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Hur fungerar egentligen logistiken till montageplatserna? Kommer transporterna i rätt tid, är de lastade
på rätt sätt? Är det rätt saker som är med? Hur påverkar brister i logistiken nyttjandegraden av
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Sammanfattning 
 

Precis som alla andra branscher strävar även byggbranschen efter att bli mer 
kostnadseffektiv. Då Skanska Stomsystems verksamhet bygger på att transportera ut 
färdiga delar för att sedan montera samman dessa är det otroligt viktigt att ha en 
effektiv logistik.  

Hur fungerar egentligen logistiken till montageplatserna? Kommer transporterna i rätt 
tid, är de lastade på rätt sätt? Är det rätt saker som är med? Hur påverkar brister i 
logistiken nyttjandegraden av montagekranen? Hur mycket kostar ett stillestånd på 
grund av att inte logistiken fungerar? Det är dessa frågor som skall sökas svar på i 
denna rapport.  

För att finna svar på tidigare frågor började arbetet med ett försöksobjekt för att få en 
uppfattning om vilka problem som fanns. För att lättare se problem valde jag att delta i 
montagearbetet för att komma så nära problemen som möjligt. På försöksobjektet 
upptäcktes att det fanns stora brister i att transporter kom sent och i vissa fall var inte 
rätt saker med. Efter försöksobjektet fortsatte arbetet på fyra andra objekt runt om i 
Göteborgsregionen. Fortsatte problemen med förseningar och fellastningar och hur det 
påverkades nyttjandet av resurser på montageplatsen av detta?  
Undersökningen visade att logistiken inte fungerade som den borde. Samtal med flera 
chaufförer, montageledare och andra personer i kontakt med logistiken stärkte denna 
bild. På fabriken fanns det ingen som hade hand om logistiken. Det logistikarbete som 
bedrevs på fabriken var att förmännen tog emot avrop och skrev ut följesedlar. Det 
fanns ingen som var direkt ansvarig för att logistiken skulle fungera. Från många håll 
kommer önskemål om någon slags transportsamordnare. 
Efter det att ha granskat uppgifterna från undersökningen, drar jag slutsatsen att det 
som skulle få verksamheten att flyta smidigare vore att först och främst få ordning på 
lastgården. Sedan föreslår jag två alternativa lösningar. Antingen att tillsätta någon 
form av transportsamordnare som ser helheten och inte bara sin egen avdelning 
alternativt att �outsourca� hela lastningen till logistikföretaget Fraktkedjan. 
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Summary 
 

Just like all other businesses the construction industry also tries to lower their costs. 
All of Skanska Stomsystems business is based on transporting prefabricated parts to 
assembly them in another location. In this case it�s very important to have efficient 
logistics.  

How does the logistics from the factory to the construction site work today? Do the 
trucks arrive in time, are they loaded the right way? Do they contain the right 
elements? What impact do faults in the logistics have on the use of the assembly 
crane? What are the costs of a interuption caused by faults in the logistics? These are 
the questions I am going to try to answer in this report.  

First I did a pre-study at a construction site to see if I could find out what kind of 
problems to investigate further. In order to do this I choose to work with the assembly 
crew to see easier what kind of problems showed up. I soon discovered that there were 
great faults in the transport system, the trucks were often late and sometimes they 
didn�t contain the right parts. After my pre-study I continued my work at four other 
sites in the Gothenburg region to see if the problem with late trucks and wrong 
contents continued and how it effected the resources at the construction site. 
The study showed that the logistics did not work as supposed. I spoke with several 
truck drivers and supervisors on the construction sites and other members of staff 
involved, and they all confirmed that there were problems in the logistics. There was 
no one in charge of the logistics at the factory. The assembly crew send the 
supervisors at the factory a list over which elements to send to the construction site. 
The only thing done by the supervisors at the factory was to receive the list and write a 
delivery note. There was no one directly responsible so the logistics would work 
properly. From many different directions came suggestions that there should be some 
kind of a transport coordinator at the factory.            

After reviewing the data from the study the conclusion that to make the logistics work 
more efficiently the first thing that had to bee done was to get some kind of structure 
in the factory yard where all the elements were stored. Then I have two alternative 
suggestions. Either to appoint a transport coordinator with the ability to get a overview 
of the organization, alternatively to outsource the whole loading  responsibility to the 
transport company Fraktkedjan.  

 

 

 

 



 4

 Förord 
 

Jag vill börja min rapport med att tacka alla som varit delaktiga i mitt arbete. Speciellt 
tack till personalen på Skanska, Växjö Prefab Montage, Bertils Lyft och 
montageservice och Högsbols Montage AB som tagit emot mig på montageplatserna 
och svarat på mina frågor.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Precis som i alla branscher så strävar även byggbranschen mot att bli effektivare och 
mer tid- och kostnadseffektiv. Ett av dagens stora samtalsämnen inom byggbranschen 
är hur man kan effektivisera logistiken i byggprocessen. Många hävdar att det finns 
mycket pengar att spara på denna del av processen. 

För Skanska Stomsystems del så är logistiken mellan fabrik och montageplats en 
viktig del i deras arbete. Hela montageprocessen bygger på att de olika elementen 
kommer i rätt tid och till rätt plats.  
Under tre års tid har jag studerat vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping på 
programmet Byggnadsteknik. I slutet av dessa tre år skall man genomföra ett 
examensarbete på 10 p. Jag kom i kontakt med Skanska Stomsystem under vinter 
2005/2006 då jag genomförde en treveckors praktik på företaget. Under denna tid 
frågade jag om det fanns möjlighet att genomföra ett examensarbete där. Efter ett tag 
kom vi fram till att jag skulle granska hur logistiken fungerar från fabrik till 
montageplatserna och hur logistiken påverkar nyttjandegraden av montagekranen och 
bemanningen.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Hur fungerar egentligen logistiken till arbetsplatserna? Kommer transporterna i rätt 
tid, är de lastade på rätt sätt? Är det rätt saker som är med? Hur påverkar brister i 
logistiken nyttjandegraden av montagekranen? Hur många timmar om dagen står den 
utan att det hänger något i kroken och har detta med logistiken att göra och vad kostar 
ett stillestånd p.g.a. att inte logistiken fungerar? 
 
Hur ser det ut i dagsläget och vad kan förändras för att få ett effektivare nyttjande av 
resurserna på montageplatsen.  
Syftet med arbetet är att få verksamheten att flyta på så smidigt som möjligt utan stopp 
på varken kran eller bemanning och åskådliggöra de kostnader som uppstår när 
logistiken inte fungerar fullt ut.  

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet omfattar endast logistiken mellan fabrik och montageplats. Det som kommer 
att behandlas är hur den fungerar och påverkan och kostnader för eventuella 
förseningar och fellastningar.    



 8

1.4 Metod 
För att få en uppfattning om hur allt går till på montageplatsen och se lite hur 
transporterna fungerar idag började arbetet med ett försöksobjekt där dessa saker 
kontrollerades. När jag genomfört detta och bildat mig en uppfattning om vilka 
problem som möjligen var i behov av att granskas närmare kommer jag att granska 
fyra objekt runt om i Göteborgsregionen.  
Jag kom att besöka dessa objekt en eller två gånger, beroende på montagelängd, för att 
se hur transporterna påverkar montageplatsen.   
 
Metoden som används för att kontrollera logistikens påverkan på resursutnyttjandet 
vid montage av prefabricerade betongelement är intervjuer med berörda personer, 
studiebesök och insamling av data från montageplatserna. Slutligen sammanställs allt 
detta i en rapport och analyseras för att ta fram det mest lämpliga förbättringsförslaget.  
Jag har valt att dela upp metoden i fem delmoment.  
 

1. Börja med försöksobjektet Herrgårdsskolan. Åka dit och delta i montagearbetet 
för att få en uppfattning om hur arbetet bedrivs och vilka olika problem som 
uppstår till följd av brister i logistiken.  

2. Ställa frågor till olika aktörer för att få deras syn på situationen i dagsläget. 

3. Kontrollera hur mycket tid och resurser som går till spillo på kran och 
bemannig till följd av eventuella brister i logistiken. 

4. Sammanställa och analysera de uppgifter jag samlat in från de olika platserna 
och ställa dem mot den teori som jag hittat om ämnet. 

5. Slutligen dra slutsatser och presentera lämpliga åtgärder för att få en 
effektivare logistisk situation.  

Den metod som jag kommer använda på de olika montageplatserna för att få en 
uppfattning om hur mycket förseningarna påverkar montaget är att gå med montörerna 
och delta i deras arbete. På detta sätt kan jag lättast se vad som händer när det dyker 
upp förseningar eller fellastade transporter.  

1.5 Målgrupp 
Rapporten är speciellt skriven för berörda personer på Skanska Stomsystem för att 
klarlägga deras problem och kostnader för brister i logistiken till montageplats samt 
tänkbara lösningar på dessa problem.  

