvika anläggning utav tillfälliga transportvägar. (Révai 2012, s. 130). 

Det är utav stor vikt att dimensionera vägarna efter byggets behov och att kurvor samt 
vändplatser dimensioneras efter de största fordonens mått. Genom att dimensionera vägarna 
rätt undviker man störningar och förseningar vid lossning som orsakas utav att lastbilarna har 
svårigheter att ta sig till lossningsplatsen. Störningar orsakade utav framkomlighet kan hindra 
produktionen och därmed dra på sig stora extra kostnader för bygget, större än kostnaderna för 
att bygga samt underhålla vägarna. Andra vanliga problem som orsakas utav dåligt planerade 
vägar är långa väntetider, omlastning samt allmän irritation. Mål för planeringen utav vägar är 
att de är enkelriktade samt att man eftersträvar rundkörning, detta görs för att underlätta flödet 
av transporter och minska störningarna som uppstår vid t.ex. möten eller vändningar utav 
lastbilar. (Révai 2012, s. 130). 
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2.3.3 Materialplanering 

En viktig del vid planeringen och uppförandet utav APD-planen är planeringen utav 
materialupplagen på arbetsplatsen. Målet med planeringen bör vara att materialet ska 
transporteras direkt till montageplats från lossning utan någon slags mellanlagring. Vid 
planering utav material och inköp är det viktigt att ha i åtanke att ett mindre materialupplag 
minskar risken för materialskador (Gyllin & Thunberg 2010). Vid planering av materialupplag 
bör man dessutom tänka på att inte nyttja onödigt stor yta, då stora upplag har en förmåga att 
locka till sig annat material. (Révai 2012, s. 131).  

Det händer ofta att material behöver flyttas på byggarbetsplatsen för att det ligger i vägen. Att 
placera materialet på ett smart ställe där materialet inte är i vägen kan reducera byggets 
kostnader drastiskt. Vid lagring och flyttar av material riskerar materialet att skadas, själva 
materialkostnaden för skadat material fördubblas då man måste köpa materialet ännu en gång 
eller ökar ännu mer då skador kan leda till förseningar i bygget. Gyllin & Thunberg (2010) visar 
på att kostnaderna för ett företag för att endast flytta på material låg på nästan 30 000 kr per 
månad (20 arbetsdagar). De argumenterar dock att många flyttar är nödvändiga och ej går att 
undvika men man bör undvika flyttar i största mån där det är möjligt. 

Planeringen utav material är av stor vikt då Gyllin & Thunberg (2010) visar på att desto längre 
material lagras på arbetsplatsen desto större risk är det att materialet skadas. Deras rapport visar 
att risken för att material skadas om det ligger utomhus i en månad är ca 15,4% och upp emot 
56,5% vid lagring inomhus.  

Placeringen utav materialupplagen görs med hänsyn till transportvägar, byggkranar och deras 
radie, bygghissar, entréer, förråd verkstäder och inbyggnadsställen. Både lossningszon och 
upplag bör ligga inom radien för områdets kranar för att förenkla flytt vid lossning utav 
material. Att placera upplag nära inbyggnadsplats samt bygghissar betyder att materialet inte 
behöver flyttas längre sträckor vilket minskar transporttiden och ökar därmed värdeskapande 
tiden på bygget samt minskar risken för materialskador. (Révai 2012, s. 131). 

2.4 Kommunikation 

Kommunikation i byggprojekt mellan olika aktörer kan ofta vara komplex. Att tolka 
ritningssymboler eller beskrivande text kräver ofta möten där man kan diskutera öga mot öga. 
(Carlsson 2006, s. 11). En väl fungerande intern kommunikation kan stärka en organisation. 
Likväl kan en sämre sänka den. Insatta och informerade medarbetare känner sig ofta mer 
delaktiga vilket leder till högre motivation. Det ökar även chanserna till en bättre kontakt med 
omgivningen. (Larsson 2014). Även Erikson (2007) belyser fördelar med en god 
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kommunikation. Lättare att samarbete och en förmåga att lyckas jobba enhetligt mot samma 
mål är saker som nämns som positiva effekter.  

Över hälften av all kommunikation som sker på byggarbetsplatsen inträffar vid direkta möten. 
Kommunikation via telefon är också en vanlig kanal att använda men den innebär ökad risk för 
missförstånd. Vanliga skäl som leder till kommunikation är för att kunna samordna eller planera 
aktiviteter rörande aktuellt projekt. Ett annat skäl är att upplysa och lämna handlingar. En 
förhållandevis stor del närmare bestämt 22 % uppkommer till följd av ändrade förutsättningar. 
(Carlsson 2006, s. 11). Närmare 90 % av dessa ändrade förutsättningar inträffar i 
produktionsskedet (Carlsson 2006, s. 33). 
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN 

Här nedan presenteras den data som samlats in i form av intervjuer och observationer som 
utförts på arbetsplatserna i Linköping.   

3.1 Botrygg 

Studie har utförts i samverkan med företaget Botrygg AB som är en väletablerad byggare och 
förvaltare av bostäder i Sverige. De senaste åren har företaget i egen regi lyckats färdigställa ca 
500 stycken lägenheter per år och nått en omsättning på över 1 miljard kronor. Intervjuer och 
observationer har genomförts på två pågående arbetsplatser belagda i Linköping som utför 
nyproduktion.  

3.2  Projekt Tandkronan  

3.2.1 Om arbetsplatsen  

Några kilometer söder om Linköpings stadskärna i området Duvkullen bygger Botrygg 35 
stycken lägenheter fördelade i två huskroppar. Projektet har döpts till Tandkronan och består 
utav ett punkthus med 15 stycken lägenheter fördelade på fem plan och ett lamellhus med 20 
stycken lägenheter fördelade på fyra plan.  

3.2.2 Intervjuer  

På arbetsplatsen genomfördes enskilda intervjuer med platschefen, en arbetsledare och 
arbetsplatsens truckförare. Även en telefonintervju med logistikansvarig från samma 
arbetsplats genomfördes. Respondenterna fick enskilt svara på samma typ av frågor som främst 
berörde lossning, materialhantering och hur arbetsplatsens organisation ser ut. Se Bilaga 1 där 
intervjufrågorna redovisas mer noggrant. 

Allmänt  

Att bygglogistik är viktigt för projektet och dess uppgift i att knyta ihop samband från kalkyl 
till verklighet genom god planering är något som de intervjuade är överens om. Fördelarna med 
en bra bygglogistik anses enligt respondenterna vara att mer effektivt kunna lägga arbetstid på 
planerade aktiviteter och slippa oförutsägbara händelser. Alla utom truckföraren ser sig som 
delaktiga i planeringen utav logistiken på arbetsplatsen. Istället är truckföraren en viktig del i 
det arbetet som studien görs inom, där han tillsammans med logistikansvarig är ansvarig för 
både hantering utav material samt lossningsarbetet. 
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Lossning 

På Projekt Tandkronan är plats ingen bristvara vilket medför att lossning från transporter flyter 
på bra. Att tillgång till lastare finns på heltid underlättar arbetet då det ofta går snabbt att lossa 
från lastbilarna och man inte behöver hyra in en vid behov. Problem som uppstår kan bero på 
dålig avisering från chaufförer som enligt praxis ska höra av sig i god tid innan ankomst, vilket 
enligt platschef sällan händer. Truckföraren kan då behöva frångå sin dagliga planering för att 
ta hand om oplanerade lossningar. Det har lett till att aktiviteter blivit halvfärdigt utförda. Ej 
aviserade leveranser har medfört att truckföraren ibland inte funnits på plats när leveranser har 
anlänt, man har då blivit tvungen att hyra in hjälp för att lossa.  Anledningen till att truckföraren 
inte alltid är på plats är oftast att han har fått i uppgift att inhandla byggmaterial till bygget. 
Andra problem som är mindre vanliga är att material skadats i samband med transporten utav 
material eller vid lossning. Väder och framförallt vind har också en påverkan vid lossning anser 
respondenterna.   

