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Sammanfattning 

Titel:   Utformning av byggarbetsplatsen 
  - En studie av APD-planen med fokus på placering och samverkan 

Författare:  Anton Thunholm 
  Anton Persson 

Handledare:  Henric Jonsson, Doktorand i Bygglogistik, Institutionen för teknik och 

  naturvetenskap, Linköpings Tekniska Högskola 

Problemställning: Svenska städer har det senaste århundradet växt sig täta vilket medfört 

utmaningar både konstruktions-, planerings- och logistikmässigt. Slöseri 

på byggarbetsplatser är väsentligt högre än på andra arbetsplatser och 

undersökningen Slöseri i byggprojekt visar att det uppgår i så mycket 

som 30-35% av projektets produktionskostnad. Produktionsprocessen 

är det som tillför värde till objektet och enligt rapporten Planering i 

svensk byggproduktion påverkas produktionen till stor del av planering 

och styrning. Med hjälp av en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) 

och ett genomtänkt system för leveranser och godsmottagning kan 

detta behjälpas.  

Syfte:  Syftet med denna rapport var att identifiera styrande faktorer som 

påverkar upprättandet av APD-planer. Detta mynnade ut i ett antal råd 

som ska vara till hjälp och bidra till ett kostnadseffektivt och produktivt 

utförande. 

Metod: Arbetet inleddes med litteraturstudie som följdes av 

intervjuundersökning. Målgruppen för intervjuerna var en konsult inom 

bygglogistik och yrkeserfarna från byggbranschen. En fallstudie 

genomfördes för att undersöka data från teori och intervjuer. 

Slutsats: Att ha en bra APD-plan genererar en rad fördelar. Den främsta av dessa 

är att den säkerställer att flödet på arbetsplatsen fungerar på ett 

tillfredställande sätt. Undersökningen visar att byggbranschens aktörer 

är medvetna om APD-planens roll i byggprocessen men har olika 

uppfattning om dess betydelse, hur den bör användas samt hur och när 

den tas fram. Genom att i ett tidigt skede analysera samverkan mellan 

arbetsplatsinrättningar med avseende på både generaliserbara och 

projektspecifika faktorer kan en väl fungerande arbetsplats etableras. 

Nyckelord:  APD-plan (Arbetsplatsdispositionsplan), Bygglogistik, Samverkan, Slöseri
  
 

  



 
 

Abstract 

Title:  Designing the construction site 
- A study of the construction site layout plan with focus on positioning 
and synergy  

Authors:  Anton Thunholm 
  Anton Persson 

Surpervisor:  Henric Jonsson, Phd candidate in Construction Logistics, Department 

  of Science and Engineering,  Linköpings Tekniska Högskola 

Problem: Swedish cities have in the past century grown dense resulting in 

challenges to design, planning and logistics. Wastage at construction 

sites is significantly higher than in other workplaces and the 

investigation Slöseri i byggprojekt shows that it amounts to as much as 

30-35% of the projects cost-of-production. The production is what adds 

value to the property and according to the report Planering i svensk 

byggproduktion the production efficiency is highly dependent on 

planning and control. Using a Construction site plan and a well thought 

out system for supplies and goods movement this can be helped. 

Purpose:  The purpose of this report was to identify the controlling factors that 

affect the establishment of Construction site plans. This should then 

lead to several suggestions that will be helpful and contribute to a cost 

effective and efficient execution. 

Method: Work began with literature study followed by interviews. The target 

group for the interviews was a consultant in construction logistics and 

experienced professionals from the construction industry. A study was 

conducted to examine data from theory and interviews. 

Conclusion: Having a good construction site plan generates a variety of benefits. The 

foremost of which is that it ensures that the flow at the worksite 

operates in a satisfactory manner. The study shows that the 

construction industry actors are aware of construction site plan's role in 

the construction process but have different ideas about its meaning, 

how it should be used and how and when it is produced. By analyzing 

the interaction between workplace facilities for both generalized and 

project-specific factors in an early stage of the project an efficient 

worksite can be established. 

Keywords:  Construction site plan, Construction logistics, Synergy, Wastage 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel pressenteras studiens ämnesområde och syftar till att ge en bild av vad som 

behandlas i examensarbetet. Bakgrunden till examensarbetet presenteras följt av syfte och 

målsättning som mynnar ut i formulering av problem och forskningsfrågor. Vidare pressenteras 

rapportens avgränsningar och slutligen rapportdisposition. 

1.1 Bakgrund 

Svenska städer har det senaste århundradet växt sig täta vilket medfört utmaningar både 

konstruktions-, planerings- och logistikmässigt. Slöseri på byggarbetsplatser är väsentligt högre än på 

andra arbetsplatser och undersökningen Slöseri i byggprojekt visar att det uppgår i så mycket som 

30-35% av projektets produktionskostnad.1 Byggnadsarbetarens fördelning av arbetsdagen där 

endast cirka 40% av tiden används till direkt eller indirekt värdeskapande arbete visar på en stor 

andel slöseri.2 Huvudorsaken till den snedvridna kostnadsfördelningen kan härledas till bristande 

insikt i vad som skapar värde för beställaren och vad som inte gör det. 3 

Produktionsprocessen är det som tillför värde till objektet och enligt rapporten Planering i svensk 

byggproduktion påverkas produktionen till stor del av planering och styrning. Målet med planering 

och styrning är att hålla tider, skapa en bra arbetsmiljö och nå rätt kvalitet.4 De planer som upprättas 

i projekterings- och produktionsskedena har till syfte att beskriva och kommunicera hur ett projekt 

ska organiseras och är viktiga underlag för styrning av byggprojekt.5 

Att bygga i städer har länge varit bekymmersamt på grund av brist på utrymme kring 

byggarbetsplatsen. Lagerhållning, godsmottagning, byggbodar och andra grundläggande behov på 

arbetsplatsen tar mycket yta i anspråk. På arbetsplatser i tätbebyggelse är det därför särskilt viktigt 

att i ett tidigt skede planera arbetsplatsens logistik och disposition för att undvika onödiga 

kostnader.6 Med hjälp av en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) och ett genomtänkt system för 

leveranser och godsmottagning kan detta behjälpas. APD-planen som styrdokument syftar till att 

optimera arbetsplatsens flöden och disposition för att minska risken för störningar i 

produktionsskedet.7 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med denna rapport var att finna arbetssätt som underlättar planeringen och utformning av 

APD-plan. 

Målsättningen var att identifiera viktiga faktorer som påverkar upprättandet av APD-planer och 

studera hur dessa samverkar för att bidrar till ett kostnadseffektivt och produktivt utförande. 

                                                           
1 (Hallström & Samuelsson, 2008) 
2 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
3 (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
4 (Nordstrand & Révai, 2008) 
5 (Nordstrand & Révai, 2002) 
6 (Boverket, 2009) 
7 (Gustafsson & Shultz, 2010) 



Utformning av byggarbetsplatsen - Inledning 

2 
 

Med hjälp av intervjuer med yrkeserfarna inom byggbranschen och en specialist inom bygglogistik 

samt fallstudie av en byggnation i tätbebyggt område i Norrköping tog vi fram råd för hur man ska 

anpassa APD-plan efter rådande omständigheter.  