1.6 Struktur 
Rapporten består, förutom av inledningen, av huvuddel samt en resultatdel med 
analys, diskussion och slutsats. I huvuddelen ingår ett teoriavsnitt för att ge läsaren lite 
grundläggande kunskaper. Efter teoridelen kommer en empiridel som består av en 
förstudie och en huvudstudie. Huvudstudien består av iakttagelser och intervjuer från 
fyra olika montageplatser som besökts för att se hur logistiken påverkar montagets 
resurser.  
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1.7 Källor 
Källor till detta arbete har varit de personer som jag träffat under arbetets gång bland 
annat lastbilschaufförer, montageledare och montagepersonal, men även tjänstemän på 
olika positioner, dessa finns angivna i referenslistan. De teoretiska källor som har 
använts finns också angivna i referenslistan.  
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2 Teori 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren teoretisk bakgrund till diskussionen som 
kommer att föras i rapporten.  

2.1 Prefabricerade betongbyggnationer 
Dagens byggdebatt kretsar mycket kring hur man kan möta beställarens krav på 
kortare projekttider till billigare pris. Ett sätt att göra detta är att just använda sig av 
prefabricerade element vid byggnationen. 
 
Att bygga med prefabricerade betongelement skapar stora möjligheter, inte bara ur en 
estetisk synvinkel. Det skapar även möjligheter att få en effektivare byggprocess i 
from av kortare byggtider vilket också ger ett mindre antal timmar som arbetskraft 
behöver vara på arbetsplatsen. Detta gör att entreprenörens omkostnader för 
byggplatsen sjunker och även de administrativa kostnaderna.1      
 
Prefab- montage bygger mycket på att alla delar kommer i rätt tid, s.k. �just-in-time� 
leverans vilket betyder att de kommer just i den stund som de skall monteras. Detta 
bidrar till att sänka kostnaderna då ingen lagerplats behövs på byggnadsplatsen. Men 
detta ger också stor risk till att elementen blir försenade vilket kan leda till att kran och 
bemanning inte har något att göra. Detta kostar givetvis stora summor och i dagsläget 
då byggnadskostnaderna ständigt måste pressas ner är detta ett problem. 
 
Hur går montaget till? �Montagelaget� består av en montageledare och ett antal 
yrkesmän som monterar och gör kringarbeten som undergjutningar och liknande. 
Idag fungerar det på följande sätt, montageledaren skriver ett avrop där elementen 
finns inplanerade och beställer dessa senast två dagar innan leverans.  
På montageplatsen har montagepersonalen cirka två timmar på sig att lossa samtliga 
element innan montaget beläggs med ett vite för väntetid vid lossning.  

 

2.1.1 Jämförelse mellan prefab och platsbyggt 
Det som man sparar in på vid en 
byggnation med prefabricerade 
betongelement gentemot platsbyggd 
byggnation är framförallt tid. 
Förutom att detta gör att kostnaden 
för arbetskraft och 
arbetsplatsomkostnader inte blir så 
höga som vid en platsbyggnation så 
sparar man framförallt in på lägre 
räntekostnader. Enligt 
betongelementföreningens handbok 
�Bygga med prefab� så är en ökning 
av förtillverkningen det enda som 
kan sänka byggkostnaderna radikalt 
för den svenska byggsektorn. Alltså 

                                                
1 Betongelementföreningens handbok- Bygga med Prefab  Figur 1: Byggtider och kostnader för 

prefab och platsbyggd stomme 
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skall en jämförelse mellan de två byggsätten inte enbart innehålla 
produktionskostnaden och materialkostnaden utan även de olika alternativens 
arbetsplatsomkostnader såsom bodar, tillfällig el, vatten, kranar, svinn, spill, 
vakthållning m.m. men även vintermerkostnader, projekteringskostnader, 
kapitalkostnader plus skillnader i kommande driftkostnader.2  
 

 
 

                                                
2 Betongelementföreningens handbok- Bygga med Prefab  
 

Figur 2: Exempel på Kostandsjämförelse för prefab och 
platsbyggde stomme. 
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2.2 Logistik 
Vad pratat man egentligen om när man pratar om logistik? Detta kapitel skall försöka 
ge läsaren lite kunskap om olika begrepp och logistik i största allmänhet.  

2.2.1 Modern logistik 
�Logistikens mål är att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha på rätt plats 
och i rätt tid utan att det ska kosta för mycket pengar. Som kunder, antingen vi är 
privatpersoner eller vi köper in produkter till ett stort företag, så ställer vi krav:  

• Kostnaden för produkten ska vara låg. 

• Leveransen ska ske enligt våra önskemål (komplett, i rätt tid, till rätt plats 
mm.)�  3 

Logistik handlar inte längre om lager och transporter. Idag används logistik som en 
konkurrensfördel för att vinna markandsandelar. Skillnaderna mellan den moderna och 
den traditionella logistiken kan beskrivas utifrån tre punkter.4 En kort redogörelse för 
dessa är:   

 
Logistiken är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och 
lönsamhet för många företag: Många företag använder idag en bra fungerande 
logistik som ett sätt att kunna konkurrera med andra företag. Ett bra exempel på detta 
är datorföretaget Dell som mycket tack vare sin logistik har tagit stora 
markandsandelar. Det är många andra e-handelsföretag som �stupat� på grund av det 
motsatta, en dåligt fungerande logistik. För att förstå sig på logistik så måste man 
alltid tänka ur kundes perspektiv. Vad är det kunden vill ha och hur kan man 
tillgodose denne utan att kostnaderna blir för höga? 4 

 

Logistiken skall i första hand handla om att få företagets flöden att fungera på ett 
kostnadseffektivt och kundanpassat sätt: Ett exempel på det här kan vara när en 
kund beställer en CD- skiva. Då är kunden bara intresserad av att få just den skiva som 
han beställde på den tid som kunden och säljaren kommit överens om. För företaget 
som kunden beställt CD:n ifrån innebär detta ett antal moment som måste genomföras 
innan kunden fått skivan. Först måste de ta emot ordern, kontrollera om varan finns i 
lager. Sedan plocka varan och skicka den med posten. Företaget måste se till att dessa 
moment är effektiva som möjligt om kunden ska få skiva på avtalad tid. 4 

 
Logistik är något som berör hela företaget, inte bara en del av det: Det kan vara 
lätt att ta sig an de små frågorna utan att tänka på helheten.  
Ex:  

Ska man köpa varor i Tyskland eller i Sverige? Är det bättre att man tar små 
högfrekventa sändningar med lastbil från en leverantör i Sverige än att man köper in 
stora mängder mer sällan som fraktas med tåg från Tyskland? Om man bara ser till 
transportkostanden är det ju mycket billigare att skicka stora sändningar mer sällan 

                                                
3 H. Aronsson, B. Ekdahl, B. Oskarsson (2003)-  Modern logistik, sida 16, 1 st.  
4 H. Aronsson, B. Ekdahl, B. Oskarsson (2003)-  Modern logistik  
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med tåg. Men om man då ser på hela företagets kostnad så ser man att en stor 
sändning innebär att varorna måste lagras både hos leverantören och hos kunden. 
Tågtrafiken är dessutom sämre på att hålla tiderna än vad lastbilar är vilket medför att 
en säkerhetsbuffert måste byggast upp på lagret. Den större frågan är om tågfrakten är 
så pass mycket billigare att den väger upp alla dessa andra kostnader som den medför.  
Det vill alltså till att undvika suboptimeringar när man skall effektivisera sin 
verksamhet, det gäller att se helheten i ett problem och inte bara själva problemet. 5           
 

2.2.1.1 Totalkostnad  
Ett av logistikens viktigaste begrepp är totalkostnad. Med detta menas det som skrevs i 
föregående kapitel, att man inte bara ser till den enskilda delen utan tar med alla de 
kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang. Vissa kostnader 
kommer att sjuka och vissa kostnader kommer att stiga till följd av ett visst beslut, det 
är därför viktigt att man tittar på alla kostnader för att se effekten ur ett 
helhetsperspektiv. Man kan dela upp begreppet totalkostnad i olika delar för att lättare 
sortera dem. I H Aronssons, B Ekdahl, B Oskarssons bok �Modern logistik- För ökad 
lönsamhet� (2003) delas begreppet totalkostnad in i olika delar. Här följer en kort 
beskrivning på av dessa.  

 
Lagerföringskostnader är det kostnader som produkterna i lager för med sig såsom 
kapitalbindning och den risk som finns i att hålla varor lagrade. Detta kan vara 
kostnader för varor som blir stående i lager utan att säljas, kostnader för svinn m.m. 
Dessa kostnader är beroende av lagrets storlek. Kostnader för kapitalbindning är de 
kostnader som uppstår då man bundit upp kapital i lager och inte kan använda 
kapitalet på något mer kostnadseffektivt sätt, t.ex. ränteintäkter. 

 
Lagerhållnings-/hanteringskostnader är helt enkelt de kostnader som det medför att 
driva ett lager. Här ingår kostnader för att äga och driva byggnaden, personalkostnader 
och kostnader för den utrustning som är nödvändig för att driva arbetet på lagret. 

 
Transportkostnader innefattar de både kostnader för administration och utförande av 
transporter. Med transporter menas både transporter inom företaget och externa 
transporter. En låg transportkostnad kan ibland uppnås på bekostnad av en sämre 
leveransservice och detta kan orsaka andra kostnader i form av produktionsstopp och 
ökade behov av säkerhetslager. 