Den allmänna åsikten från intervjuerna är att det ligger stor vikt i att man kan lita på 
leveranserna till bygget, annars är det svårt att hålla sin tidplan. En bra kommunikation mellan 
inköpsavdelningen och arbetsplatsen där man jobbar med sex veckors framförhållning 
underlättar arbetet. Det som anses viktigast för att lossningen ska fungera är framförallt att det 
finns plats för inkommande material och att leveranserna inkommer vid de förbestämda tiderna 
för lossning.  

Materialhantering 

Då produktionen är i ett sent skede betyder det att mycket utav materialet är av sort som måste 
förvaras inomhus med skydd mot väder, resterande material förvaras utomhus på arbetsplatsens 
materialupplag på pall under väderskydd. Då plats inte är en brist på denna arbetsplats finns det 
uppfattning om att det omedvetet blivit lite större materiallager än på trängre arbetsplatser då 
man inte besvärats av det i samma utsträckning. Under intervjuerna kom det upp att hanteringen 
av material är något man vill göra bättre på arbetsplatsen genom bättre struktur och planering. 
Det man jobbar efter är att försöka få material så nära inpå produktion som möjligt för att 
undvika onödig lagring på arbetsplats. Material som inte behövs under en  längre tid framöver 
diskuterades om att det borde skickas till ett lager utanför arbetsplatsen för lagring men tillgång 
till plats på bygget gör återigen att det inte känns nödvändigt att göra så. Överblivet material 
eller spill försöker man bli av med så fort som möjligt för att det inte ska uppta plats på bygget.  

Uppfattningen från alla intervjuade är att materialhanteringen fungerar bra på arbetsplatsen. 
Den stora ytan och tillgång till truckförare och truck samtidigt som leveranser oftast inkommer 
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enligt plan anses vara bidragande faktorer till att materialhanteringen fungerar bra. Problem 
som uppstår inom materialhanteringen är till exempel material som skadats i samband med flytt, 
det har inträffat att material kommit otympligt packade vilket har lett till att trucken eller kranen 
har haft problem med att lyfta det. Material som ligger ute och inte är övertäckt ordentligt har 
skadats av väder. Ett annat problem som uppstått är att material som ligger länge på 
arbetsplatsen hamnar instängt bakom annat material. Det leder till att onödig tid läggs på att 
flytta runt pall för att komma åt det material man är ute efter.  

Alla är överens om att för att minska problemen krävs god planering och att det är viktigt att 
rätt material och maskiner finns tillgängliga för aktuell aktivitet. Att tänka ett par steg längre 
fram och inte bara lösa ett problem för stunden är något som man tror sig kunna bli bättre på. 

Organisation 

Företaget använder sig utav APD-plan som visar arbetsplatsen yta (se bilaga 6) och alla 
intervjuade anser sig ha koll på den. Den delade uppfattningen är att de följs för det mesta men 
att man ibland måste frångå den och tänka om lite. Den största nyttan med APD:n anser de är 
att man har koll på vart material förvaras. De är övertygande om att all typ av sådan planering 
hjälper och gör arbetet med material enklare. Återigen så nämns det att det finns gott om plats 
på arbetsplatsen vilket leder till att APD:n inte har tvingats vara allt för detaljerad och hårt styrd. 
En APD-plan på en trängre arbetsplats kan behöva utformas mer noggrant för att få bygget att 
fungera tror de.  

3.2.3 Observationer 

På Tandkronan observerades både lossningsprocess och materialhantering vid samma besök på 
arbetsplatsen. Leveransen för studien var en köksleverans för våningarna 3 och 4 till 
lamellhuset. Se bilaga 2 för observationsprotokollet och bilaga 3 för en sammanställning av 
observationen. 

Lossning 

Leveransen med köksmaterial till Tandkronan var beräknad att inkomma klockan 8:00. 
Platschefen berättade att leverantören skall meddela dagen innan när de beräknar ankomst vid 
denna typ av större leveranser, vilket leverantören hade gjort. 

Klockan 7:50 började observationen, vid observationens start var truckföraren i full fart med 
att flytta material på materialupplaget för att bereda plats åt dagens leverans. Klockan 8:20 var 
lastbilen med material på plats och tog sig efter en kort diskussion med truckföraren enkelt in 
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på arbetsplatsen för avlastning. (Bild 1 & 2). Under de 3 timmar observationen pågick kom 
även två andra mindre lastbilar med material till arbetsplatsen, den ena före köksleveransen och 
den andra under lossningen. Lastbilen som lastade av samtidigt som köksleveransen påverkade 
inte lossningen utav köksmaterial då materialet i form utav rör kunde lyftas av för hand.  

Lossningen av materialet pågick i ca 1 timme och 45 minuter varav den mesta tiden gick åt till 
att frakta materialet med trucken från lastbil till husets inlastningspunkt. (Bild 3). På plats för 
inbärning öppnades emballagen för att frakta materialen till de olika lägenheterna för lagring. 
(Bild 5). Inbärningen gjordes utav byggarbetarna, materialet bars in för hand in i byggnadens 
hiss var efter det fraktades till rätt lägenhet. Vilket material som hörde till vilken lägenhet lästes 
av direkt på föremålet genom att avläsa respektive förpacknings kolli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bild 2. Lastbilen inne på byggarbetsplatsen. Bild 1. Lastbilen med släp anländer till 
arbetsplatsen, parkerar först på vägen för att 
diskutera med truckföraren.  

 

 

 



BESKRIVNING AV EMPIRIN 

 

17 

Under observation av lossningen uppstod ett fåtal problem utav mindre karaktär men som 
fortfarande hade påverkade processen. Problemen i fråga var:  

 Två av högskåpen hade stjälpt under frakt och stod nu och vilade mot andra pallar, 
orsaken var att de stod på högkant vid transport. Dessa hade ej skadats men var 
tvungna att undersökas för eventuella skador.  

 Då högskåpen levererades på högkant var arbetarna tvungna att lägga skåpen ner 
innan de fraktades till inbärningsplatsen för att de skulle ligga stadigare på trucken 
under flytten. 

 Två av lägenheterna var ej färdigmålade vilket betydde att materialet inte kunde lyftas 
in i dem, vilket resulterade i att materialet lagrades i en annan lägenhet så länge. 

 Lastbilen var tvungen att backa inne på bygget för att kunna lämna arbetsplatsen. (Bild 
4). 

 För att lastbilen skulle kunna komma ut behövde truckföraren flytta på containrar inne 
på byggarbetsplatsen. 