1.3 Frågeställning 

Byggbranschens aktörer har olika åsikt om när en APD-plan ska upprättas, hur denna ska se ut och 

vilka behov denna ska uppfylla. APD-planen är ett extra viktigt verktyg då byggnation sker i stadsmiljö 

eller på annars begränsad yta. Rapporten behandlar följande frågor gällande APD-plan i tätbebyggt 

område med det genomgående temat utformning av APD-plan. 

 I vilket skede av byggprocessen ska en APD-plan utformas? 

 Vilka är arbetsplatsinrättningarna på en byggarbetsplats och vilka faktorer ska beaktas vid 

utplacering av arbetsplatsinrättningar? 

 Hur påverkar arbetsplatsinrättningarnas placering samverkan mellan övriga 

arbetsplatsinrättningar? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avser inte att presentera kvantitativ undersökning så som mätetal eller 

procentsatser. Rapporten behandlar inte heller transporter utanför arbetsplatsen,till leveransdepåer 

och till godsmottagningar. En studie av etablering i tätbebyggelse undersöks med avseende på 

förutsättningar för Trehörningen i Norrköping den invändiga miljön i huset tas inte i beaktning vid 

planering av arbetsplatsen. Kostnadsberäkningar utförs inte, dock beaktas vissa ekonomiska aspekter 

vid utformning av APD-planen och. Byggnadens och byggprocessens miljöpåverkan behandlas inte i 

denna rapport. 

1.5 Rapportdisposition 

I rapportens inledande kapitel presenteras bakgrunden till problemet som behandlas, samt den 

målsättning och det syfte författarna har med rapporten. Även frågeställning formuleras och de 

avgränsningar författarna valt att använda sig av presenteras . I det andra kapitlet presenteras 

författarnas metodval och redogörs för vetenskapliga förhållningssätt och metoder samt hur dessa 

används av författarna. 

Det tredje kapitlet behandlar den teori på området som finns idag och presenterar de teorier och 

begrepp som ligger till grund för rapporten. Vidare pressenteras empiriskt material i det fjärde 

kapitlet i form av kvalitativa intervjuer och undersökningar följt av en fallstudie av ett byggprojekt i 

Norrköping i kapitel 5. 

Sedan presenteras, i det sjätte kapitlet, resultatet av analysen av data som införskaffats i empirin 

med utgångspunkt från teori. Det sjunde kapitlet behandlar resonemang angående resultat och 

slutsatser från föregående kapitel samt tankegångar och förslag på vidare forskning.
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2 Metod 

Metodkapitlet redogör för tillvägagångssätt, de vetenskapliga förhållningssätt och metoder som 

använts för insamling data. 

2.1 Metodval 

Författarna har med hjälp av samlad teoretisk fakta och empirisk samlad data från intervjuer, med 

kvalitativt förhållningssätt, analyserat frågeställningen. En fallstudie genomfördes som verktyg för 

vidare analysering av slutsatser tagna från teori och empirisk del. 

Syftet med de empiriska undersökningarna är att förstå APD-planens roll i arbetet på 

byggarbetsplatsen och ur ett logistiskt perspektiv bedöma dess innehåll och kvaliteter. Med kvalitativ 

ansats menas att undersökningar fokuserar på kvalitativa data i form av intervjuer och analyser. Då 

författarna eftersöker en helhetssyn på området lämpar sig en kvalitativ ansats bra på grund av liten 

tillgång till litteratur på området. 

2.2 Intervju8 

”Eﾐ intervju är en kommunikation mellan tre personer - en intervjuare, en respondent och en 

åskådare.” 

I en vetenskaplig rapport är respondenten den person som förmedlar kunskap, erfarenheter, åsikter 

och värderingar. Intervjuaren är författaren eller den forskande som genom intervjun delges ny 

kunskap. Intervjuaren framträder aldrig iför åskådaren, vilken är den personen som tar del av 

författarens/forskarens resultat. 

Syftet med en intervju är att förmedla kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, 

värderingar och annat från intervjupersonen till författarna. Det påfallande med att utföra intervjuer 

är att resultatet kan bli mer omfattande till form och innehåll än vad medverkande personer var för 

sig skulle komma fram till, därav valet att använda intervjuer. 

För att minska påverkan på svaren har författarna dels skickat frågorna i förväg så att den intervjuade 

kunnat skapa sig en egen uppfattning och förbereda sig inför intervjun. Efter intervjun har sedan en 

kopia skickats med vad som sagts under intervjun så att den intervjuade kunnat verifiera och 

korrigera uttalanden.   

2.2.1 Intervju med kvalitativt förhållningssätt 

En så kallad forskningsintervju är inte direkt avsedd för en åskådare och medför ofta andra typer av 

förberedelser och efterarbeten jämfört med t.ex. mediaintervjuer. Dessa kräver också ett kritiskt 

förhållningstagande till de metoder som används. Det finns olika typer av forskningsintervjuer där de 

olika metoderna ger olika typer av resultat.  

En styrd eller strukturerad forskningsintervju har en rad olika ämnen eller teman som ska undersökas 

genom intervjuer med olika personer. Metoden ska se till att intervjupersonerna får diskutera 

                                                           
8 (Krag Jacobsen, 200, s. 10) 
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relevanta och jämförliga teman. Frågornas ordningsföljd är inte strikt och det ställs öppna frågor som 

ger möjlighet för oförutsedda perspektiv att dyka upp under intervjun. Denna metod kallas kvalitativ 

intervju. 9 

Kvalitativa intervjuer baseras på en forskningsstrategi som oftare fokuserar på ord än på kvantifiering 

av insamling och analys av data.10 De frågor författarna avsett att ta upp i intervjuerna rör främst 

APD-plan och arbetsplatslogistik med avseende på bland annat godsmottagning, materialhantering 

och lagerhållning. Intervjuerna tar även upp inblandning av hantverkare och andra arbetare på 

byggarbetsplatsen i planeringen av arbetsplatsdispositionen. 

2.3 Fallstudie11 

En fallstudie är en undersökning på en mindre eller en avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ 

eller en grupp individer, en organisation eller en situation. Examensarbetet tar upp fallet 

Trehörningen, ett byggprojekt med planerad byggstart kring årsskiftet 2013-2014 beläget i centrala 

Norrköping. Syftet med fallstudien är att studera förhållandena på den blivande arbetsplatsen och 

tillämpa den information som finns på området APD-planering och de slutsatser som gjordes av 

kvalitativa intervjuer för att konstruera en lämplig APD-plan för området. 

Fallstudien utgår från ett heltäckande perspektiv och ger således allomfattande information på 

området. Informationen som erhålls genom fallstudien användes sedan tillsammans med 

intervjuerna och befintlig teori på området för att konstruera en generell modell för APD-planering  

 

 

                                                           
9 (Krag Jacobsen, 200, s. 19) 
10 (Krag Jacobsen, 200, s. 320) 
11 (Patel & Davidsson, 2003, s. 54) 
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet behandlar de teorier som använts för examensarbetet med avsikt att ge läsaren insikt i 

begrepp och teorier som används inom byggbranschen eller på en byggarbetsplats. 