 

Administrativa kostnader är de kostnader som uppstår vid administrationen av 
logistiken såsom ordermottagning, fakturering, löneutbetalning, ekonomisk 
uppföljning m.m. 

 
Övriga logistikkostnader rymmer en hel del olika kostnader. T.ex. kan det vara 
informationskostnader, kostnader för olika informationssystem som skall stödja och 
driva materialflödet. Logistikrelaterade kostnader kan även de placeras under övriga 

                                                
5 H. Aronsson, B. Ekdahl, B. Oskarsson (2003)- Modern logistik 
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kostnader. Detta är kostnader som inte är �rena� logistikkostnader utan kostnader som 
uppstår p.g.a. att man fattar ett visst logistiskt beslut som påverkar andra delar av 
företaget. 

 
Dessa delar tillsammans utgör begreppet totalkostnad. Totalkostnad är som sagt ett 
viktigt begrepp när man titta på logistiken. Man får inte bara se till en viss dels vinning 
utan man måste se hur ett beslut påverkar alla delar för att slutligen se om det är 
lönsamt eller inte.  

  

2.2.1.2 Leveransservice   
Logistik handlar om är att tillfredställa kundens behov och önskemål, det vill säga 
kunden karv på leveransservice. Kunden skall ha rätt till den leveransservice som kund 
och säljare kommit överens om. Begreppet leveransservice kan man dela in i olika 
delar, s.k. leveransserviceelement. Dessa utgör tillsammans en heltäckande bild av vad 
leveransservice är. Man kan inte säga att ett element är viktigare än något annat, detta 
varierar från fall till fall. Både i Aronssons, Ekdahl, Oskarssons bok �Modern logistik- 
För ökad lönsamhet� (2003) och i Lumsdens �Logistikens Grunder� (1998) delas 
begreppet leveransservice in i olika delar. Här följer en kort beskrivning på några av 
dessa. 

 

Ledtid (leveranstid) � tid från order till leverans 
Ibland är det väldigt viktigt att få leveranserna mycket snabbt, vid olika typer av akuta 
behov, t.ex. reservdelar. Ledtiden skall vara den samma som den tid kund och säljare 
har kommit överens om att varan skall vara levererad på. 
 

Leveranspålitlighet - tillförlitlighet i ledtiden 
Leveranspålitlig betyder kortfattat att varan verkligen kommer då den skall komma.  

Leveranspålitlighetens betydelse har ökat betydligt de senaste åren då många företag 
har skaffat sig mindre lager och bygger sin verksamhet på mindre mer frekventa 
sändningar. Exempel på kunder som prioriterar hög leveranspålitlighet är biltillverkare 
som ofta har mycket små eller inga buffertar före montagelinjerna och då är det extra 
viktigt att leveranserna kommer i rätt tid så att inte hela kedjan måste stanna. 
 

Leveranssäkerhet - rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. 
Detta kan man definiera som att kunna levererar exakt när man lovat kunden.6 Att 
leveranssäkerheten är mycket bra eller närmast perfekt är något som de flesta kunder 
tar för givet. Brister i orderhanteringen och dokumentationen kan göra att det blir en 
sämre leveranssäkerhet.  

 

 
                                                
6 K. Lumsden (1998)- Logistikens grunder  
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Information 
När kravet på snabba transporter ökar, ökar även kravet på informationsutbyte. Det är 
viktigt att leverantören tidigt vet vad det är kunden efterfrågar så att man kan planera 
därefter. För kunden är det dessutom viktigt att veta vilken leveransservice 
leverantören erbjuder. I dagens informationssamhälle borde detta inte vara något 
problem, alla aktörer borde få den information som de behöver.  
Logistik går egentligen ut på att ställa dessa, totalkostnader och leveransservice, mot 
varandra för att komma fram till det bästa resultatet. Man vill ha så hög 
leveransservice som möjligt till så låg totalkostnad som möjligt.  

I praktiken fungerar det på så sätt att leveransservicens nivå ofta redan är bestämd 
p.g.a. att man tvingas till en viss nivå genom t.ex. konkurrenskrav. Man får då utifrån 
detta försöka minska kostnaderna så mycket som möjligt utan att sänka 
leveransservicen.  

 

2.2.1.3 Logistikavdelning 
Vem är det som skall hålla i logistiken? Detta är en annan viktig fråga. En 
logistikavdelning kan ansvara för allt från hela flödet till att endast utarbeta policies 
som man skall arbeta efter. Men en viktig del i att smala logistiken på ett ställe är att 
man kan hålla en hög kompetens och man skapar en naturlig intressent som kan driva 
logistikfrågor i företaget. Denna avdelning bör ligga under en tung funktion i företaget 
såsom produktion, eller delas mellan t.ex. produktion och marknad. 7  

                                                
7 K. Lumsden (1998)- Logistikens grunder  



 16

2.2.2 Just- In- Time 
 

Idag är ett av de stora �modeorden� inom logistik Just-In-Time. Men detta är inget 
nytt påfund som dykt upp de senaste åren. Henry Ford formulerade grundtanken redan 
på 1920-talet. Men det var Kiichiro Toyotas som myntade begreppet Just-in-time som 
senare utvecklades som styrprincip inom Toyota.8 
Men vad menas med detta utryck? Slår man upp uttrycket Just-in-time i Stig- Arne 
Mattssons �Logistikens termer och begrepp� (2004) så står det följande: 

 
�Just-in-time: Är ett synsätt och en produktionsfilosofi som står för att eliminera allt 
slöseri och en strävan att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid 
den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa Just-In-Time- filosofin förutsätter att man 
arbetar med mycket korta omsättningstider och genomloppstider, att kassation är 
försummbar och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är hög. En vanlig 
förkortning JIT� 

 
Kort kan man sammanfatta det med rätt material, på rätt plats vid rätt tid. Detta har 
blivit vanligare och som vi talade om i tidigare kapitel kräver detta hög 
leveranssäkerhet. Det är av yttersta vikt att ha en extremt hög leveranssäkerhet.  

 
Begreppet Just-In-Time används idag inom många företag och själva grundtanken är 
att eliminera allt slöseri. Genom att leverera så sent som möjligt så hoppas man slippa 
onödigt spill och svinn. Skillnaden mellan JIT- styrda leveranser och traditionellt 
tidsstyrda leveranser kan beskrivas på följande sätt: 8 

 
Traditionell leverans  JIT- leverans   
Stora beställningskvantiteter  Små Beställningskvantiteter  
Låg leveransfrekvens  Hög leveransfrekvens 

Lång leveranstid   Kort leveranstid 
Komplicerade beställningsrutiner Enkla beställningsrutiner 

Transportanpassat emballage  Produktionsanpassat emballage 

Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktionen utan 
mottagningskontroll 

 
 

                                                
8  K. Lumsden (1998)- Logistikens grunder 

Figur 3: Jämförelse mellan traditionell leverans och JIT- leverans 
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3 Empiri 
 
I detta kapitel redogör jag för hur situationen ser ut i verkligheten och hur förseningar 
och fellastnigar påverkar nyttjande av kran och bemanning, d.v.s. montagets 
effektivitet.  

3.1 Försöksobjekt: Herrgårdsskolan, Hisingen, Göteborg 
Arbetet inleddes med att studera två veckor av montaget av Herrgårdsskolan på 
Hisingen i Göteborg. Det var en tillbyggnad av ett befintligt trähus. Tillbyggnaden 
skulle bestå av tre våningar av prefabricerade betongelement samt en del 
stålkonstruktioner. Ansvarig för detta projekt var Thomas Persson och Lill Sandberg 
på Skanska Stomsystem, för montaget stod Växjö Prefab Montage.  

3.1.1 Problem som uppstod under montaget av Herrgårdsskolan 
Under de två veckorna som jag var med på bygget av Herrgårdsskolan på Hisingen i 
Göteborg såg jag flera problem som jag fortsatte att arbeta med. 
Nästan dagligen var det en eller flera lastbilar som var försenade, detta gjorde att 
montaget inte flöt på som man ville. Istället för att kunna arbeta med det som var 
planerat så blev det avbrott och tidsspill då en ny arbetsuppgift skulle påbörjas.  

Jag ställde frågan till lastbilchaufförerna vad den vanligaste orsaken var till att de 
anlände sent till montageplatsen. Alla svarade att en vanlig orsak till försening var att 
de fick stå och vänta på lastning på fabriken i Bollebygd. De flesta hävdade att 
fabriken hade för dålig utlastningskapacitet för alla produkter som produceras. 