Materialupplaget är välsorterat och material ligger skyddat under presenningar och upplagt på 
bockar eller träpall för att undvika kontakt med marken. (Bild 6). Några speciella platser för 
vart respektive materialet skulle stå fanns ej utan materialet låg där det fanns plats. Det fanns 
även material ute på gården som ej låg på materialupplaget som såg ut att ligga planlöst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Truckföraren lastar av lastbilen och 
fraktar pallarna direkt till inbärningsplats. 

Bild 4. Lastbilen lämnar släpet och måste backa 
för att komma ut. 
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       Bild 5 Materialet inburet till lägenhet.  

 

       Bild 6. Materialupplag på Tandkronan. 

 

3.3 Projekt Övre Vasastaden kvarter A 

3.3.1 Om arbetsplatsen  

I den nya stadsdelen Övre Vasastaden bygger Botrygg det så kallade kvarter A. Där uppförs 
fyra stycken huskroppar som totalt kommer innehålla 161 stycken lägenheter i varierande 
storlek.  

3.3.2 Intervjuer  

På denna arbetsplats genomfördes tre stycken intervjuer. Platschef, en arbetsledare och den 
logistikanasvarige fick enskilt svara på samma typ av frågor som främst berörde lossning, 
materialhantering och hur arbetsplatsens organisation ser ut. Se Bilaga 1 där intervjufrågorna 
redovisas mer noggrant. 
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Allmänt  

Respondenterna är övertygande om att bygglogistik är en viktig del i alla projekt. För att lyckas 
få ett bra flöde genom projektet krävs det god planering och sammankoppling mellan aktiviteter 
vilket de anser bygglogistik till största del handlar om. En bra planering genererar mindre 
oförutsägbara händelser vilket leder till att material kommer till rätt plats i rätt tid och att större 
materiallager är lättare att undvika. De intervjuade är alla delaktiga i planeringen av lossning 
och materialhanteringen. Logistikansvarige ser det som huvuduppgiften för sitt arbete där 
scheman för leveranser, vad för material som inkommer och vart det ska ta vägen är 
återkommande arbetsuppgifter. Platschefen är i huvudsak delaktig vid stora leveranser och har 
som avsikt att se till att inte för mycket material lagras på plats.  

Lossning 

Då Övre Vasastadens arbetsplats innefattar byggnation av 4 huskroppar samtidigt är det många 
leveranser och mycket material att hålla reda på. Två olika lossningszoner underlättar 
hanteringen och de intervjuade anser att själva lossningsprocessen från lastbilar fungerar bra. 
Problem som uppstår beror främst på att leveranser ej anländer i rätt tid. Kan vara både tidiga 
och sena vilket skapar problem då flera transporter anländer samtidigt på grund av att 
chaufförerna inte följer sin bokade tid. Stora leveranser skall höra av sig dagen innan och 
meddela när de kommer. Arbetsplatsen är belägen centralt i Linköping och utrymmen på gator 
finns inte i så stor omfattning. Tillfällen då transporter kommit i samband med rusningstrafik 
eller att annan pågående verksamhet som till exempel kommunen som sopar gator från vinterns 
väggrus har ibland blivit problematiska på grund av platsbrist.   

Chaufförerna ska ringa en timme innan de beräknar komma till arbetsplatsen men det är sällan 
det inträffar. När de väl ringer så brukar det bero på problem med att hitta till arbetsplatsen och 
vart lossningen ska ske. Platschefen nämner att det ibland händer att det kommer stora lastbilar 
med enstaka pall av material vilket han ser som onödigt och otympligt. Leveranser som inte 
kommer i tid påverkar bygget i sådan form att tidsplanen kan vara svår att följa. Många 
aktiviteter är sammankopplade till varandra och man behöver sitt byggmaterial monterat för att 
kunna gå vidare till nästa aktivitet. Det nämns att det i värsta fall kan leda till produktionsstopp 
med ekonomisk förlust som effekt men det är inget som har inträffat på denna arbetsplats.  

För att undgå materialbrist är leveransplanen till projektet utformad att ligga tre dagar före 
produktionstidplanen. Tanken är att få material så nära inpå inbyggnad som möjligt men tre 
dagar anses som en bra buffert. Det är viktigt att vara förberedd på inkommande leveranser och 
se till så truck, kran eller annat hjälpmedel är tillgängligt. Allt handlar om planering och 
kommunikation för att se till att material hamnar på rätt plats.  
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Materialhantering  

Förvaringen av material sker utomhus på pall med skydd mot väder och vind, inomhus vid 
monteringsplats eller i garaget som finns under en av huskropparna. Platsen för materialupplag 
utomhus är väldigt begränsad så tanken är att direkt försöka få material till monteringsplats om 
det ska användas i närtid. Garaget utnyttjas som lagringsplats vid nödfall. Det fungerar bra så 
länge leveranserna kommer i utsatt tid. Förflyttningar av material sker med hjälp av truck eller 
kran. Material som inte behövs i närtid eller som blivit över från produktion skickas till 
företagets lager som ligger i närheten av byggarbetsplatsen. Det kostar en del pengar för 
transport dit men man tycker sig se ett effektivare byggande.   

Platschefen ser sig behöva en resurs till som bara jobbar med planeringen av 
materialhanteringen vilket han tror skulle kunna underlätta och effektivisera bygget ytterligare. 
Problemen som uppstår är ofta kopplade till leveranser som inte kommer i tid. Då platsbristen 
på denna arbetsplats som tidigare nämnts är stor kan en inkommande leverans i fel tid innebära 
att det inte finns plats för materialet. Detta leder ofta till dubbelhantering av material och risk 
för att det hamnar på fel plats eller går sönder.  

För att utveckla materialhanteringsprocessen krävs hårdare krav på leverantörer. Har man 
bestämt en dag och tid ska det vara den tiden som gäller tycker respondenterna. Som entreprenör 
menar respondenterna att man ligger lite i kläm då man ofta behöver materialet om en leverans 
är sen. Är leveransen tidig skulle man kunna jobba mer med vägran att lossa och be dem komma 
tillbaka till rätt tid men är inget som utförs för tillfället säger de. 

Organisation 

APD-plan är något som uppförs och som de berörda har koll på (Se bilaga 7 för arbetsplatsens 
APD-plan). Det framgår dock att den skulle kunna hållas mer uppdaterad då arbetsplatsens 
förutsättningar förändras ofta. Mycket av planeringen av APD:n ligger under platschefen vilket 
han vill fördela mer till logistikansvarig som har bättre kunskap för att effektivisera och utnyttja 
yta på bästa sätt. Den största användningen av APD:n anses vara att lättare se vart materialet 
ska placeras på ett optimalt sätt. Samtycke för att den borde användas mer och hållas mer 
kontinuerligt uppdaterad råder då all typ av planering medför positiv hjälp, framförallt på en så 
här stor arbetsplats som har liten mängd ledig yta.  

3.3.3 Observationer 

Observationerna på projektet Övre Vasastaden gjordes i två omgångar.  Det första tillfället var 
i samband med intervjuerna då låg fokus på materialhanteringen på byggarbetsplatsen. Det 
andra tillfället fokuserade observationen mer på materialhantering i samband med lossning. 
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Bygget är större än projektet i Ekhaga och ligger i Linköpings innerstad, vilket betyder att 
logistiken är utav stor vikt för projektets framgång. 