3.1 Arbetsplatsens organisation 

"En framgångsrik byggproduktion förutsätter att man har en väl fungerande organisation på och 

kring bygget"  

Organisationen på byggarbetsplatsen är av avgörande betydelse för att arbetet ska fortgå i önskvärd 

takt. Nordstrand och Révai menar att företag i branschen numera upphandlar entreprenader med 

organisationen som den mest avgörande faktorn. Platschefens roll att organisera, leda och följa upp 

arbetet är omfattande och kräver således väletablerade rutiner. Handläggning och rutiner delas upp i 

sju punkter.12 

1. Planering och uppföljning av produktionen 

2. Upphandling av varor och tjänster 

3. Samordning av underentreprenörer 

4. Handläggning av kvalitetsfrågor 

5. Handläggning av miljöfrågor 

6. Administrativa rutiner 

7. Bevakning av ändrings- och tilläggsarbeten 

Vidare menar Nordstrand och Révai att organisationens utformning och omfattning är beroende av 

faktorer, som:13 

 Byggets storlek 

 Byggets typ 

 Byggets svårighetsgrad 

 Produktionstiden 

 Geografiskt läge 

 Tillgängliga resurser 

 Företagets policy gällande organisationsfrågor 

 Beställarens krav 

3.1.1 Maskinplanering 

Maskinplanering syftar till att välja rätt maskiner i rätt antal för rätt uppgift i rätt tid. En betydande 

del av maskinplaneringen är kopplad till arbetsplatsens disposition, främst vid planering av 

stomarbeten. I första hand behandlas kranar, hissar, betongpumpar, transportfordon o.s.v. Planering 

av maskiner bör dock innefatta hela maskinbehovet. Redovisning sker på en maskinplan som tydligt 

visar behov både gällande tid och plats. 

                                                           
12 (Nordstrand & Révai, 2002, s. 110) 
13 (Nordstrand & Révai, 2002, s. 111) 
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För att minska risken för förseningar eller störningar i produktionen måste maskinplanen hållas 

aktuell under arbetets gång då denna används för beställning, avrop och ledigförklaring av varje 

enskild maskin.14 

3.1.2 Trafikanordningsplan 

En trafikanordningsplan, även kallad TA-plan, upprättas då arbete ska utföras på väg, dokumentet 

innehåller fakta om arbetet på vägen och hur det märks upp. Tillstånd för arbete på väg beviljas av 

väghållningsmyndigheten. Ansökan ska innehålla skisser av arbetsplatsen som tar hänsyn till 

säkerhetsfrågor för trafikanter och miljö genom en riskbedömning utförd av entreprenören. En 

godkänd trafikanordningsplan undantar dock inte entreprenörens ansvar att arbetsmiljön uppfyller 

arbetsmiljöverkets regler.15 

3.1.3 Tredjepartslogistik, TPL16 

Tredjepartslogistik innebär att ett externt företag utöver säljare och kund tar över en logistisk 

funktion, så kallat outsourcing, så att företaget kan fokusera på kärnverksamheten.  

Den logistiska funktionen innebär i de flesta fall transporter men kan även omfatta lagerhantering 

eller andra delar av försörjningskedjan.  

 

Tredjepartlogistik har växt och utvecklats under de senaste åren för att möta marknadens behov. 

Utvecklingen har lett till mer avancerade logistiktjänster där företag erbjuds att lämna över stora 

delar av distributionsverksamhet till en tredje part som samordnar företagets logistik genom hela 

företagets verksamhet och dess marknad. Anledningen till att det ges möjlighet till denna utveckling 

är att det finns en vinstmöjlighet för båda parter med denna typ av samarbete. Detta beror på att det 

finns stordriftsfördelar i flera delar av logistikverksamheten som inte utnyttjas av flera stora företag. 

Logistikföretagen kan samordna distributionen och på så sätt effektivisera och skapa lönsamhet.  

 

En annan faktor som spelar roll i lönsamheten är de moderna logistiklösningarna. För att hålla sig 

uppdaterad med dessa krävs satsning och hög kompetens. Företag med annan kärnverksamhet bör 

värdera den kompetens som medföljer vid köp av logistiktjänst vid beräkning av totalkostnad. 

 

Anledningen till att företag väljer att anlita en tredje part att sköta logistiken är då företag: 

 

• vill ägna sig åt sin kärnverksamhet 

• vill förändra sin logistikstruktur snabbt och enkelt 

• vill reduIera sitt Hehov att göra egna investeringar 

• vill säﾐka siﾐa kostﾐader oIh förHättra siﾐ serviIe. 
 

 Dock ska det nämnas att TPL inte alltid är lönsamt för företag.  Det finns företag: 

 

• där kärnverksamheten är kopplad till logistik 

• där de själva besitter nödvändig logistikkompetens  

• som inte har tillräckligt stora volymer för att extern hjälp ska vara lönsam. 

                                                           
14 (Nordstrand & Révai, 2008, s. ) 
15 (Vägverket, Trafikanordningsplaner) 
16 (Oskarsson, Aronsson & Endahl, 2009, s. ) 
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I dessa fall kan det vara mer lönsamt att inom företaget sköta sin egen logistik då man har 

möjligheten att upprätthålla en likvärdig logistik som logistikföretagen erbjuder utan att behöva 

finansiera det tillägg som tillkommer för utförandet av tjänsten. 

3.2 Byggprocessen 

Byggprocessen kan delas upp i olika skeden som i sin tur kan delas in i undergrupper och detaljerade 

planer och ritningar. Program-, projekterings-, produktions- och förvaltningsskede är fyra 

välavgränsade skeden i byggprocessen som var och en karaktäriseras av olika utmärkande 

egenskaper.17 

 

 

 

skeden 

3.2.1 Programskede 

3.2.1.1 Förstudie18 

Förstudier eller behovsutredningar utförs ofta innan byggprojekt startas. Förstudien syftar till att 

bland annat bedöma behovet av nya lokaler för en verksamhet eller att bedöma om det över huvud 

taget är värt att iﾐvestera i ett Hyggprojekt. ”Förstudien innebär att kartlägga förutsättningar för ett 

eventuellt byggprojekt, att precisera behovet av lokaler och att bedöma de ekonomiska 

koﾐsekveﾐserﾐa av Hyggprojektet”. I detta skede kaﾐ förväﾐtas att flertalet parter är iﾐHlaﾐdade, 
både beställare och byggtekniskt- samt ekonomiskt kunnande parter bör föra sin talan så att en 

rättvisande bild av situationen kan framställas. Det är i detta skede viktigt att bedöma vilka 

miljömässiga konsekvenser som olika lösningar skapar och hur dessa kan motarbetas eller elimineras. 

Lönsamhetskalkyler, totalkostnadsanalyser, produktions- och projektkostnader tas även fram med 

hjälp av erfarenhetsmässiga bedömningar. 

En förstudie kan vara mycket omfattande och kan även innefatta standardnivåer för material, 

preliminära planlösningar, byggnadstyp, installationslösningar och dyl. Om beslut tas att gå vidare 

med ett projekt görs mer omfattande undersökningar i senare skede.  