Det största problemet verkade ligga i leveransen av väggar och vid ett antal tillfällen 
stämde inte leveransen överens med avropet. I vissa fall fattades det en vägg eller så 
kom det en vägg som inte var beställd till den aktuella tidpunkten. Orsaken till detta är 
okänd. Att det saknades väggar på en del transporter resulterade en gång i att en kran 
som var beställd till ett speciellt arbete fick stå onyttjad i flera timmar. Väggen som 
kranen speciellt var beställd för att lyfta, fanns inte med på transporten, trots att 
montageledaren hade beställt den. Då detta inte meddelades fanns ingen möjlighet att 
boka om kranen utan nu tvingades man istället betala för en kran som stod outnyttjad 
under flera timmar. 
Ett problem som var ständigt återkommande var kvalitén på väggarna som kom, det 
var inte ovanligt att de var skeva och hade fel mått varpå fogar överskred de utsatta 
toleranserna ibland med mer än 50 mm. Detta bidrog till ökade montagetider då det 
blev svårare att sätta dem på plats. Detta påverkade då också hur mycket man kunde 
nyttja kranen.    
 
De problem som jag stött på under tiden på Herrgårdsskolan är de som jag arbetade 
vidare med under resterande del av rapporten för att analysera vad dessa kan bero på 
och komma med alternativa lösningsförslag. Det var väldigt mycket försenade och 
fellastade transporter under de dagar jag studerade montaget av Herrgårdsskolan.   
 
Dag 1: Transport sen- 1 h- Lastningsproblem i Bollebygd.  
Dag 2: Transport sen- 1,5 h- Lastningsproblem i Bollebygd. 

Dag 3: Fellastad transport. 
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Dag 5: Transport sen- 20 min- orsak okänd. 

 Transport fellastad- vägg saknades.  

Dag 6: Transport sen- 2,5 h- Traversproblem i Bollebygd.  
 Transport sen- 1,5 h- element ej klara 
  

När transporten kom så låg ett av elementen på fel håll ! monterades, 
demonterades, vändes och slutligen monterades åter en gång. Det andra 
elementet var endast 14 m istället för 15 m. 

 
Totalt: cirka 7h förseningar 
 
Jag kommer framför allt att koncentrera mig på att finna svar på följande: Vad alla 
förseningar beror på och hur dessa på bästa möjliga sätt kan avhjälpas? Efter denna 
försöksstudie så kommer jag också att kontrollera vad störningar på grund av 
logistiken ger för kostnader.  
Givetvis kan inte Herrgårdsskolan visa upp alla problem som finns i logistiken. Detta 
arbete kommer att omfatta ytterligare fyra objekt för att se om dessa problem upprepas 
och om det finns ytterligare problem att ta tag i. Totala merkostnaden för detta objekt 
är inte redovisad på grund av att projektet inte är färdigt.  
 
De uppgifter som jag fått fram vid Herrgårdsskolan kommer jag även använda mig av 
i undersökningens sammanställande och resultat.  
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 3.2 Undersökningsobjekt 
Arbetet kommer att genomföras på fyra olika undersökningsobjekt runt om i 
Göteborgsregionen. Här kommer jag att studera hur logistiken till montageplatsen 
påverkar kranens nyttjandegrad och vad förseningar och fellastningar kostar i form av 
resursbortfall. De fyra olika objekten är: 

 
• Strannes Rökeri AB, Kungshamn 
• Domushuset, Strömstad 
• Kajskjul 183, Hisingen, Göteborg 
• Citadellet, Kungälv 

3.2.1 Strannes Rökeri AB, Kungshamn  
Detta var en nybyggnation av ett rökeri belägen på Abba Seafoods anläggning i 
Kungshamn. Byggnaden låg nedsprängd i berget alldeles intill havet. Runt om 
byggnaden pågick ett stort markarbete som Skanska ansvarade för. Skanska 
Stomsystem hade sålt 156 st. HDF plattor (håldäcksplattor) i olika bredder, längder 
och tjocklekar som skulle läggas som bjälklag i en stål- och plåtkonstruktion. 
Projektansvarig för detta var Thomas Persson på Skanska Stomsystem, för montaget 
ansvarade Växjö Prefab Montage och montageledaren Thomas Moberg, den totala 
montagetiden var beräknad till 3 dagar. På grund av den korta byggtiden valde jag att 
endast besöka Kungshamn en dag och detta blev dag 2 i arbete.  

Montaget började på tisdagen, man hade då bokat in 10 leveranser under dagen vilket 
är betydligt fler än vad som normalt används. Detta kräver ett stort antal lastbilar som 
kör den ca 20 mil långa sträckan från Bollebygd till Kungshamn. Fraktkedjan som 
ansvarade för transporterna hade löst detta mycket bra och skaffat fram så många bilar 
som behövdes.  
Första lastbilen var på plats kl. 07.00, det tog sedan dryga halvtimman att lasta av 
denna, varpå nästa bil kom kl. 08.00. Bilarna skulle sedan komma varje timma. Under 
tisdagen flöt arbetet på utan några som helst problem och vid dagens slut hade man 
redan lagt 60 st. plattor.   
Följande dag skulle fortsätta på samma sätt, första bilen kl. 07.00 och sedan en timma 
mellan varje bil. Detta stämde dock inte fullt ut. Bilen som skulle vara på plats kl. 
08.00 ringde vid 7- tiden och meddelade att han hade försovit sig men var på väg. Som 
tur var så kom 09.00 bilen tidigare än planerat så den täppte till tidsförlusten något. 
Sedan flöt det på fram till 13.30 då en transport hade fått haveri och stod still. Här 
uppstod ett tidsglapp som inte kunde fyllas. Glappet blev cirka en timma och under 
den här tiden försökte montagepersonalen sysselsätta sig med småsaker som fanns att 
göra. På grund av att detta var ett relativt enkelt montage fanns det inte så mycket 
efterarbeten eller dylikt att genomföra. Därför avstannade i stort sett hela montaget. 
Bilen därefter var i tid och likaså följande bil, men nu meddelades också att sista bilen 
var försenad. Som tur var så dök den bil som fått haveri upp och tog dennas plats. 
Sista bilen anlände cirka en timma försenad.  

Den sista lastbilen som anlände berättade att han tyckte att organisationen på 
lastgården i Bollebygd var dålig. Traversen var tvungen att åka långa sträckor för att 
hämta plattor och tillbaka till bilen. Detta gör givetvis att lastningen tar betydligt 
längre tid än om lastbilen kunnat stanna intill plattorna, men på grund av den dåliga 



 20

organisationen och det trånga utrymmet var inte detta möjligt. Om detta kan ni läsa 
mer i kapitel 4.2 Situationen på fabriken i dagsläget. 
Totalt sett medförde förseningarna på onsdagen att kranen stod still 3-4 timmar. 
Förseningarna bidrog även att man tappade ca 2-3 timmar på bemanningen då dessa 
inte hade något att göra. Trots att det var ett antal förseningar på onsdagen så 
monterades hela byggnaden ca en dag fortare än vad som var beräknat. Enligt 
montageledaren Thomas Moberg så blev man klar fortare än vad man beräknat på 
grund av att transporterna flöt så pass bra. Varför de gjorde det berodde enligt honom 
på att HDF- plattor är lätta att lasta av och på. På frågan att om det relativt långa 
avståndet från fabrik till montageplats kunde inverka på transporterna svarade han att 
det trodde han inte spelade så stor roll. Det som var viktigast i det här fallet var den 
smidiga lastningen och lossningen då plattorna i stort sett bara var att lyfta av bilen 
och lägga på plats.  

Hur påverkades planeringen av att vissa lass var sena? Vid det här montaget behövde 
man inte göra någon omplanering, dels på grund av att det bara var HDF-plattor som 
skulle läggas. En annan orsak till att arbetsordningen inte behövde läggas om var att 
väldigt många av plattorna var av samma littera. Då två bilar växlade plats i 
tidsschemat så påverkade det inte planeringen då den nya bilen var lastade med exakt 
samma sorts plattor.    

Kranens nyttjandegrad är i stort sett direkt knuten till leveransen av element och blir 
det då en försening så blir den oftast stående tills bilen dyker upp. Bemanningen är 
något mer flexibel, men även denna tappar mycket effektivitet vid föreningar och 
fellastningar, framförallt vid förseningar. Enligt Thomas Moberg så sjunker 
effektiviteten på bemanningen till ungefär 50 % vid en försenad transport. Det finns 
oftast saker att sysselsätta sig med som undergjutningar och liknande. Det dröjer alltid 
en stund i väntan på bilen, man vet inte om det är någon idé att sätta igång eller om 
transporten snart är på plats. När sedan beslutet att påbörja ett annat arbete är taget så 
skall saker plockas fram som behövs för arbetet. När sedan bilen kommer så får man 
plocka undan de saker som tagits fram och så vidare, så totalt sett sjunker 
effektiviteten till ca 50 % på bemanningen vid en försening. Vet man däremot om att 
bilen kommer att vara sen så blir arbetet lite effektivare.  

 

Kostnader: 

Kran: ca 1500kr/h 
Bemanning: ca 350kr/h 

Stillestånd på kran: 1500 * 3,5 h = 5250kr  
Nersatt effektivitet på bemanning + övertid: (350*4) * 2,5 h= 3500kr   

Total: 5250 + 3500 = 8750kr 

Den här summan blir en merkostnad på projektet. De vill säga på grund av 3,5 
timmars transportförseningar blev projektet 8750 kr dyrare. 