Observation 1 Materialhantering 

Se bilaga 4 för sammanställning av observation 1. 

En rundvandring på bygget gjordes för att få en bättre bild utav bygget och planeringen som 
låg bakom projektet. Observationen gjordes tillsammans med logistikansvarig på bygget vilket 
gav oss möjligheten att ställa frågor under observation. På bygget i Övre Vasastaden lagrades 
material på tre olika ställen: 

 Utomhus  Inomhus  Garaget 

Precis som på projekt Tandkronan är målet att ha så lite material som möjligt på bygget, detta 
anses viktigt av arbetsledningen då bygget är beläget i Linköpings innerstad och plats är en 
begränsad resurs. Logistikansvarige förklarar att ett av de stora problemen med projektet är just 
ytan och att det tvingar företaget att flytta omkring på materialet, något som förklaras som att 
arbetsplatsen är utav en "levande" karaktär vilket gör att användningsområdet för ytorna ibland 
måste ändras för att bättre passa byggets situation. 

Det mesta av materialet på bygget förvaras inomhus eller i garaget. Lagringen utav material 
utomhus bestod främst utav material som blivit över från tidigare moment i bygget men även 
tillviss del utav material som klarar utomhuslagring. Man försöker på arbetsplatsen att bära in 
så mycket av materialet som möjligt till monteringsplats för att undvika väderskador. 
Användningen utav garaget till lagringsutrymme är enligt logistikansvarig begränsat till 
material som måste lagras en längre tid på bygget. 

Som nämnts innan skall endast garaget användas till långtidsförvaring av vissa produkter såsom 
marmorplattor. Botrygg använder sig utav marmor till alla trappor och dessa produkter köps 
från Kina eller Indien i stora kvantiteter. Detta betyder att materialet måste förvaras under en 
längre tid på bygget utan att ta plats eller bli skadat. På grund av att materialet inte skall vara i 
vägen förvaras det därför i garaget under huskropparna. Vilket material som skulle förvaras i 
garaget följdes inte, utan mycket utav byggets material förvarades i garaget på grund av ytan 
som fanns tillgänglig. Vid ett tillfälle hade garaget varit plats för väldigt mycket material vilket 
lett till att det var rörigt och svårt att hitta och komma åt rätt saker. Det fanns även element som 
legat på plats i flera månader och det var fortsatt oklart när dessa skall monteras. (Bild 7). 
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Bild 7. Materiallagring av 
element i garaget som 
legat där i flera månader. 

Observation 2 Lossning och Materialhantering  

Se bilaga 5 för sammanställning av observation 2. 

Arbetsplatsen i Övre Vasastaden besöktes igen för observation utav lossningen på bygget. 
Leveransen som i första hand skulle observeras var en köksleverans till en trappuppgång i en 
utav byggnaderna. Leveransen utav köksmaterial valdes då den var lik köksleveransen i Ekhaga 
och då det var en av byggets större leveranser. För att kunna hålla koll på leveranserna ska 
leverantören avisera dagen innan att leveransen är på väg, speditören ska också ringa 
logistikansvarig en timme innan leveransen är på plats. Detta för att bygget ska veta när lossning 
kommer ske och när truckföraren måste vara tillgänglig. Någon förvarning från leverantören 
eller chaufför inträffade inte. Leveransen inkom kl.07:10 och vår observation startade kl.07:30 
vilket tyvärr innebar att själva lossningen för denna leverans inte dokumenterades. 
Logistikansvarige berättade att man dagen innan hade flyttat allt material som låg på 
lossningsplatsen för att göra plats åt leveransen om den skulle komma.  

Pallar med det lossade materialet hade placerats i närhet till lossningsplatsen vilken var belägen 
bara ett par 10- tals meter från den trappuppgång som användes för ingång till huset (Bild 8). 
Pallarna var packade lägenhetsvis och alla delar hade en egen märkning som visade vilken 
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lägenhet den skulle till. Emballagen bröts på lossningszonen och bars under förmiddagen in för 
hand av yrkesarbetarna till respektive lägenhet (Bild 9). Lägenheterna var redo för montering 
av köksutrustningen så materialet skulle inte lagras länge i väntan på montering. Inga synliga 
skador gick att upptäcka men logistikansvarige nämner att det annars är vanligt med skador på 
denna typ av material.  

  

Bild 8. Det lossade köksmaterialet, placerat vid 
lossningszonen. 

Bild 9 Kösmaterialet inburet till lägenhet. 

 
Klockan 8:11 anlände en leverans med en pall trallvirke, pallen lyftes av direkt från lastbilen in 
på innergården med en av byggets kranar. (Bild 13) Inte heller denna gång kom någon avisering 
utan leveransen dök plötsligt upp på bygget. Materialet skulle förvaras på innergården tills 
användning, vilket skulle dröja då grundarbetet inte hade påbörjats än.  

Klockan 9:00 ringer en speditör om att leveransen kommer om 30 minuter med material till 
förrådsinredning. Lastbilen kommer klockan 9:45, dock till fel lossningszon. Han får då order 
om att ta sig till lossningszonen mot Industrigatan istället vilken han anländer till vid kl. 10.00. 
Lastbilen kan endast lasta ut från ena sidan av bilen vilket betyder att lastbilen måste använda 
Industrigatan som vändyta för att sedan backa in. Det stoppar upp trafiken under en kort tid då 
han vänder lastbilen. (Bild 10 & 11).  
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Bild 10 & 11.  Inkommande leverans måste backa in för att kunna lyfta av. Stoppar under en kort tid upp 
trafiken. 

 

Själva lossningen utav pallarna går snabbt och smidigt då trucken var beredd och de 
transporteras direkt till garaget för att lagras tills vidare. (Bild 12) 

  
Bild 12. Avlastningen från samma leverans, 
förrådsinredning. 

Bild 13. Inkommande leverans av trallvirke. 
Lyftes in med kran. 



ANALYS OCH DISKUSSION 

 

25 

4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta kapitel kopplar ihop empirin med teorin. Kapitlet blandar analys och diskussion och går 
igenom de viktigaste rubrikerna en i taget.  

4.1 Allmänt 

Det finns en inställning i båda projekten att en fungerande bygglogistik är viktigt för att 
säkerhetsställa att projektet löper på enligt plan. Uppfattningen bland en del av de intervjuade 
är dock att det finns betydligt mer att förbättra och att de logistiska problem som förekommer 
ofta dessutom är återkommande. Detta stämmer överens med Sullivan, Barthorpe & Robbins 
(2010) teori om att branschen är långsam i att utveckla logistiken trots att man vet om att det 
finns både förbättringar att göra och fördelar att hämta ifrån att satsa på ett hållbart logistiktänk. 
Svårigheten i att utvecklas påpekas ligga i att arbetsplatserna är temporära och att skapade 
rutiner kan vara svåra att generalisera fullt ut på flera projekt då förutsättningarna dem emellan 
ser olika ut. Det är enligt Vrijhoef och Koskela (2000) även det som gör det svårt för 
byggbranschen att bli lika effektiv som exempelvis industrisektorn.  