3.2.1.2 Byggnadsprogram 

Byggnadsprogrammet syftar till att precisera byggherrens krav på byggnaden och att kartlägga alla 

förutsättningar som kan påverka den kommande projekteringen och produktionen. Preliminära 

ritningar, kallade programskisser utvecklas tillsammans med gestaltningsförslag. Genom att i ett 

tidigt skede räkna in arkitektoniska faktorer kan byggherren försäkra sig att byggnadsprogrammets 

krav enkelt kan uppfyllas i projekteringen.19 

                                                           
17 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 58) 
18 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 60) 
19 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 66) 

Program Projektering Produktion Förvaltning 

Figur 1: Byggprocessens skeden 
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Byggnadsprogrammet är resultatet av alla utredningar som utförts och sammanställts i 

programskedet. Och består bland annat av projektbeskrivning, lokalprogram, tomtutredningar, miljö- 

och kvalitetsprogram, tidsplaner och dylikt.20 

3.2.2 Projekteringsskede 

Projekteringen är en komplicerad process både vid ny- och ombyggnation. Byggnadsprogrammet 

lämnar i många fall möjligheten för projekterande part att utforma byggnaden på ett flertal sätt 

samtidigt som många personer ska samarbeta under tidspress med svårdefinierade 

arbetsbeskrivningar.21 

3.2.2.1 Projekteringsprocessen 

Projekteringsarbetet kan delas in i tre huvudsken, gestaltning, systemutformning och 

detaljutformning. Dessa tre skeden resulterar i förslagsritningar, systemhandlingar och sist 

bygghandlingar som kan användas för byggproduktion. 

Gestaltning 

”Gestaltﾐiﾐg iﾐﾐeHär att föreslå olika alterﾐativa utforﾏﾐiﾐgar, väga deﾏ ﾏot varaﾐdra oIh sedaﾐ 
välja en lösﾐiﾐg” 

Byggnadsprogrammet ger möjlighet att utforma och konstruera byggnaden på olika sätt med 

målsättningen att nå ett huvudalternativ som tas fram i gestaltningsskedet. Byggherre tillsammans 

med arkitekt och övriga projektörer arbetar fram ett alternativ med arkitekten som huvudansvarig 

medan konstruktörer och ingenjörer kontrollerar att bärande konstruktioner och installationer 

passar ihop med arkitektens förslag till utformning.22 

Viktiga frågor som tas upp är bland annat var byggnaden ska ligga på tomten, var entréer ska finnas 

samt hur byggnaden ska orienteras och anpassas till befintlig bebyggelse. På detaljnivå ska även 

planlösningar, takhöjder och dylika estetiska frågor ges svar.23 

Systemutformning 

I detta skede utformas och fastställs byggnadens konstruktions- och installationssystem så att de 

uppfyller byggnadsprogrammets krav. Den bärande stommen, installationssystem och byggnadens 

utformning analyseras och dimensioneras efter byggnadsprogrammet. Efter systemutformningen ska 

slutprodukten vara bestämd och således ska endast detaljer återstå. Resultatet presenteras i 

systemhandlingar som kan användas av byggherren för att kontrollera projektets utveckling enligt 

önskemål och krav. Systemhandlingarna används även delvis för bygglovsansökan.24 

Detaljutformning 

När alla systemfrågor är lösta och annat som påverkar utformningen av byggnaden är klart börjar 

detaljutformningen som resulterar i de bygghandlingar som används av entreprenören vid 

uppförandet av byggnaden. Dimensionering av alla komponenter i byggnaden ska i detta skede 

slutföras och slutgiltig placering av fönster, dörrar, sanitetsmöbler, belysning, materialval och 

byggnadsdetaljer etcetera ska fastställas. De krav som finns i byggnadsprogrammet ska nu vara 

                                                           
20 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 76) 
21 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 86) 
22 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 86) 
23 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 87) 
24 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 88) 
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omsatta till tekniska lösningar som uppfyller såväl lagstiftning som byggherrens och 

arbetsmiljöverkets krav.25 

3.2.2.2 Styrning 

Projekteringens uppdelning i skeden skapar ett naturligt och beprövat sätt att arbeta. För att skapa 

bra tekniska lösningar efter de krav som ställs på byggnaden och tekniska installationer krävs 

samordning mellan projektörer och andra hjälpmedel för tidsplanering, kvalitets-, kostnads-, och 

miljöstyrning.26 

3.2.3 Produktionsskede 

Byggskedet, eller produktionsskedet, består av etablering av den tillfälliga fabriken, 

byggproduktionen, drift och underhåll samt avveckling av den tillfälliga fabriken. Majoriteten av 

svensk byggproduktion genomförs av entreprenadföretag som vanligtvis har avtal med byggherren, 

vidare utför VVS-, Ventilations- och Elinstallatörer arbeten på byggnader med byggentreprenören 

som beställare. De största byggentreprenörerna har egna resurser inom koncernen som sköter 

installationer vid större projekt eller totalentreprenader.27 

3.2.3.1 Anbudskalkylering 

Förmågan att göra verklighetsskildrande bedömningar av kostnader på projekt är av central 

betydelse för entreprenörer inom byggsektorn. Innan produktionen kan påbörjas måste 

entreprenören göra kostnadsberäkningar, en anbudskalkyl, som ligger till grund för anbudet som ges 

till beställaren eller byggherren. I anbudskalkylen tar entreprenörens kalkylatorer primärt upp de 

direkta kostnaderna för produktionen med utgångspunkt i mängdberäkningar uppmätta ur 

förfrågningsunderlag samt indirekta produktionskostnader som uppstår i samband med 

produktionen. Kostnader som uppstår för central administration måste även läggas till utöver 

produktionskostnaderna.28 

Arbetet med anbudskalkylering är omfattande för både ny- och ombyggnation av hus. Större 

entreprenadföretag har ofta en eller flera kalkylatorer som endast arbetar med kostnadsberäkningar 

och anbudskalkylering i samråd med ansvarig produktionschef.29 

3.2.3.2 Byggstyrning 

För att styra ett byggprojekt har entreprenören ett flertal verktyg som syftar till att främst hålla tider, 

att uppnå en god ekonomi och att uppnå rätt kvalitet. Arbets- och resursplaner är de övergripande 

styrinstrumenten som används under hela byggskedet. 30 

Produktionsplanering är av yttersta vikt vid stora projekt. En väl upplagd planering med konsekvent 

genomförande av densamma är betydelsefullt för ett bra produktionsresultat inom ramarna för 

kostnader och tid. Med planering som hjälpmedel kan entreprenören bedöma förutsättningar, 

värdera och fatta beslut som resulterar i ett program att bygga efter. Produktionsprogrammet 