 
Totala merkostnaden för detta objekt är inte redovisad på grund av att projektet inte är 
färdigt.  
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3.2.2 Strömstad 
Arbetet i Strömstad var en tillbyggnad av ett Parkeringshus. Det befintliga däcket 
skulle utökas med ett plan. Detta gjordes med hjälp av en balk- och pelarkonstruktion 
som restes på den underliggande byggnadens pelare (figur 3). Den befintliga 
byggnaden är belägen utmed väg 176 och för att kunna montera elementen så var man 
tvungen att stå på denna väg med kranen. Väg 176 fungerar som en �pulsåder� genom 
Strömstad och detta ledde till att man endast fick tillstånd att stänga av vägen mellan 
21.00 och 06.00. Detta innebar att man fick montera på natten under en veckas tid. 
Sedan kunde man flytta 
kranen till en mindre 
trafikerad gata som man 
fick stänga av under 
dagtid. Montaget 
startade natten mellan 
7:e och 8:e maj, jag 
besökte Strömstad 
natten mellan 10:e och 
11:e maj. Ansvarig för 
projektet var Thomas 
Ratell på Skanska 
Stomsystem och för 
montaget stod Bertils 
Lyft- och 
Montageservice med 
Emil Andersson som 
montageledare.   

 
 

 
10/5 

På plats fick jag veta att transporterna hade flutit på utan problem. Det enda var att de 
första nätterna hade alla bilar kommit samtidigt vid 21-tiden och då hade montörerna 
fortfarande inte fått upp kranen på grund av att de inte fick stänga av gatan förrän efter 
21.00. Natten mellan 10-11/5 kom dock första bilen inte för än kl. 23.00, detta var 
dock inget som påverkade montaget då det fanns element som anlänt tidigare i veckan 
att montera.  

Det som montörerna upplevde som ett problem på den här montageplatsen var att när 
de skulle göra avrop så fanns det inga element som var klara på fabriken. Detta löstes 
genom att Projektansvarige Thomas Ratell fick ta reda på vilka element som fanns 
klara att leverera och gjorde avropet efter dessa. Då det inte hör till vanligheterna att 
projektledaren gör avropen frågade jag Thomas Ratell vad som låg bakom beslutet att 
han genomförde avropen. Ratell menade att det var en kombination av att 
montageledaren vid tillfället var dåligt insatt i projektet och att ritningarna kom fram 
sent till fabriken. Detta medförde att det var ett väldigt pressat gjutschema. Denna 
kombination var orsaken till att Thomas Ratell fick hjälpa till med de första 
beställningarna.  

 

Figur 4: Tillbyggnad av parkeringsdäck i Strömstad  
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18/5 
Denna dag var fem bilar med HDF-plattor beställda. Samtliga av dessa kom i tid. Inte 
heller förekom någon fellastning. Jag talade med samtliga chaufförer för att höra om 
de upplevde några problem i logistiken. Det ständigt återkommande var att man fick 
vänta på fabriken i Bollebygd antingen på grund av att det var kö till lastningen eller 
att det var problem vid lastningen. Ett stort problem var att alla element ligger 
utspridda och måste hämtas från olika ställen i kranbanan vilket tar betydligt mer tid 
än om de stod/ låg i något slags system.  

Jag talade även med montageledaren Emil Andersson om hur han tyckte att det 
påverkade deras arbete om transporterna var sena. Han svarade att det inte påverkade 
deras arbete avsevärt. Oftast så fanns det att göra ändå, då det antingen ibland 
avsiktligt beställdes lite extra just för att man skulle ha att göra om det skulle fela i 
transporterna. Men ibland då beställningen skulle göras, så var han lite väl optimistisk 
över hur mycket som kunde monteras på en dag. Detta ledde till att vissa element blev 
liggande och kunde monteras när det inte fanns något annat att göra. På detta sätt 
kunde han hålla både kran och bemanningen sysselsatta. 

 
 

Kostnader: 
Kran: 2000 kr/h 

Bemanning: 350 kr/man h   
Påverkan av kran: 0 h  

Påverkan av bemanning: 0 h  

Totalt: 0 kr. 

Logistiken hade ingen påverkan på montaget de dagar som jag besökte 
Strömstad och därmed inga merkostnader. 

 
OBS! Om det skulle blivit ett stillestånd på grund av transportförseningar hade 
merkostnaden uppgått till cirka 3050kr/h  
(Beräkningen är gjord med antagandet 3 man + kran) 

 
Totala merkostnaden för detta objekt är inte redovisad på grund av att projektet inte är 
färdigt.  
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3.2.3 Kajskjul 183, Hisingen, Göteborg  
 
Kajskjul 183 är en tillbyggnad av en kontorsbyggnad. I dagsläget finns en befintlig 
byggnad och tillbyggnaden kommer att ansluta som ett T för att skapa en byggnad i 
formen av ett H. 
Montaget består av både 
stålkonstruktioner och 
väggelement och HDF- 
plattor. Till höger på 
bilden ses hisschaktet och 
framför detta kommer 
trapphuset att monteras. 
Projektansvarig var 
Stefan Aläng, Skanska 
Stomsystem, och för 
montaget stod Nils- Erik 
Pålsson från Högsbols 
Montage AB.   

 
 
 

16/5 
Denna dag var ingen bra dag för att kontrollera hur logistiken påverkade kranens och 
bemanningens nyttjandegrad. Under dagen anlände endast en lastbil från Bollebygd. 
Denna var dessutom inte tidsbeställd då den bara skulle ställa av ett ställ med väggar.  

Jag fick däremot veta att precis som i Strömstad så hade det varit problem att beställa 
de element som montaget ville ha då flera inte var gjutna. I detta fall så ändrade 
montageledaren i avropet på egen hand så att de fick de element som han ville. Att alla 
element inte var klara ledde till att man fick montera delar av samtliga bjälklag i 
efterhand vilket inte är något problem, men det stjäl tid som skulle kunna läggas på 
annat.  

Att elementen inte är klara i tid menar Nils- Erik Pålsson beror på att det tar lång tid 
innan fabriken får ritningarna efter alla revideringar. Detta gör att det blir svårt för 
fabriken att få fram elementen. 

23/5 
Återigen besökte jag Kajskjul 183 på en dålig dag för att se hur montaget påverkades 
av logistiken. Jag ringde montageledaren Nils- Erik Pålsson dagen innan för att se 
vilken dag i veckan som skulle vara mest lämplig att komma på besök. Den dagen 
lades HDF- plattor och dagen därpå skulle det gjutas. Detta innebar att det inte skulle 
komma några nya transporter för än måndagen den 29/5.  
När jag anlände den 23: e frågade jag montageledaren Pålsson hur det sett ut de övriga 
dagarna när jag inte varit där. Det hade inte varit några problem de dagarna heller. Jag 
passade på att fråga Pålsson vad han ansåg vara det som mest bidrog till ökade 
montagetider. Han svarade att det var när det kom element som var felgjutna. T.ex. om 
ett dubbhål eller stuv satt felplacerad eller en håltagning i en platta eller något 
liknande.         

Figur 5: Kajskjul 183 på Lindholmen, Göteborg  
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Kostnader: 
Kran: 1000 kr/h 

Bemanning: 350kr/ man h 
Påverkan av kran: 0h 

Påverkan av bemanning: 0h  

Totalt: 0 kr 
Logistiken hade ingen påverkan på montaget under de dagarna jag besökte Kajskjul 
183 och därmed inga merkostnader. 

 
OBS! Om det skulle ha blivit ett stillestånd på grund av transportförseningar hade 
merkostnaden uppgått till cirka 2050kr/h.  
(Beräkningen är gjord med antagandet 3 man + kran)  

 
Totala merkostnaden för detta objekt är inte redovisad på grund av att projektet inte är 
färdigt.  
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3.2.4 Citadellet, Kungälv 
Citadellet i Kungälv är ett stort bostadsprojekt som har pågått ända sedan min praktik 
på Skanska Stomsystem i januari 2006. Det består av ett flertal byggnader med 
väggelement och HDF- plattor m.m. I detta projekt har även prefabrikationen gått ett 
steg längre då man även målat fasaderna i fabriken. 

 
17/5 
Denna dag var tre bilar beställda med håldäck och massiva plattor. Två av dessa var 
försenade.  Den första lastbilen kom som planerat vid 07.00. Chauffören visade sig 
vara en av chaufförerna som jag träffade vid försöksobjektet Herrgårdsskolan. Jag 
talade lite med honom och hans version av hur det fungerade och problemen var de 
samma som första gången jag talade med honom. Orsaken till förseningarna är att 
bilarna får stå och vänta i Bollebygd, antingen det är kö eller att element står kvar inne 
i fabriken och måste köras ut.  
Den andra bilen skulle ha anlänt till montageplatsen 9.30 men vid den tiden ringde 
Fraktkedjan, som hade hand om transporterna, och meddelande att den var försenad. 
När montaget visste detta så kunde de ägna sig åt andra arbetsuppgifter. I detta fall 
blev det att montera pelare på en balkong. Detta innebar att även kranen nyttjades hela 
tiden fram till dess att bilen anlände 40 minuter försenad. Jag talade även med denna 
chaufför och frågade honom om hur han tyckte det fungerade att köra element från 
Bollebygd. Han svarade att det inte var några problem med att köra elementen, men 
det inträffade att han fick stå och vänta vid lastning. Detta var lite irriterande tyckte 
han.  