4.2 Lossning 

Från resultatet av studien går det att urskilja att många utav problemen inom lossning uppstår 
på grund av bristande planering. Båda arbetsplatserna hade liknande problem när det kom till 
lossningen i form utav planering av transportvägar och lossningsplats.  
 
På projekt Tandkronan var lastbilarna tvungna att backa för att komma ut från arbetsplatsen 
eller försöka vända inne på arbetsplatsen, att backa är något som bör undvikas på arbetsplatsen 
då det ökar riskerna för att lastbilen kör på material placerat i närheten utav lossningszonen 
eller personer som vistas på bygget. APD-planen för projekt (bilaga 6) visar att transportvägen 
inne på arbetsplats ska vara rundgående med en enskild infart och utfart. Planeringen utav 
transportvägen följs inte, utan infart och utfart sker på samma ställe, då en vändyta inne på 
bygget istället används för att lastbilarna ska kunna svänga runt. Enligt Révai (2012) bör man 
på arbetsplatsen eftersträva att ha en rundgående transportväg då det underlättar transporterna 
och eliminerar farliga moment såsom att backa inne på arbetsplatsen. Att utformningen utav 
transportvägen har ändrats visade även negativa effekter vid observation.  
 
Vid en av de observerade lossningarna på projekt Tandkronan från en utav de större lastbilarna 
var trucken tvungen att användas till att hjälpa lastbilen att ta sig ut från arbetsplatsen. Lastbilen 
hade ej utrymme för att vända inne på arbetsplatsen vilket gjorde att trucken fick användas för 
att frigöra en större yta. Här kommer problemet in med att truckföraren måste utföra 
arbetsuppgifter som inte är värdeskapande för bygget, utan istället utföra uppgifter som kunde 
undvikits genom planering och genom att följa den ursprungliga APD-planen.           
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Vid lossning i Övre Vasastaden var lastbilen tvungen att vända och backa ner på industrigatan 
och därmed stoppa upp trafiken. Att använda en vältrafikerad väg till att vända lastbilar på är 
långt ifrån säkert och kan leda till allvarliga olyckor. Problemet borde ha lösts på ett annat 
säkrare sätt. Genom att kommunicera med leverantören i god tid innan hur lossningen ska 
genomföras gör att man undviker problemet från början. Om leverantören vet från vilken sida 
lossningen bör ske på eller om den tas ovanifrån med kran kan leverantören anlita en speditör 
med en lastbil anpassad för hur lossningen ser ut på specifik byggarbetsplats. 
 
På båda arbetsplatserna var truckförarna tvungen att flytta material från lossningszonerna innan 
lastbilarna anlände för att ge plats. Materialet bör istället fraktas direkt till monteringsplats eller 
materialupplag istället för att mellanlagras. Mellanlagringen leder till onödig flytt utav material 
och till skador vilket i sin tur ökar kostnader för projektet.  
 
Många av problemen som uppmärksammades under pågående lossning berodde på 
kommunikationen mellan Botrygg och leverantörerna. Uteblivna aviseringar skapade 
osäkerheter på arbetsplatsen och förstör planeringsarbetet då man inte vet om arbetskraft 
kommer behövas någon annanstans. Leveranser som bara plötsligt dyker upp gör också att 
truckföraren får avbryta sin pågående aktivitet halvfärdig för att ta hand om leveransen istället, 
att på detta sätt avbryta arbetsuppgifter kan leda till oreda bland materialet. Även problem med 
att lastbilarna har svårt att hitta leder till tid som går till spillo. Vilken lossningszon speditören 
bör anlända till borde vara klart från början. Det är oklart om problemen i kommunikationen 
beror på en part eller båda. Genom att vara tydlig och ge ut mer detaljerad information till 
leverantören kan Botrygg säkra sig mot många av dessa problem. Att få ta del om information 
såsom APD-planen vilken visar platsen för lossningszon eller GPS-koordinater för 
lossningszon skulle underlätta speditörens arbete. Att ge fasta slot-tider till speditörer gör också 
att man säkerhetsställer när leveransen kommer, annars kan speditören ta och lämna leveransen 
då det passar han bäst och på så sätt riskeras att flera lastbilar kommer och vill lossa samtidigt. 
För att kommunikationen ska fungera krävs det att man ställer krav på leverantören och att 
riktlinjerna ska följas då arbetet annars utförs i onödan. 
 

4.3 Materialhantering  

Bilden utav materialhanteringen visade sig vara ganska olik mellan de båda projekten. En 
anledning till skillnaden på de olika arbetsplatserna kan kopplas till ledig yta som finns att tillgå. 
Tandkronan har gott om ledig yta som inte används medans Övre Vasastaden är en mer 
kompakt och komplex arbetsplats där tillgänglig yta inte finns i samma utsträckning. 
 
Ett av problemen som uppmärksammades på båda byggena är onödiga förflyttningar utav 
material. Vid båda lossningstillfällena har material behövt flyttas från lossningszoner för att 
göra plats åt de nya leveranserna. Materialet bör från början inte lagras på lossningszonerna, 
dessa förflyttningar kan ses som onödiga arbetsmoment som bör undvikas från start. Onödiga 
förflyttningar utav material anses ofta vara en dold kostnad och en studie visar på att bara 
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kostnaden att flytta material kostar uppåt 30 000 kr per månad. Tiden kunde istället använts för 
att utföra värdeskapande moment på bygget vilket leder till att bygget blir klart snabbare. 
Arbetsledningen har även upplevt att onödiga förflyttningar lett till att material gått sönder 
vilket även Larsson et al., (2008) antyder till att förflyttningar gör. Det kostar självklart 
företaget pengar men även förseningar på arbetsplatsen kan uppstå som följd. Därför bör man 
undvika dessa moment genom att försöka förebygga så de inte händer.  
 
Ett problem som endast upptäcktes i Övre Vasastaden var problemet med bristen utav yta. Då 
projektet låg centralt hade man svårt att hitta plats för att lagra materialet på arbetsplatsen. 
Bristen på yta resulterade i att material började lagras i garaget vilket var emot anvisningar från 
företagets logistikansvarige. Att garaget utnyttjades till lagring av stor mängd material under 
en längre period visar på kommunikationsbrist mellan olika avdelningar. En del av det 
materialet skulle ha kunnat levereras vid ett senare tillfälle. Det hade inneburit att tid för att leta 
efter material i röran istället kunnat används till mer värdeskapande aktiviteter. Elementen som 
legat i garaget i flera månader är ett tydligt exempel på material som skulle kunnat levereras 
närmare inpå montering. Som teorikapitlet hänvisar till är det också en stor risk (54,5% risk vid 
lagring inomhus, 15,4% vid utomhuslagring) att materialet skadas vid långvarig lagring. Därför 
ligger det i stort intresse att få lasten med element närmare montering. 

4.4 Organisation 

Uppfattningen gällande APD-planerna på arbetsplatserna är att de inte utnyttjas eller följs fullt 
ut. Nyttan av en väl utformad yttre APD-plan anses dock av byggledningen på båda 
arbetsplatserna underlätta produktionen. Den största nyttan anses vara för att veta vart material 
ska placeras, vilket idag skapar problem då materialplacering inte är uppdaterad på någon av 
APD-planerna. Uppdateringar av planerna förkommer sällan och anledningen till det är för 
Övre Vasastaden främst tidsbrist hos platschef. Arbetsplatsens ständiga förändring leder till att 
en detaljrik APD-plan snabbt blir inaktuell. Tidsbrist hos platschef leder till att uppdatering av 
planerna ej prioriteras i nuläget men i intervjun framgår att hans åsikt är att försöka föra över 
uppgiften på logistikansvarig. Logistikansvarig har förmodligen högre kompetens inom de 
logistiska aspekterna vilket gör att han är lämpad att föra över uppgiften på. 