                                                           
25 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 96) 
26 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 107-108) 
27 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 151-152) 
28 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 127) 
29 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 128) 
30 (Nordstrand & Révai, 2002, s. 19 ) 
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används som underlag för rekrytering av personal, anskaffning av resurser såsom material, maskiner, 

underentreprenörer och övrig utrustning som behövs för genomförandet.31 

Innan byggstart är det viktigt att byggentreprenören förbereder produktionen och tänker igenom hur 

byggmetoden ska hantera element så som resurser och tider. Det finns ingen generell mall för vad 

som ska finnas till hand innan byggstart.32 Exempelvis kräver ett litet projekt inte lika mycket 

planering eller underlag för styrning som ett större projekt kräver. Vilka planer som behövs är en 

bedömningsfråga där man som entreprenör måste skapa en uppfattning om projektets komplexitet, 

vilken byggmetod som ska användas, vilka yttre förutsättningar och vilka risker som finns.33 

Vanliga byggstartsplaner är bland annat huvudtidplan, APD-plan, maskinplan, inköps- och 

leveransplaner samt kvalitets- och miljöplaner.34 

3.2.3.3 Placeringsritning/APD-planering 

Till en byggarbetsplats transporteras byggmaterial och byggvaror för att bearbetas, sammansättas 

och monteras på den slutgiltiga platsen. För att genomföra byggnationen på ett ändamålsenligt sätt 

upprättas en tillfällig fabrik omkring byggobjektet. Den tillfälliga fabriken innehåller transportleder, 

materialupplag, maskiner, förråd, verkstäder, personalutrymmen m.fl. 35 

Planeringsarbetet för en effektiv byggarbetsplats med hög säkerhet och god arbetsmiljö utmynnar i 

en APD-plan. APD-planen visar likt en situationsplan var kontor, förråd, materialupplag, större 

maskiner mm ska placeras inom byggarbetsplatsen. En APD-plan omfattar även flera logistiska 

aspekter så som transportvägar, hissar, kranplaceringar, kranräckvidder, passager, lossningsplatser 

och grindar.36 

Ett vanligt återkommande fel i byggsammanhang idag är att APD-planer inte uppdateras i samband 

med förändrade förutsättningar vilket leder till att planerna snabbt blir inaktuella och inte längre 

uppfyller sin praktiska funktion.37 

3.2.3.4 Styrning under produktionsskedet 

Produktionsplanerna som tagits fram i tidigare skeden ska nu visa det bästa sättet att bygga, 

produktionsledningen bör därför eftersträva att till så hög grad som möjligt följa planen. Avvikelser 

görs givetvis från en vedertagen plan, men det gäller för ledningen att i dessa fall snabbt 

uppmärksamma och åtgärda dessa avsteg.38 

Värdefulla styrinstrument under byggandet är bland annat arbetsberedning, veckoplanering, 

tidsplanavstämningar, planeringsmöten samt ekonomiska styrinstrument.39 

                                                           
31 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 271) 
32 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 170-174) 
33 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 181-182) 
34 (Nordstrand & Révai, 2002, s. 270) 
35 (Gustafsson & Shultz, 2010) 
36 (Gustafsson & Shultz, 2010) 
37 (Gustafsson & Shultz, 2010) 
38 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 185) 
39 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 185) 
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3.2.4 Förvaltning 

Förvaltningsskedet inleds då byggprocessen är avslutad och anläggningen eller byggnaden är 

överlämnad till byggherren. I vanliga fall är inte byggherren den som brukar byggnaden utan tar ut 

hyra av en tredje part i utbyte mot att denne får utnyttja en bestämd yta av byggnaden. Ägaren till 

anläggningen ska tillhandahålla drift av byggnaden i form av bland annat vatten-, elektricitets- och 

värmetillförsel samt underhålla de tekniska funktioner och det värde som finns i byggnaden genom 

reparationer, utbyte eller ombyggnation. 40 

3.3 Lean Construction 

Lean Production är en tillverkningsprincip som växt fram inom bilindustrin i Japan under 1900-talet. 

Denna princip syftar till en metod som systematiskt analyserar alla processteg för att reducera den 

totala resursåtgången. Vid analyen fokuserar man på att identifiera de värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteterna för slutprodukten. De värdeskapande aktiviteterna är de som skapar 

värde för kunden. 41 

Lean Constuction är en variant av Lean Production anpassad för byggbranschen. Den grundläggande 

deviseﾐ ”Utﾏaﾐa diﾐa proIesser” fiﾐﾐs kvar saﾏt de taﾐkesätt oIh priﾐIiper soﾏ tilläﾏpas iﾐoﾏ 
Lean. Den största skillnaden från Lean Production är att Lean Construction är projektbaserad. Lean 

Construction är ett sätt att designa produktionssystem för att minimera slöseri av resurser i form av 

material, tid och arbete med mål att generera största möjliga värde. Nyckelordet när det talas om 

Lean är flöde som kan skapas bland annat genom verktyg som Just In Time (JIT) som är ett 

leveranssystem och ett tankesätt som syftar till att ha rätt material på plats vid rätt tid i rätt mängd 

för att på så vis kunna minimera sina lager42 

  

                                                           
40 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 221-222) 
41 (Väg- och Vattenbyggaren, 2008) 
42 (Koskela, Howell, Ballard & Tommelein, 2002) 
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3.3.1 Slöseri 

När man har identifierat de icke-värdeskapande aktiviteter kan man bryta ner dessa i sju olika 

slöserier som Lean Constuction definierar som; 

 Överproduktion – utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som behövs. 

 Väntan – på att ett arbete kan utföras, t.ex. att sena transporter eller att andra yrkesgrupper 

ska bli färdiga. 

 Lager – att ha mer på lager än vad som behövs vid specifik tidpunkt. 

 Rörelse – onödiga rörelser av anställd vid arbete, t.ex. hämtning av material eller verktyg. 

 Omarbete – omarbete, ändring och reparation som inte tillför något värde för kunden. 

 Överarbete – att utföra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter – onödiga transporter, t.ex. omplacering av material och utrustning.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 (Hamon &Jarlebrant, 2007) 

Figur 2: 7+1 slöserier i byggbranschen (Effektivt byggande - utmana dina 

processer) 
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3.3.2 Just-In-Time44 

Just-in-time som förkortas JIT är en styrmetod som har sitt ursprung från 1950-talets Japan och som 

blivit välanvänd metod sedan 1970-talet av många japanska tillverkare. JIT fokuserar på att eliminera 

slöseri och implementeringen av JIT anses vara en av de stora bidragande faktorerna till Japans 

internationella framgångar inom tillverkningsindustrin de senaste årtionden.  

Initiativet till JIT kom till genom Taiichi Ohnos försök att möta kundernas efterfrågan med minimal 

väntetid vid Toyotas tillverkningsindustri. Ohno definiera senare JIT som förmågan att kunna tillverka 

rätt produkt vid exakt rätt tillfälle och av rätt kvantitet för vidare montering.  

Genom att förenkla tillverkningsprocessen strävar JIT-metoden att eliminera slösera och reducera 

behovet av lager. Det yttersta målet med JIT är att eliminera all väntetid så att man inte binder 

kapital i lager, ledtiden förkortas, svängningar vid efterfrågan lättare ska kunna mötas och att dålig 

kvalitet ska kunna identifieras och förbättras.  

Genom att eliminera eller åtminstone reducera behovet av lager kan kostnaderna för inventering, 

lagerföring, risken för skada eller att produkten blir gammal, onödig förflyttning mellan lager och 

montage minskas. 