Den tredje bilen skulle komma kl. 12.00 men istället ringde fraktkedjan och 
meddelande att bilen var sen och förmodligen inte kunde åka från fabriken förän 
tidigast kl. 12. Slutligen anlände bilen kl. 13.30, en och en halv timma sen. Hur 
påverkade då detta montaget? När montaget visste att bilen var sen så kunde de snabbt 
ta tag i andra arbeten som behövde göras. I slutändan så påverkade inte heller denna 
försening montaget något nämnvärt. 

Under dagen så ställde jag även lite frågor till Thomas Gunnarsson, Skanskas 
montagechef, som denna vecka verkade som montageledare då den ordinarie hade 
semester. Jag frågade honom hur han tyckte att logistiken fungerade mellan fabrik och 
montageplast. Enligt honom fungerade det dåligt. Han trodde att det fanns pengar att 
spara. Det som Gunnarsson beskrev som det stora felet var att det fanns ingen som 
höll i trådarna. Han menade att förmännen hade så mycket att göra att de inte kunde 
eller ville ha något med logistiken att göra. Det var inte det att de inte brydde sig om 
huruvida logistiken fungerar eller inte men de hade så extremt mycket annat att göra 
att denna bit prioriteras bort. Det som behövdes var någon som höll i allt logistiskt och 
kunde svara på allas frågor, någon typ av transportsamordnare. Hur skulle då 
förmännen få mindre att göra om det fanns en transportsamordnare? Thomas 
Gunnarsson menade att många gånger så får förmännen springa och leta efter element 
som antingen är felmärkta eller av någon anledning är försvunna. Detta stjäl mycket 
av deras tid och kunde man lägga över alla sådan här uppgifter på en samordnare så 
kunde förmännen koncentrera sig till fullo på produktionen. 
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24/5 
Denna dag var det beställt tre transporter med HDF- och massiva plattor. Dessa 
transporter flöt på utan några som helst problem. Den sista bilen var till och med drygt 
en timma tidigare än planerat, inte heller detta påverkade montaget.  
Jag talade med den ordinarie montageledaren Ingemar Björner, som arbetat ett flertal 
år inom Skanska 
Stomsystem. Han menade 
att logistikens påverkan på 
montaget är stort.  

Citadellet består av 5 olika 
byggnader, hela området 
kan ses i figur 5. Citadellet 
3 som finns markerat på 
bilden är ett bostadshus och 
är det hus som monterade 
vid tidpunkten. I mitten 
finns ett P-hus och längst 
ner ligger ytterligare tre 
bostadshus. Björner 
berättade att sammanlagt på 
de tre första bostadshusen 
så blev det slutligen en 
merkostnad på 50 000 kr   
enbart på grund av  
leveransförseningar.  
Men den verkliga kostnaden  
menade Björner vara betydligt större då störningarna efter förseningen ibland låg kvar 
betydligt längre än själva förseningen. Montagetiden för dessa tre byggnader var 
sammanlagt cirka 6 månader. 
 
Enligt montageledaren Ingemar Björner ligger en del av problemet i hur logistiken 
bedrivs på fabriken i Bollebygd. Han menar att den logistiska organisationen i 
Bollebygd fungerar dåligt. Det skall inte behöva vara 3-4 bilar som står och väntar på 
att bli lastade och ingen reagerar och tar tag i problemet. Det som efterfrågades av 
Björner var någon typ av samordnare mellan alla olika aktörer som är delaktiga i 
logistiken från fabrik till montageplats. Björner påpekade att för hans del, med den 
erfarenhet han har inom Skanska Stomsystem, så vet han precis vem han skall 
kontakta på fabriken om det är något problem. Men om en utomstående firma har hand 
om montaget och inte känner till vem man skall kontakta kan det bli ett problem. Mer 
om strukturen på fabriken finns att läsa i Kapitel 3.3 Situationen på fabriken i 
dagsläget.  

En annan del som Ingemar Björner såg som ett problem var hur det såg ut på 
lagergården. Detta finns beskrivit i kapitel 3.3.1 Organisationen på gården. Han 
berättade också att på grund av att det var element som inte var klara så var han 
tvungen att välja en annan montageordning än den som var tänkt från början. På grund 
av den nya ordningen så tog det en dag längre att montera varje våningsplan.  

Precis som montageledaren Nils- Erik Pålsson så menade också Ingemar Björner att 
ett annat problem för montaget var kvalitén på väggarna. Det kunde gälla väggar som 

Figur 6: Överblick av området Citadellet, aktuell 
byggnad är markerad.  
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inte var vinkelräta eller fel mått på. Detta försvårade montaget då det händer att de 
hänger snett och blir svåra att sätta på plats. Detta ger ett mindre effektivt montage. 
Enligt Björner var detta fel som utan tvivel låg långt utanför toleranserna. Han 
påpekade också att ett fel som kostar 100kr att rätta till på fabriken kostar cirka 1000kr 
att åtgärda på montageplatsen. Därför är det viktigt att elementen synas ordentligt 
innan de skickas iväg.    

 

Kostnader:  
Logistiken hade ingen påverkan på montaget under de dagarna jag besökte 
Citadellet och därmed inga merkostnader. 
Kostnad för 3 man + kran vid montaget av citadellet uppgick till 2360kr/h  
 
Totala merkostnaden för detta objekt är inte redovisad på grund av att projektet 
inte är färdigt.  
 
 
Totala merkostnader för leveransförseningar var 50 000kr vid de tre tidigare 
montagen. (Detta under en tidsrymd på sammanlagt cirka 6 månader)  
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3.3 Situationen på fabriken i dagsläget 
I dagsläget är situationen på fabriken den att arbetet är uppdelat på 3 olika avdelningar 
med 4 olika förmän, en för väggar, en för HDF- plattor och en för massiva plattor, 
pelare och balkar. Deras arbete med logistisk är enligt Sture Johansson (förman för 
massiva plattor, pelare och balkar) enbart att skriva följesedlar på avropen som 
kommer från montageledaren. Men de har en mycket betydande roll i själva systemet 
då deras uppgift är att sköta planeringen av gjutningen så att elementen är klara och 
ute ur fabriken när de skall hämtas för att fraktas till montageplatsen.       
Förmannen för väggar tar emot avropet från montageledaren och skriver en följesedel. 
Så fort väggen är utanför fabriken tar Fraktkedjan över. De ansvarar för all lastning 
och transport av väggar då fabriken �outsourceat� denna del av processen.    

Förmännen för HDF- plattor och massiva plattor, pelare och balkar tar också de emot 
avrop från montagledaren som de sedan skriver en följesedel på. Till skillnad från 
väggelementen så sker denna lastning av personal som arbetar på fabriken, här 
ansvarar alltså inte Fraktkedjan för lastningen.  

Efter samtal med flera av tjänstemännen på och i berörda positioner runt fabriken 
visade det sig att intresset för att ha en transportledare är stort. Dennes uppgift skulle i 
så fall vara att samordna transporterna och se till att utjämna toppar i flödet av 
inkommande lastbilar.  

Före årsskiftet fungerade det på så sätt att fabriken hade hand om transporterna ut till 
montageplatsen. Då betalde affärsavdelningen industrin för att transportera elementen 
till montageplatsen. Men nu mera har nu ansvaret gått över på affärsavdelningen. Idag 
så är det de som har kontakten med Fraktkedjan och ser till att sakerna kommer ut till 
montageplatsen.  
Jag frågan Sture Johansson, förmannen för balkar, pelare och massiva plattor, varför 
vissa element inte var med på det lass som de var beställda till? På detta svarade han 
att det oftast berodde på att elementet i fråga inte var färdigt och därför naturligtvis 
inte kunde lastas på det tänkta lasset. Detta kunde ha flera olika orsaker, t.ex. att man 
missat elementet i planeringen och helt enkelt glömt gjuta det. Men det kunde också 
exempelvis bero på att man kommit överens med montaget om att just det elementet 
inte kunde levereras på den tiden men att montaget glömt detta och beställt elementet 
ändå. Men även att det tagit så låg tid att få fram ritningar efter det att alla revideringar 
gjort att men helt enkelt inte kunnat gjuta elementen tidigare.  