Det framgår från empirin att arbetsplatsen Tandkronan inte känner behov av en hårt styrd APD-
plan, då man enkelt kan lösa tillfällig placering av material på grund av att ledig plats finns i 
stor utsträckning. Révai (2012) menar att regelbunden uppdatering krävs för att en APD-plans 
syfte ska uppfyllas. Vi anser att det stämmer väl överens med det vi sätt på arbetsplatserna, då 
det är svårt att följa en APD-plan som inte överensstämmer med hur verkligheten på 
arbetsplatsen ser ut. Med tanke på att uppdateringar sällan förekommer anser vi det som logiskt 
att en del materialplaceringar inte blir optimala då man inte tänker igenom besluten noggrant. 
Garaget i Övre Vasastaden var inte tänkt att användas som materiallager men när man inte hade 
annan plats på arbetsplatsen så blev det lösningen. Det ledde fort till att man började tumma på 
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regeln och material i stora mängder hamnade där nere. Det stämmer överens med Révai (2012) 
som menar att upplag lätt lockar till sig annat material och skapar problem. Resultatet av att 
garaget fylldes berättar logistikansvarig var att man knappt kunde komma fram i garaget på 
grund av mängden material. 

En lösning till problemen kring materialhanteringen på ett komplext bygge såsom Övre 
Vasastaden med dess begränsade yta skulle vara att uppföra inre APD-planer för materialet. 
Eftersom ytan för materiallagring är så begränsad blir planeringen av lagring speciellt viktig 
för att undvika nödlösningar såsom användningen utav garaget till lagring. Genom uppförandet 
av invändiga APD-planer vet man på ett ungefär hur mycket material som kan lagras samt att 
man kan sätta ut specifika lagringsplatser för enskilda material så man alltid vet vart materialet 
ligger och hur mycket som finns 

Att inte följa APD-planen kan leda till förvirring då det är svårt att hålla koll på vart material 
ligger på en stor arbetsplats. Om det är tillfälliga placeringar medför det även att det blir svårare 
att hålla koll på sitt material. Det känns tydligt att en arbetsplats med begränsad yta blir hårdare 
straffad om APD-planen inte kan följas än vad en arbetsplats med gott om yta blir. En faktor 
som påverkar om APD-planen kan följas eller inte är att leveranskalendern måste stämma 
överens med produktionstidplanen annars blir det självklart risk för platsbrist.
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5 SLUTSATSER 

Detta kapitel redovisas de slutsatser som har växt fram och svarar på de frågeställningar som 
studien byggts upp ifrån.   

1. Vilka problem uppstår inom materialhantering på arbetsplatsen? 

 Kommunikationsbrist vid leverans 

Ett av problemen som stod klart var bristen på kommunikationen vid leveranser. 
Leverantörer aviserade inte sin ankomst till arbetsplatserna vilket i sin tur skapade problem 
och en känsla utav osäkerhet på arbetsplatsen. Problemet har lett till bland annat att man har 
tvingats hyra in personal för lossning då man inte har planerat för lossningen och truckförare 
inte har varit på plats. Bristen i kommunikation har också lett till onödiga väntetider då 
leverantörerna inte vet vilken lossningszon som leveransen ska till vilket har lett till 
förvirring och fördröjning 

 Icke värdeskapande aktiviteter 

Ur ett kostnadsperspektiv är icke värdeskapande aktiviteter ett stort problem inom 
byggbranschen. Att de anställda inte utför arbete som tillför värde till projektet är ibland 
nödvändigt men bör minimeras då det kostar företaget pengar utan att skapa värde för 
företaget. Inom studien har fokus legat på de två punkterna förflyttningar av material och 
väntetider, då dessa punkter ofta uppkommer inom materialhantering. Vid båda 
arbetsplatserna lagrades material på lossningszonen istället för att direkt fraktas till 
materiallager eller monteringsplats. Genom att låta materialet ligga kvar på lossningszonen 
riskeras materialet att skadas och då det även ligger i vägen kommer det behöva flyttas för 
att komma åt övrigt material vilket ytterligare riskerar skada materialet. 

 Lagring 

Lagring är något som fungerar väldigt olikt på de olika arbetsplatserna vilket gör att 
problemen inte är gemensamma för de båda arbetsplatserna. Projekt Tandkronan har inte 
några större problem med sin hantering av material, mycket tack vare den stora ytan som 
finns tillgänglig på arbetsplatsen. Problemen här ligger istället i att APD-planen inte 
uppdateras vilket drastiskt minskar värdet i att använda sig utav en APD-plan. APD-planen 
är ett medel för entreprenören att kommunicera med underentreprenörer samt leverantörer 
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om hur arbetsplatsen ser ut och vart material och maskiner finns, om denna inte följs kan 
det skapa förvirring i kommunikationen.  

2. Varför uppstår problem inom materialhantering på arbetsplats  

 APD-plan:  

APD-planen är ett värdefullt verktyg som entreprenören kan använda sig av vid planering 
av bygget. Att arbeta med APD-planen och kontinuerligt uppdatera den kan förebygga 
problem från att uppstå från första början. Då arbetet kring byggenas APD-planer inte är 
något som prioriteras riskerar det att problem uppkommer som kunde undvikits genom 
planering. Att material placeras enligt APD-planen gör att det är lätt att hitta och man vet 
även från början vart materialet ska placeras vilket leder till att man kan minimera 
förflyttningar utav materialet.  

 Onödiga förflyttningar: 

Onödiga förflyttningar är ett av problemen som kan uppstå på arbetsplatsen. Även om 
problemet har sina rötter i planeringen av APD-planen kan förflyttningarna själv skapa 
problem. Förflyttningar ökar risken för att skada materialet och kan därmed kosta företaget 
pengar, skador på materialet kan även leda till förseningar i bygget om bygget behöver vänta 
på en ny leverans av samma material för att fortsätta konstruktionen.   

 Kommunikationsbrist mellan entreprenör och leverantör: 

Dålig kommunikation mellan entreprenör samt leverantör har observerats leder till en viss 
oförutsägbarhet på bygget. Att leverantör inte aviserar då materialet kommer leder till att 
man inte kan planera saker i förväg utan måste lösa problem kring leveranser då de infinner 
sig på plats. Vilket kan resultera i att lösningen kanske inte är den mest optimala. Att 
kommunikationen är bristande visas även i att vissa lastbilar inte vet vilken lossningszon de 
ska till eller vart den ligger. Resultatet blir då att försöka förklara för chauffören på plats 
vart och hur han ska åka. Sådana oklarheter skapar störningsmoment samt extra väntetider 
för de anställda på arbetsplatsen på grund av något som borde vara klart från början. 