 

 

 

 

 

                                                           
44 (Kee-hung &  Cheng, 2009) 

Figur 3: Just-In-Time systemet sammanfattat 

(http://www.transtutors.com/homework-help/industrial-management/just-in-

time-production-system/jit-philosophy.aspx) 
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Figur 4: Kran i och utanför huskropp 

(Byggstyrning, Nordstrand och Révai, 

2002, tredje upplagan) 

3.4 Arbetsplatsen 

En byggarbetsplats liknas ofta vid en tillfälligt upprättad fabrik med allt det för med sig i form av 

grävmaskiner, kranar, hissar, lager, transportvägar och dylikt. Det är därför viktigt att redan i 

planerings skedet ha en god uppfattning om var som behövs på arbetsplatsen, den tillfälliga fabriken. 

3.4.1 Byggkran 

En viktig del vid stomplanering är valet av kranar och dess placering. Vid framtagning av varvschema 

krävs att man beaktar lämpligt val av kranpark. Det slutgiltiga valet av kranar sker först när 

stomplaceringen är avslutad och då man har en tillförlitlig uppfattning av kranbehovet.  

Kranplanering måste integreras med övrig planering då denna påverkar dess utformning och vise 

versa. Exempelvis kan kranens placering begränsas av annan planering vilket påverkar kranvalet.  

Vid kranplanering tar man hänsyn till följande faktorer: 

3.4.1.1 Arbetsmängd 

Först och främst måste man göra en sammanställning över de arbeten som kräver kranlyft. Man ska 

därefter ta reda på hur länge kranen behövs till förfogande vid respektive aktivitet. Kranar kan 

underlätta många arbeten och spara tid och bör därför inte underdimensioneras. För att bestämma 

antalet kranar krävs en tydlig plan över kranbehovet vid varje aktivitet och en undersökning för vilket 

arbetsområde respektive kran täcker. Är valet mellan antalet kranar svårt är det viktigt att beakta de 

merkostnader som kan uppkomma vid ett underdimensionerat kranval och i slutändan påverka 

totalkostnaden negativt.  

3.4.1.2 Placering 

Kranarna ska täcka hela arbetsområdet för att kunna 

hämta och lämna sitt lass. Låter man kranarna 

överlappa varandra i deras arbetsfält kan man 

effektivisera produktionen men då för man beakta 

säkerhetsrisken. När man väljer placering av kran kan 

man välja att montera denna i huskroppen eller 

utanför huskroppen. Väljer man det första alternativet 

kan det medföra positiva effekter så som lägre krav på 

kranens utliggning. Nackdelen med denna 

uppställning är att kranen kan stå i vägen och att det 

blir svårare att få huset tätt. Väljer man istället en 

placering utanför huskroppen får man först och främst 

fler alternativ vilket är positivt. Nackdelen som kan 

uppstå är behovet av större kran då hinder kan 

tillkomma. Vid de flesta byggproduktioner föredras 

placering utanför huskroppen.  

3.4.1.3 Lyftkapacitet 

Vid bedömning av kranens lyftkapacitet finns ett antal 

aspekter som bör ses över. Till en början ska man 

kontrollera vilka lyft som är de tyngsta och som även 

ska upprepas ett antal gånger. Sen bör man se över ifall 

det finns några enstaka enheter som väger mest vid ett 
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Figur 5: Kranfundament (Byggstyrning, Nordstrand och Révai, 2002, tredje upplagan) 

tillfälle. Slutligen kan man påverka dessa lyft genom kranplacering då kranen lyfter som tyngts 

närmast tornet. Man bör även se över alternativet till att samverka de tunga lyften till ett begränsat 

antal tillfällen och hyra in en mobilkran vid dessa lyft. 

3.4.1.4 Krokhöjd 

Vid val av krokhöjd ska man beakta den blivande huskroppens högsta punkt och även ta hänsyn till 

intilliggande fastigheter med deras antenner och andra hinder. Man bör tänka på att krokhöjden är 

lägre än kranhöjden och att lyftredskap så som stroppar minskar höjden ytterligare.  

3.4.1.5 Arbetssätt 

Kranar är utformade på olika sätt och de olika typerna ger varierande möjligheter. 

• kraﾐ ﾏed kraﾐarﾏ soﾏ rör sig horisoﾐtellt 
• kraﾐ ﾏed kraﾐarﾏ soﾏ rör sig horisoﾐtellt oIh dessutoﾏ är teleskopisk 

• kraﾐ ﾏed höj- och sänkbar arm 

• kraﾐ ﾏed vikarﾏ. 

Av de olika krantyperna är den förstnämnda den minst flexibla. En kran med vikarm är väl anpassad 

som klätterkran vid användning i tätbebyggda områden dock har den begränsad lyftförmåga. 

3.4.1.6 Mobil eller fast montering 

Kranar med mobila underlag avser: 

• kraﾐ på lastHilsIhassi 
• kraﾐ på uﾐderrede 

• kraﾐ ﾏoﾐterad på åkvagﾐ för spårgåeﾐde kraﾐar 

• larvgåeﾐde kraﾐ 

 

Kranar med fast underlag avser: 

• kraﾐ på fuﾐdaﾏeﾐt 
• kraﾐ på stativ 

• kraﾐ på spår 

 

Kran på lastbilschassi kan förflytta sig med egen kraft men får inte lyft under förflyttning är inte 

tillåtet. Kran med underrede kan förflyttas med separat fordon och även då är förflyttning med last 

inte lovligt.  Dessa två kranar är bäst lämpade på byggen som kräver relativt korta krantider men 
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Figur 6: Mobil kran på stödben 

(Byggstyrning) 

fortfarande hög grad av lyftkapacitet och kranradie. En larvgående kran används främst då 

markförhållandena är svåra.  

 

Det finns tre olika alternativ att välja vid fast uppställning av kran. Dessa är på spår, fundament eller 

stativ. Det finns en mängd förutsättningar som påverkar valet av uppställning bl.a. byggnadens form 

och utsträckning, grundförhållande, hinder, topografi mm.  

 

Väljer man en uppställning på spår så lämpar det sig bäst för byggnation av avlånga huskroppar med 

platsgjuten stomme och med kranen placerad utanför huskroppen och gärna flera kranar i samma 

spår. Denna typ medför hög grad av flexibilitet. Kraven som uppkommer med en kran på spår är en 

plan mark. Vid behov kan en underbyggnad göras och kostnaden kan motiveras med en mer 

produktiv byggproduktion. Vid planering av kranspår ska aktuell fasadställning, kurvor runt hushörn 

avseende minsta kurvradie, drivhjulets placering, motviktens läge och säkerhetsavstånd 

uppmärksammas.  

 

Kran på fundament används för både placering i och utanför huskroppen och särskilt lämpad vid 

byggnation av punkthus där endast en kran behövs. 

Kran på stativ är bäst lämpad i storstadsmiljö där placering vid gatusidan medför att kranen inte stör 

bilister och fotgängare.  