3.3.1 Organisationen på gården 
Gården i Bollebygd är relativt liten och det är ont om plats. När jag besökte fabriken 
fick jag en liten guidad tur av Martin Hallén, en av förmännen för HDF- plattorna. 
Han visade mig runt på vid uppläggningen av håldäck. Han tyckte själv att det stora 
problemet var oordningen bland plattorna på grund av den dåliga tillgången på plats.  
Oordningen har spridit sig, och istället för att lägga plattorna i �jobbordning� eller 
efter littera så får man nu lägga dem där det finns plats. Detta skapar ännu mer 
oordning och bidrar även till att det tar längre tid att lasta. Detta leder till sena lastbilar 
till montageplatsen. 
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Körvägen som skall finnas för lastbilarna parallellt med traversbanan skärs av med 
håldäck som ligger uppstaplade. Detta leder till att det bildas en återvändsgränd som 
bilarna endast kan backa in i. Om det istället var en genomfartsgata, som det är tänkt 
från början, så skulle bilarna ha möjlighet till att stanna utmed hela traversbanan på 
lämplig lastplats. Likaså på grund av detta så kan man inte utnyttja den rälsvagn som 
man använder för att köra ut HDF-plattorna ur fabriken. På figur 6 ses en lastbil som 
backat ner i gatan. Bakom bilen ligger fullt med HDF- plattor. 

Som det fungerar nu så krävs ibland långa körsträckor med traversen vilket tar lång 
tid. Om det vore en genomfartsgata skulle bilarna bara kunna parkera framför de 
plattor de skall lasta och lastas med korta snabba lyft.  

Jag talde också med utlastarna för väggar som är anställda av Fraktkedjan. Deras 
uppfattning var att ofta fick de själva gå och få fram de lastlistor som de skulle få av 
förmannen. Enligt utlastarna så glömde denne ofta av detta. Orsaken till detta var att 
han hade så mycket annat att göra att han glömde att lämna listorna ibland, men sa de 
bara till förmannen så fick de listorna.     

Figur 7: Lastgården i Bollebygd, lastning av HDF- plattor.
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 3.4 Fraktkedjans syn på situationen  
 
Fraktkedjan är det företag som sköter om alla transporter ut till montageplatsen från 
fabriken, d.v.s. det är de som står för lastbilarna. De omsätter årligen 40 miljoner 
kronor. 70% av dessa är genom transporter av betongelement för flera olika prefab- 
företag. Jag besökte Fraktkedjan för att se hur de upplever att logistiken fungera 
mellan fabriken i Bollebygd och montageplatsen.  

Jag talade med Lars Mazetti och det som han såg som det stora problemet var 
fabriken. Bollebygds svaghet var att det inte fanns någon som håller i alla trådarna, 
någon typ av transportsamordnare. Som läget ser ut idag så är det svårt att få besked 
och så fort det blir problem så blir det kaos och ingen kan ge några svar. För den tiden 
som Fraktkedjans lastbilar står och väntar i Bollebygd får de inte betalt och med 
väntetider på upp till 5 timmar ibland så är detta ett irritationsmoment. Istället för att 
den bilen står och väntar kunde den då ha tagit en annan körning om informationen om 
köer gått fram till Fraktkedjan, menar Lars Mazetti.  

Tidigare fanns det en samordnare i Bollebygd men denna tjänst avvecklades efter att 
tjänstens innehavare gått i pension. Att det fungerade utan en samordnare då kan ha 
många orsaker men en kan vara att man gick in i en lågkonjunktur och det inte blev så 
mycket att göra, förklarar Mazetti.   

Hur skulle då en transportsamordnares arbete fungera? Lars Mazetti berättade att han 
skulle vilja ha någon som är en knutpunkt mellan fabrik, montage och Fraktkedjans 
transportledare. Om det skulle fungera på detta sätt så menar Mazetti att samordnaren 
lätt skulle kunna lägga om körscheman och planera om bilarna snabbare och 
smidigare.  
Exempelvis om man har tre bilar som står på kö och det kommer en  4:e bil. Denna har 
varit på ett montage i Göteborg och skall nu köra ett lass till dit igen. Bil 2 i kön skall 
lasta för att leverera till ett montage morgonen efter. Om det då funnits en samordnare 
så skulle denna veta vilka bilar som ska vart och när. Då kunde samordnaren gå in och 
sagt åt bil 2 att han skall ha bil 4:as last och köra till Göteborg idag istället. På detta 
sätt har man minskat väntetiden på montaget med 3 timmar plus att Fraktkedjan 
slipper ha bilar outnyttjade.     

Lars Mazetti avslutade med att säga att om man skulle ha en transportsamordnare i 
Bollebygd så visste han minst 10 personer som skulle pusta ut, för som det såg ut idag 
så var alla stressade och småirriterade.  
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4 Analys 

Vad säger egentligen den undersökning som är utförd? Vid första anblicken av antalet 
störningar hos de olika objekten så kan man tycka att det inte verkar vara några större 
problem. Men tittar man närmare på förseningar i transporterna är det på hela tre av 
fem objekt där transporter anlänt sent de dagar jag varit på plats. Däremot så har 
förseningarna bara påverkat två av fem objekt. Man kan vara kritisk till 
undersökningen på grund av den korta undersökningstiden, men varför påstår då så 
många i undersökningarna att logistiken inte fungerar? Tre av fem av objekten fick 
ingen påverkan under de dagar jag besökte dessa. Detta kan upplevas som att 
problemet inte är så stort. Men vänder man på det så är det hela 40 % av montagen 
som undersöktes som hade stora eller mycket stora brister i logistiken.   

Ett exempel från undersökningen är Citadellet i Kungälv. De dagar jag var på plats i 
Kungälv påverkades inte montaget nämnvärt av logistiken. Däremot uppgick 
kostnaderna av enbart försenade transporter på de tre tidigare montagen till 50 000 kr. 
Dessa tre montage har sammanlagt en montagetid på cirka 6 månader, vilket kan ger 
en mer rättvis bild av hur problemet egentligen ser ut. Om man dessutom lyssnar på 
alla chaufförer som berättar om hur de ofta får stå och vänta i flera timmar på fabriken 
innan de börjar lasta så är det för mig uppenbart att det finns problem. Det är ju 
meningen att montaget skall bygga på Just-In-Time- leveranser och då gäller det ju att 
transporterna kommer precis när de ska. Enligt H. Aronsson, B. Ekdahl och B. 
Oskarssons bok �Modern logistik� (2003) så är en viktig del i logistiken 
leveransservicen. I begreppet leveransservicen ingår också leveranspålitlighet. Denna 
är speciellt viktig när det gäller JIT- leveranser då det i teorin inte skall finnas något 
utrymme alls för förseningar. Dessa förseningar kostar ju pengar och vill man ha en 
mer kostnadseffektiv byggprocess så är dessa kostnader något man måste se över. 
Betongelementföreningen skriver i sin hand bok �Bygga med Prefab� att alla 
kostnader måste tas med vid en jämförelse av platsbyggda och prefabricerade 
byggnader, då även dessa. Kostnaderna kanske inte är speciellt stor i förhållande till 
hela byggprocessen men de bidrar ju ändå till både en längre byggtid och en högre 
kostnad.   
Herrgårdsskolan är ett annat exempel i undersökningen. Där var det störningar i 
transporterna i stort sett dagligen under den tid som jag var där. Vad var det som 
gjorde att det var så mycket förseningar på Herrgårdsskolan? En orsak som jag ser det 
var att detta var det enda av objekten som jag undersökt där det inte bara monterades 
bjälklag de dagar jag var där. Från andra källor i undersökningen ser vi att det är just 
med väggar som problemet med störningar verkar vara störst. Bland annat talar 
Ingemar Björner om väggproblem vid Citadellet.  

En annan viktig del i logistiken är att alla element är klara för leverans när de skall 
hämtas och köras till montaget. Det är då viktigt att fabrikens förmän planerar arbetet 
så att de har alla element klara och färdiga för lastning. Detta är en viktig del som visat 
sig på flera ställen i undersökningen. Flera av chaufförerna har även berättat att de får 
vänta på element som fortfarande inte är klara när de skall hämtas. Men hur skall 
förmännen kunna planera in element och gjuta dem om de inte har ritningarna till 
elementen? Vid ett antal tillfällen i undersökningen, bl.a. vid Kajskjul 183 och i 
Strömstad, har detta varit en orsak till att montaget inte kunnat genomföras på det 
effektivaste sättet.   
Vad säger undersökningen om hur montaget påverkades av förseningarna? I 
undersökningen så påverkades, förutom vid Herrgårdsskolan, bara montaget vid 
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Strannes rökeri av logistiken. Precis som tidigare kan detta upplevas som en låg 
summa men det rör sig fortfarande om att 40 % av objekten drabbades av negativ 
påverkan av logistiken. Som jag tidigare nämnde så fick Citadellets tre tidigare 
montage en merkostnad på 50 000 kr på grund av att transporterna påverkade 
montaget negativt. Denna siffra anser jag vara viktig när det gäller att få en bra bild av 
hur montaget påverkas av sena leveranser. Det som undersökningen också visar är 
vikten av att information om förseningar når fram till montageplatsen. Det ser vi ett 
flertal gånger i undersökningen, bl.a. under montaget av Citadellet. Vikten av 
information påpekas även i teoridelen. H Aronssons, B Ekdahl och B Oskarsson talar i 
sin bok �Modern logistik- För ökad lönsamhet� (2003) om vikten av kommunikation. 
Detta är en viktig del av leveransservicen, precis som undersökningarna visat. Om 
informationen aldrig når montaget eller om det dröjer så ser vi i undersökningarna att 
detta kan ha stora effekter. När inte informationen går fram så är nyttjandegraden på 
kranen direkt knuten till en försening.  
Hur ställer sig undersökningen till om transporterna är fellastade? Med fellastade 
transporter menar jag framförallt att de inte stämmer överens med den lastlista som 
montaget beställt. Detta problem uppfattat jag inte som lika omfattande som 
förseningarna. Här anser jag att undersökningen ger en rättvis bild av verkligheten. Jag 
har inte fått någon annan information i mina samtal med berörda personer att 
fellastningar brukar vara ett problem.  
Att en transport varit fellastad har inte inträffat sedan Herrgårdsskolan, men när det 
inträffar kan det ha stora konsekvenser, detta visade sig just på Herrgårdsskolan. 
Saknas det en vägg finns möjligheten att det kan skada hela montaget. Om exempelvis 
en vägg saknar på en transport och nästa transport kommer med bjälklaget, då kan det 
bli så illa att man inte kan lägga dit bjälklaget som är beställt. Eller om det blir en 
situation som det blev på Herrgårdsskolan där en kran fick stå helt outnyttjad i flera 
timmar bara för att den vägg kranen skulle lyfta inte var med på den planerade 
leveransen. Ett sådant scenario är relativt lätt att undvika på samma sätt som om 
transporten är sen, så fort man vet att elementet inte kommer att finnas med på 
lastbilen meddelas detta till montaget. På detta sätt får montaget möjlighet att planera 
om arbetet så man inte står där och spiller dyrbar tid i onödan. Ett flertal gånger har 
det visat sig att nyttjandegraden går att hålla uppe om kommunikationen fungerar. 
Precis som H Aronssons, B Ekdahl och B Oskarsson talar om sin bok �Modern 
logistik- För ökad lönsamhet� (2003) så borde det inte vara något problem för alla 
parter att ta del av informationen i dagens IT-samhälle. 