3. Vilka faktorer anses viktiga för att skapa en välfungerande materialhantering? 

Faktorer som är viktiga för en välfungerande materialhantering kan till stora delar 
sammanfattas i två ord; Planering och kommunikation. Många av problemen på 
arbetsplatsen kan lösas genom en långsiktig planering samt god kommunikation. 
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Medvetenheten ute på arbetsplatserna om betydelsen av dessa punkter finns men studien 
visar att det fortsatt finns mycket att förbättra. 

5.1 Rekommendationer 

Våra rekommendationer är: 

 Hårdare krav på leverantörer 

Se till att leverantörerna aviserar sina leveranser för att minimera osäkerheter på arbetsplats 
och för att optimera planeringen. Införandet av slot-system där chaufförerna endast har en 
bestämd tid då man ska infinna sig på arbetsplatsen med risk för dem att behöva vänta om 
tiden frångås bör funderas på. Information till leverantörerna i ett tidigt skede vad för typ 
av lastbil man helst vill ha leveransen i och från vilken sida den ska lossas. Lägga till GPS-
koordinater till lossningsplats eller liknande för att underlätta. 

 Bättre utformad/tanke med APD-plan som hålls uppdaterad 

Att hålla APD-planerna bättre uppdaterade maximerar dess användning och underlättar 
bygget. Då platschef oftast är upptagen på bygget kanske uppgiften att sköta dessa borde 
flyttas till logistikansvarig då en logistikansvarig dessutom bör vara bättre lämpad för 
uppgiften då logistiktänket kommer mer naturligt. 

 Inte ha mer än nödvändigt material på arbetsplatsen 

Som vi har hänvisat till tidigare kan för stora materiallager öka byggets kostnader. Att därför 
se över planeringen utav material och hur länge det lagras kan minska företagets kostnader 
samt frigöra yta på arbetsplatsen. 

5.2 Metodkritik 

De metoder som använts inom studien har tillfört värdefull data för att kunna svara på de 
frågeställningar som ställdes upp. Att genomföra intervjuer innan observationer på 
arbetsplatserna ledde till att det var enklare för oss att få en uppfattning om vad observationerna 
borde trycka extra på. Intervjuerna flöt på bra men vi ser ett problem i att vissa utav intervjuerna 
utfördes på engelska istället. Då intervjuerna utfördes på engelska kan frågor misstolkats på 
grund utav kommunikationsbrist. Vissa av svaren blev kanske inte lika utförliga som om 
intervjuerna hade varit på respondenternas modersmål. Intervjumallen som det arbetades utifrån 
var lätt att följa från båda språken. Det som uppmärksammades vid intervjusammanställning 
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var att vissa svar inte var så utförliga och att fler följdfrågor under intervjun kunde ha ställts. 
Urvalet av respondenter med olika roller på arbetsplatser upplevdes ge studien ett större djup, 
då man ser lite olika på saker och ting beroende på vad man jobbar med.  

Att undersöka ett större antal arbetsplatser hade varit av intresse då problembilden kan variera 
mellan arbetsplatser men på grund av tidsbrist valde vi att endast undersöka två arbetsplatser. 
Även fler intervjuer samt observationer hade varit utav intresse för att ge ett bättre 
helhetsperspektiv. Genom fler observationer under ett längre tidsspann hade vi på ett bättre sätt 
kunnat kartlägga återkommande problem på arbetsplatserna. Planen var att observera två 
liknande lossningar på de olika arbetsplatserna och hur de hanterades. Det uppkom ett problem 
då vi på grund av kommunikationsmiss inte kunde observera lossningen i Övre Vasastaden. 
Istället fick vi en bra bild utav lossningen genom observationer av andra leveranser.  

En styrka med studien är att konkreta svar på de frågor som utformats har hittats och kunnat 
kopplas till orsaker. Svaghet är att företagen i branschen jobbar på olika sätt och hade denna 
studie utförts på ett annat företag hade troligtvis slutsatserna blivit en annan trots samma 
metodval och genomförande. 

5.3 Förslag till fortsatt utveckling  

Då vår studie till stora delar har varit teoretisk så har vi inte gått in på djupet på vad effekterna 
från problemen är. Att därför undersöka djupare hur material flyttas på arbetsplatsen och 
kartlägga kostnader och problem som uppstår är en av punkterna som kan vara intressant att 
forska vidare inom. 

Studien hänvisar mycket till APD-planerna och att undersöka dess effekter och hur man skall 
arbeta runt APD-planer för att optimera deras användning kan också vara utav intresse. 

Den sista punkten som vi rekommenderar är att göra en totalkostnadsanalys på importen och 
lagringen utav marmorplattor från Kina/Indien. Då marmorn behöver transporteras längre 
sträckor kräver det att materialet lagras under en längre tid. Därför kan det vara billigare från 
en totalkostnadssynvinkel att undersöka leverantörer i Sverige och/eller Europa. 
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BILAGOR 

Bilaga 1     Intervjumall  
Bilaga 2     Observationsprotokoll   
Bilaga 3     Sammanställning av observation Tandkronan  
Bilaga 4     Sammanställning av observation 1 Övre Vasastaden  
Bilaga 5     Sammanställning av observation 2 Övre Vasastaden  
Bilaga 6     APD- plan Tandkronan  
Bilaga 7     APD- plan Övre Vasastaden 



Bilaga 1 

Intervjumall  
 

Allmänt   
Vad har du för roll på arbetsplatsen?   
Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?     
Vad anser du att bygglogistik är?  
Anser du att bygglogistik ger ett mervärde till projekt?  
På vilket sätt? 
Har du någon delaktighet vid planering utav materialhantering och lossning på arbetsplatsen? 
Vilken?  
 
Lossning   
Hur anser du att lossningsprocessen fungerar?   
Vilka är de vanligaste problemen inom lossningen?   
Till vilken grad påverkar det byggets framfart?   
Varför uppstår dessa problem?   
Hur löser ni dessa problem?   
Vilket enskilt moment anser du är mest kritiskt för att lossningen ska fungera?   
 
Materialhantering   
Hur förvaras material som ligger på arbetsplatsen?  
Hur tänker ni angående materialupplag på byggarbetsplatsen? (Hur länge? Hur mycket?)  
Hur anser du att hanteringen av material fungerar på arbetsplatsen?   
Vilka är de vanligaste problemen med materialhanteringen?   
Till vilken grad påverkar det byggets framfart?   
Varför uppstår dessa problem?   
Hur löser ni dessa problem?   
Vad anser du man måste förbättra inom materialhanteringen för att bygget ska bli 
effektivare?   
 
Organisation  
Sätter företaget upp APD-planer? 
Har du koll på APD-planen 
Till vilken utsträckning följs och används dessa?  
Anser du att det ligger stor vikt i uppförandet och följandet av APD-planer?   
Tycker du APD-planer underlättar hanteringen utav material 
 



Bilaga 2 

Observationsprotokoll  
  

Observation på byggarbetsplats hos Botrygg. Dokumentation genomförs genom skriftliga 

anteckningar och fotografering.  
 

1. Inkommande transporter  

Mottagningskontroll   

Lyfts material in direkt till montageplats? Till rätt rum/på rätt våningsplan.  

Uppkommer problem vid lossningen? (sen, platsbrist, trasigt material etc?)  

  

2. Materialförflyttningar   

Transporteras materialet dit det ska?  

Transport med hjälp av maskin, kran eller för hand?   