 

Valet mellan mobilkran eller en tornkran kan ha betydande inverkan på produktiviteten och 

kostnaden vid en byggnation. I det generella fallet används en tornkran men i följande fall är 

mobilkran motiverat: 

 

• vid korta insatser 

• vid tunga lyft 

• vid hinder för tornkran förekommer 

• då mobilkran är ekonomiskt effektiv utan risk för 

negativ påverkan på produktionen 

• vid montering och demontering av tornkran. 

 

(Byggstyrning, Uno Nordstrand, Ervin Révai) 
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3.4.2 Bygghissar 

Att omsätta transportbehovet för bygghissar till typval är svårare än det för kranar då 

beslutsunderlaget i allmänhet är mycket beroende av tidsperiod och byggskede. Bygghissen kan 

vidare fylla två funktioner, i jämförelse med kranen som endast transporterar material ska hissen 

även kunna transportera arbetande byggpersonal. 45 

Behovet av en bygghiss varierar med var i byggprocessen man befinner sig samt hur högt hissen ska 

gå. Vid låga byggnader kan transportabla hydraulhissar användas istället för en stationär mekanisk 

bygghiss. I stombyggnadsskedet används hissen främst till transport av personal och då byggnaden 

ska inredas används hissen främst till transport av material i vertikalled. Stora avstånd mellan 

materialupplag och hiss bör undvikas för att minska kostnader för anläggning av transportvägar som 

ansluts till hissen.46 

3.4.3 Byggbodar 

Byggbodar eller byggbaracker anläggs i vanliga fall på en byggarbetsplats. Bodarna används främst till 

matrum för personal på arbetsplatsen, omklädningsrum och mötesrum.  Vanligen uppfyller en 

byggbod för tillfälliga arbetsplatser utrymmeskraven om högst 6 personer använder boden. I dessa 

ska finnas bland annat matplats, uppvärmningsanordningar för mat, kylskåp, toalett, tvättplats och 

låsbara förvaringsytor.47 

3.4.4 Lagerhållning 

Lagring av material och verktyg på arbetsplatsen bör planeras noga med avseende på lossning av 

ankommande leveranser, trafiksituation, byggskede samt brand- och stöldfrågor. Beroende på 

omfattning av materialhantering kan depåer och godsmottagningar placeras på eller kring 

arbetsplatsen.48 Vidare bör gods sorteras på plockplatsen efter uttagsfrekvens, uttagsvolym, 

artikelvolym och artikelvikt. Exempelvis högfrekventa artiklar ska placeras lättåtkomligt och ju lägre 

                                                           
45 (Nordstrand & Révai, 2002, s. 118) 
46 (Nordstrand & Révai, 2008, s. 118) 
47 (Byggnads - Personalutrymmen, 2010) 
48 (Bygg Ai - Allmänt - byggarbetsplatsen) 
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uttagsfrekvensen är desto längre bort ska artikeln lagras. Materialhantering på arbetsplatsen ska 

även anpassas efter kranens lyftkapacitet och positionering.49 

3.4.5 Transportvägar 

Transportvägar på och kring arbetsplatsen som inte får användas för materialupplag eller på annat 

sätt belamras ska anläggas. Vägarna ska användas i den mån det är möjligt för transport av varor till 

och från byggnaden samt mellan godsmottagning och materialupplag.50 

3.4.6 Godsmottagning 

På godsmottagningen sker lossning av ankommande gods samt eventuella omlastningar för att 

möjliggöra effektivare materialhantering och lagerhållning. Med hjälp av information på godsets 

följesedel kan personal på godsmottagningen märka, kontrollera och inlagra godset så att rätt mängd 

kommer till plockningsplats i rätt tid. 51 

Vid ankomst görs vanligen en ankomstkontroll av godset. Beroende på hur kritisk den aktuella 

produkten är samt hur leverantören tidigare har skött sig varierar kontrollens omfattning. Det är 

numera vanligt att företag kvalitetssäkrar sina leverantörer, d.v.s. företaget förvissar sig om att 

leverantörernas processer säkerställer en hög produktkvalitet. Kvalitetssäkringen leder till att mindre 

resurser måste läggas på ankomstkontroll och som alternativ för att kontrollera allt görs endast 

stickprov.52 

                                                           
49 (Oskarsson, Aronsson & Endahl, 2009, s. 133) 
50 (Bygg Ai - Allmänt - byggarbetsplatsen) 
51 (Oskarsson, Aronsson & Endahl, 2009, s. 130) 
52 (Oskarsson, Aronsson & Endahl, 2009, s. 130) 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det material som insamlats genom kvalitativa intervjuer som insamlats av 

författarna.  

4.1 Intervjuer 

Intervjuerna är sammanfattade i löpande text och beskriver den intervjuades åsikter och erfarenheter 

om APD-planering. Fullständig intervju finns i bilagor. 

4.1.1 Logistikkonsult på Svensk Bygglogistik 

Vid planering av APD-plan bör man dela in planeringen i olika huvudfaser och utforma en specifik 

ADP-plan för vardera av dessa faser. Normalt rör det sig om 3-5st huvudfaser.  

En APD-plan bör ses över veckovis och vid ändring är det viktigt att informationen om ändring sprids 

till samtliga berörda för att inte skapa förvirring. Ett bra sätt att sprida informationen om ändring är 

att sätta upp pappersritningar eller digitala skärmar vid in- och ut- passage på alla våningsplan. 

APD-planerna för de olika huvudfaserna fungerar som relativt fixerade planer att utgå från vid 

veckoplanering. Upplagsritningar, pumpuppställningar och dyl. bör detaljstyras mot mer permanent 

plan för att undvika störningar/kommunikationsproblem i flöden. 

Vid val av kran och dess position är det omgivande faktorer och byggets art som avgör och är alltså 

väldigt projektunikt.  Byggets stomme har stor inverkan på valet av kran. 

Valet mellan mobil eller fast kran förutsätter en utredning av totalkostnad för att kunna bestämma 

mest lönsamma alternativ. Det kan t.ex. vara mer lönsamt att hyra in en mobilkran för de tyngsta 

lyften och komplettera med en mindre fast kran jämfört med att ha en stor fast kran för alla lyft.  

Tillgång till temporärt upplag ska alltid finnas och dimensioneras efter behovet på plats. Man bör inte 

lagerhålla gods mer än två veckor på upplagsplats och vid optimala förhållande inte lagerhålla över 

huvudtaget. Vid placering av materialupplag finns inga generella regler utan man får beräkna tiden 

det tar att förflytta materialet och materialvolymen som ska förflyttas för att hitta det optimala 

alternativet med avseende på materialflöde och totalkostnad. 

Faktorer som ingår i totalkostnadsanalysen är lönekostnad, arbetsmängd för förflyttning av material, 

tiden material ligger på materialupplagsplats, hur stora volymer som ska lagras, hur stor 

lagerkapacitet som finns och möjlighet till att skicka gods direkt till montage. 

Trafikanordningsplaner regleras i stor grad av lagar och regler. Faktorer som man kan rå över och bör 

beaktas vid planering av en trafikanordningsplan är avlastningszon på vänster sida lastbilen, storlek 

på fordon, fordons svängradie och skapandet av ett bra flöde. 

En invändig APD-plan effektiviserar arbetet. Vikten bör ligga på att ha tydliga transportvägar in och ut 

ur byggnaden för att skapa bra flöde och undvika stockning. 