Vad medför förseningar i logistiken för kostnader? Av det vi sett i undersökningen så 
är kostnaden för en logistikrelaterad störning knuten till kranpriset och antalet 
montagepersonal. Denna kostnad är baserad på tiden mellan det att bilen skulle ha 
varit på plats till dess att den har anlänt. Men är detta den verkliga kostnaden av en 
störning? I vissa fall kan det vara det, men i andra fall kan kostnaden bli betydligt 
större. Som Ingemar Björner sade vid Citadellet är det är inte alls självklart att 
påverkan av montaget endast blir tiden mellan den planerade ankomsten och den 
verkliga ankomsten. I själva verket kan påverkan bli betydligt större och ligga kvar 
ytterligare ett antal timmar eller till och med dagar.      
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5 Slutsats 
Här skall jag försöka knyta ihop hela arbetet och besvara de frågor som ställdes i 
arbetets inledning.   

5.1 Hur fungerar logistiken idag? 
Min slutsats av arbetet är att det finns stora brister i logistiken. Dessa brister kostar 
Skanska Stomsystem mycket pengar och måste åtgärdas. 
Det råder inget tvivel om att logistikens �flaskhals� ligger i organisationen vid 
fabriken. Alla chaufförer jag talat med har berättat om att de ofta får stå och köa innan 
de kan lasta. Jag vill inte påstå att det bara är fabrikens fel att det ser ut som det gör. I 
undersökningen har vi även sett vikten av att fabriken får möjlighet att producera de 
element som efterfrågas. Det krävs att fabriken får ritningarna i tid så att det finns en 
chans för dem att planera in och gjuta elementen innan de skall monteras. Annars kan 
det lätt bli som vid Citadellet där man förlorar dagar bara för att man inte kan 
monterar på ett effektivt sätt. Detta problem dök även upp vid montaget i Strömstad. 
Kostnaderna för störningar i montaget är kostnader som måste tas med i logistikens 
totalkostnad. Man vill eftersträva en hög leveransservice och en låg totalkostnad. När 
logistiken fungerar som den gör nu så får man istället en lägre leveransservice och en 
högre totalkostnad.  
Efter vad jag har sett och hört så upplever jag den logistiska situationen i Bollebygd 
som �rörig�. Jag skulle vilja säga att jag inte är ensam om denna uppfattning. Som 
finns att läsa i empiridelen så säger ett stort antal personer att det som behövs är en 
samordnare som har en överblick över hela verksamheten och dess aktörer.  

5.2 Hur påverkas montaget av förseningar? 
Min slutsats är att montaget är känsligt för förseningar om inte dessa meddelas. 
Informationen styr hur stor påverkan blir. Går informationen om förseningen fram till 
montaget så är montagepersonalen förberedda och kan ta tag i andra arbetsuppgifter 
istället för att vänta på transporten och spilla dyrbar tid. Men montaget kan trots detta 
påverkas av förseningar. Om en försening inte meddelas kan man räkan med att 
effektiviteten hos bemanningen sjunker till cirka 50% av den maximala effektiviteten.  

5.3 Hur påverkas montaget av fellastade transporter? 
Detta problem är inte lika frekvent som förseningarna. Däremot kan det ställa till stora 
problem. För att på bästa sätt undkomma dessa problem är det nödvändigt att 
informationen om att transporten inte är lastad enligt beställd lastlista når fram till 
montaget. Om informationen kommer fram så finns det möjlighet att planera om 
arbetet och kanske avbeställa andra transporter som är beroende av lasten på den 
fellastade transporten.  

5.4 Vad blir kostnaden för logistiska störningar? 
Att fastställa kostnaden för montaget att stå still en timma är inte svårt. Problemet är 
att fastställa hur stor påverkan en störning har på ett bygge i slutändan. En transport 
som är en timma sen kan orsaka störningar som ligger kvar betydligt längre än så. 
Dessa störningar anser jag vara, om inte omöjliga, extremt svåra att sätta en prislapp 
på. Slutsatsen av detta är att den verkliga kostnaden för logistikrelaterade störningar är 
betydligt större än vad siffrorna visar. Detta är ännu ett argument för att se till att få en 
fungerande logistik.  
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6 Åtgärdsplan                
Följande åtgärder anser jag kunna minska antalet förseningar och andra logistiska 
störningar.  

6.1 Åtgärda lagergården 
Till och börja med så är en �städning� och upprustning av gården något som jag ser 
som ett måste. Med städning menar jag att plocka ordning på alla element så att de står 
i någon slags ordning t.ex. objektordning. En �städning� anser jag skulle spara både 
tid och pengar. Vid upplagsplatsen för HDF-plattor bör man också åtgärda så att 
lastbilarna slipper backa in för att lasta. Öppna upp vägen så det går att utnyttja hela 
banan.  

När man gör detta borde man även passa på att åtgärda själva gården. Grusa upp för att 
få plana och stabila ytor att lägga upp elementen på och för lastbilarna att köra på.  

 

6.2 Transportsamordnare 
För att få en bättre fungerande logistik tror jag det är nödvändigt att skaffa någon slags 
transportsamordnare. En ansvarig som har hand om ordermottagning och samordning 
av transporterna så att man kan jämna ut toppar när dessa uppstår så man slipper köer 
vid lastningen och då slipper förseningar. Hur skulle då denna arbeta? Ett lämpligt sätt 
vore om denne fungerade som �spindeln i nätet� och hade kontakt med alla aktörer 
som industri, affär och Fraktkedjans transportledare (se figur 7). Samordnaren skall ha 
en helhetsbild av var i processen alla aktörer är och kunna styra åt det håll som ger 
bästa logistiska lösning.  

Samordnaren skall se till att förmännen kan ägna sig åt produktionen och inte behöva 
springa och leta efter försvunna element eller liknande. Allt sådant kan samordnaren 
sköta. Han skall dels se till att ha kontakt med Fraktkedjans transportledare och 
meddela om det uppstår köbildning i Bollebygd. Kunna lägga om transporterna så att 
minsta möjliga förseningar uppstår. Det är också viktigt att samordnaren håller kontakt 
med montaget för att se hur de ligger till men också meddela om det blir några 
ändringar eller förseningar i planeringen. Jag tror en samordnare skulle kunna lösa 
stora delar av de problem som beskrevs i slutsatsen.    

 
 

 

Figur 8: En transportsamordnares position i organisationen 
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Det lämpliga som jag ser det vore om kostnaderna för denna tjänst delades upp mellan 
de olika aktörerna, marknads, industri och Fraktkedjan. Alla dessa kommer enligt mig 
att tjäna på att tillsätta en samordnare. Hur kostnadsuppdelningen skall se ut får 
arbetas fram senare. Om detta inte skulle röra sig om en heltidstjänst skulle 
samordnaren kunna hjälpa till vid lastning eller andra arbeten på gården.    

 

6.3 Outsourca hela lastverksamheten till Fraktkedjan 
Ett annat förslag är att låta Fraktkedjan ta över hela utlastningen. De har ju redan 
ansvar för vägglastningen. Om man utökar detta ansvar så kan Fraktkedjan sköta hela 
kedjan, från att elementen lämnar fabriken till dess att de är på montageplatsen. 
Fördelen med det här är att man får en ansvarig för hela frakten, från början till slut. 
Då kan Fraktkedjan sköta det som de är bäst på, logistik.  
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