Förekommer onödiga förflyttningar av material? (dubbelhantering)  

  

3. Lagring av material   

Förvaras rätt material på rätt plats? (Inomhus vs utomhus?)  

Används skydd för material mot väder och vind? (plast pall, presenning)  

Hur är materialupplagens storlek? (Yta, lagom mycket material på lager?)  

Används materialupplagen på rätt sätt?  

Vart ligger materialupplagen i relation till montageplats?  

Några synliga brister?   

  

4. Arbetsplatsens organisation   

Strukturerat, ordning och städat?  

Stämmer Apd-planen överens med verkligheten?   

Tydlighet 

 



Bilaga 3  

Sammanställning  av observation Tandkronan  
Lossning  
Torsdagen den 27 April 2017 besökte vi Botryggs bygge tandkronan i Ekhaga, Linköping för 
att observera lossningsprocessen samt materialhanteringen på bygget.  Leveransen för dagen 
var en köksleverans för våning 3 och 4 i det nyligen uppförda Lamellhuset på arbetsplatsen.  

När vi kom fram till bygget vid kvart i åtta höll truckföraren på med att flytta på materialet som 
låg på materialupplaget för att göra plats för lastbilen. Leveransen var beräknad att 
komma klockan 8:00 på morgonen till byggarbetsplatsen, vilket chauffören hade ringt och sagt 
dagen innan. Leveransen dök upp klockan 8:20 på byggarbetsplatsen. Lastbilschauffören lossar 
släpet med material och åker iväg under tiden som materialet lastas av från släpet.   

Materialet är tätt packat och man har fyllt hela lastbilen med material. Materialet är inte packat 
efter varken våningsplan eller lägenheter utan är istället packat med liknande material till 
de andra lägenheterna. Alla förpackningar har kollis men inte för hela emballagen på 
grund av att materialet ska till olika lägenheter. Förpackningarna fördes med trucken direkt till 
platsen för inbärning in i byggnaden där emballaget bröts och materialet bars upp till respektive 
lägenhet för hand.   

Högskåpen fraktades på högkant vilket slutade med att två arbetare fick lägga dem ner innan 
de togs av från lastbilen för att lättare frakta dem. Att skåpen stod på högkant gjorde också 
så att tre av dem hade tippat, skåpen hade inte skadats av detta men det fanns en risk för det.  

Vid inbärningen kunde inte alla saker lagras på rätt ställe då två av lägenheterna (de två 
mindre) ej var klara med målning och parkettläggning vilket resulterade i att detta material fick 
lagras i andra lägenheter istället under tiden.  

Vi fick även reda på att man förväntades börja göra köksinstallationer två veckor senare då 
man inte hade hunnit installera kök på våning 1 och 2, samt att det skulle ta ca 1 vecka per 
våning att fixa köken.  
 

Materialhantering   

Materialet ligger på materialupplaget ute på gården med undanta till det material som snart 
skulle användas detta har flyttats till lägenheten i fråga och förvaras där. Visst material ligger 
istället utanför husen men ligger där lättåtkomligt och sorterat.  

Det vi upptäckte var att materialet inte låg enligt APD-planen vi hade fått ta del av utan att det 
var ganska stora skillnader på APD och verklighet. Vad vi såg av bygget så var dock 
planeringen väl uttänkt och fungerade bra. Dock behövde lastbilen backa för att komma ut 
från arbetsplatsen vilket ej är optimalt.  

 



Bilaga 4  
 

Sammanställning av observation 1 Övre Vasastaden   

 
Den 28e april var vi på platsbesök på Botrygg bygge i Vasastaden, vi fick då en rundtur kring 
bygget för att se hur det ser ut. Bygget är ett stort projekt i innerstadsmiljö vilket skapar fler 
problem än projektet i Ekhaga. Ett av de stora problemen enligt Logistikansvarig var plats på 
bygget och material var därför tvunget att flyttas runt. När vi kom var det lite material på bygget 
och det mesta hade flyttats in i lägenheterna. Andra lagringsställen var på gården eller i garaget. 
Garaget har använts till en större utsträckning för att lagra material då det var ända lösningen 
som fanns tillgänglig då. Överlag är det bra ordning på material och man har överlag bra koll 
på materialet, det händer dock att man får leta efter det då man har flyttat på material utan att 
säga till logistikansvarig. Andra små problem t.ex. element som har legat lagrat i ca 3 månader 
i garaget och kommer ligga där en obestämd tid framöver då de ska installeras i den 
sista byggnaden. Logistikansvarig har ingen koll på varför det kom så tidigt då det levererades 
innan han började. I garaget lagras även marmor och kakel som har levererats från Kina. 
Detta kom i en gemensam leverans för alla byggen på platsen vilket betyder att det lagras på 
plats under hela bygget.  

Bygget har även en plats där material lagras som ska flyttas inom några veckors tid för att 
bereda plats, här ligger just nu material som blivit över som sedan ska fraktas till företagets 
lager. 
 



Bilaga 5 

Sammanställning av observation 2 Övre Vasastaden  

 
Torsdagen den 11 maj besöktes bygget i Vasastaden igen för den verkliga observationen, 
denna gång för att observera lossningen utav köksmaterial liknande det i Ekhaga. Leveransen 
var planerad att komma den 11e maj men vissa oklarheter kring detta uppkom. Leverantören 
för köksmaterialet skulle bekräfta leveransen dagen innan vilket inte skedde. 
Detta gjorde att Botrygg inte visste om de skulle komma eller när på dagen leveransen 
förväntades komma.   

Köksleveransen kom till bygget kl. 7:10 på morgonen vilket resulterade i att leveransen redan 
var lossad när observationen startade en halvtimme senare. Logistikansvarig förklarade att de 
dagen innan hade flyttat allt material som låg på lossningsplatsen för att göra plats åt 
leveransen om den skulle komma. Materialet var samordnat på pallarna så att allt material 
skulle till samma lägenhet för enklare förflyttning och alla pallar var märkta med kolli över 
vilken lägenhet de tillhörde. Köksleveransen kom på två olika lastbilar och vid olika tillfällen, 
den andra lastbilen aviserade inte när den skulle komma utan logistikansvarig fick nyheten att 
hela leveransen hade levererats efter att den andra lastbilen hade lämnat materialet. Materialet 
bärs därefter in för hand i respektive lägenhet. Logistikansvarig nämner att det alltid är något i 
köksleveranserna som går sönder och måste sändas tillbaka.  

Klockan 8:11 anlände en leverans med en pall trallvirke, denna lyftes in på innergården med 
en av byggets kranar. Inte heller denna gång kom någon avisering utan leveransen dök endast 
upp på bygget. Materialet skulle förvaras på innergården tills användning, vilket skulle dröja då 
grundarbetet under inte hade påbörjats än.  

Klockan 9:00 ringer en leverantör om att han kommer om 30 minuter med material till 
förrådsinredning. Lastbilen kommer klockan 9:45 och får då order om att ta sig till 
lossningszonen mot industrigatan. Lastbilen kan endast lasta ut från ena sidan av bilen vilket 
betyder att lastbilen måste använda Industrigatan som vändyta, vilket stoppar upp trafiken 
under tiden han vänder lastbilen. Själva lossningen utav pallarna går snabbt och de 
transporteras till garaget för att lagras tills vidare 
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