Valet av byggbodar måste kontrolleras med beräkningar av olika alternativ. Man får jämföra 

kostnaderna för olika placeringar kontra bemanningstid och utformning beroende på vilket skede 
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man är i byggprocessen. Att hyra närliggande lokaler som etablering kan vara ett lönsamt alternativ 

till bodetablering. Det finns inga direkta mallar för hur man ska placera bodar utan det sker genom 

avvägning från fall till fall med hjälp av erfarenhet.  
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4.1.2 VD på ED Bygger Drömmar 

En APD-plan utformas i samband med anbudsinlämning på ED Bygger Drömmar AB. 

De personer som ska vara delaktiga vid framtagning av APD-plan är platschef, arbetsledare och 

projektledare. APD-plan används i samband med planeringen av etablering vid en projektstart för att 

få logistiken att fungera och APD-planen måste vara en klar innan byggstart. ED Bygg använder sig 

mest av en fast APD-plan då det anses vara mest kostnadseffektivt. En dynamisk APD-plan används 

vid tillfällen då det är brist på plats. Invändiga APD-planer används inte. 

När man har en fast APD-plan gör ED Bygg sällan avsteg från denna. Då man gör avsteg beror det i de 

flesta fall på bristande arbetsledning. Det finns tillfällen då problem har uppstått på arbetsplatsen 

och det kan härledas till APD-planen.  

VD:n upplever att leveranser ofta anländer i rätt tid och ansvarig för att ta emot leveranser är 

arbetsledaren/platschef. 

När man etablerar sina bodar bör de ha ett maxavstånd på 100m från arbetsplatsen och detta fört 

att undvika spilltid. När man placerar ut sina bodar är det viktigt att försöka undvika att behöva flytta 

dessa då det är väldigt kostsamt. De viktigaste faktorerna vid placering av materialupplag är att 

placera materialet så att det inte skadas av fukt eller andra skador. Även stöldrisken ska beaktas. Vad 

gäller placering av verktygsförråd är det viktigt att dessa placeras i nära anslutning till produktionen 

för att undvika spilltid och även att de placeras utan synhåll för att minimera risken av stöld. 
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4.1.3 Koordinator på ED Bygger Drömmar 

APD-planer används flitigt på ED Bygger Drömmar och uppfattningen är att om man lägger ner tid på 

att utforma en bra APD-plan så flyter det dagliga arbetet på i önskvärd takt och logistiken på 

arbetsplatsen fungerar som det är tänkt. APD-planen arbetas fram av platschef och projektledare i 

samråd med arbetsledare under projekteringsskedet för att kunna användas redan under 

markberedningen. 

Dynamiska APD-planer används i de fall det finns behov. Vid arbetsplatser där förutsättningarna 

förändras under byggtiden är detta en nödvändighet, detta blir bland annat relevant då lokaler i en 

byggnad ska öppnas eller stängas under byggtiden. I vanliga fall planeras inte disposition av 

inomhusmiljön om detta inte är ett krav för att få plats med material. Man räknar dock fram vilken 

mängd material som behövs på varje våning och flyttar lagom mängder efter hand. 

Det är vanligt att byggbodar placeras på ett sådant sätt att de inte behöver förflyttas och inte heller 

ligger långt från arbetsplatsen för at minska kostnader för förflyttning av bodar såväl som arbetskraft. 

Det är också viktigt att det är enkelt att koppla vatten, el och avlopp till bodarna utan att dessa måste 

flyttas runt under byggtiden. Viktigt att notera är att byggbodar inte måste finnas på arbetsplatsen, 

det är även möjligt att hyra lokaler om installation av vatten, avlopp och el blir för dyrt i förhållande 

till hyra av lokaler. 

Gällande verktygsbodar placeras även dessa så nära arbetsplatsen som möjligt, de är dock lättare att 

flytta än byggbodarna men ställer högre krav på stöldskydd än byggbodarna. 

Hantering av material bör ske på ett sådant sätt att det inte ligger för länge i upplag samt att det inte 

flyttas mer än en gång på arbetsplatsen, från upplag till montage. Verktyg som används på 

arbetsplatsen bör låsas in i verktygscontainrar då de inte används för att minska stöldrisken. 
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Figur 7: Visualisering av tilltänkt byggnad på tomten Trehörningen 

5 Fallstudie 

Fallstudien tillämpar teori och lärdomar från empirisk data på ett kommande byggprojekt i centrala 

Norrköping. 

5.1 Fallstudie Trehörningen 

En fallstudie på fastigheten Trehörningen i centrala Norrköping utfördes med syfte att testa de 

slutsatser som kan dras av intervjuer med entreprenadföretaget ED Bygger Drömmar samt Tobias på 

Svensk Bygglogistik. Fallstudien omfattar planering av arbetsplatsens disposition vid olika alternativ 

på nyttjande av omgivande mark.

 

 

5.1.1 Om Trehörningen 

Trehörningen ingår i planområdet Mjölnaren som är en del av stadsdelen Nordantill i anslutning till 

industrilandskapet och avgränsas av Västgötegatan, Bredgatan och Garvaregatan. Kvarteret omfattar 

ca 20 000m2. Planområdet vittnar om industrialismens genombrottsskede med höga 

markutnyttjande, enhetliga fabriksbyggnader, det strömmande vattnet, dammar och broar. 

Länsstyrelsen har gjort rekommendationer angående kulturhistorisk miljö där förändring ska ske med 

varsamhet. Utförande av underhållsarbete skall utföras med traditionella metoder och material. Ny 

bebyggelse skall anpassas till miljö m.h.t. läge, utformning, material och färgsättning. 53 

Förslag till bebyggelse för tomten Trehörningen är det vinnande förslaget i den markanvisningstävling 

som genomfördes under sommaren och tidig höst 2012. Vinnare i tävlingen blev ED Bygger drömmar 

AB tillsammans med arkitekterna Spridd och ETAT. Tävlingstomten är ca 850m2. Byggnaden 

innehåller cirka 23 lägenheter med verksamhetslokaler i markplan mot Västgötegatan och det torg 

som ingår i planarbetet för Mjölnaren.54 

                                                           
53  (Planbeskrivning - Mjölnaren, Norrköpings Kommun, 2012) 
54  (Juryutlåtande - Mjölnaren, Norrköpings Kommun, 2012) 
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I intill liggande lokal bedriver Westréns glasmästeri dalig verksamhet. Byggnationen bör i så stor mån 

som möjligt inte störa verksamheten. Trafiken i området är tämligen varierad då Kungsgatan idag är 

en av de gatorna i Norrköping med höga trafikmängder medan övriga gator i kvarteret används i 

mindre uträckning och i vissa fall är enkelriktade eller återvändsgränder. Leveranser med tunga 

fordon direkt till arbetsplatsen kan därför vara problematiskt både vad gäller framkomlighet på 

kungsgatan och för kringliggande affärsverksamheter längs Västgötegatan och Tunnbindaregatan.55 

5.1.2 Områdesavgränsning 

För att få en så realistisk bild av situationen som möjligt har tre alternativ till områdesavgränsningar 

tagits fram. Figur 3 visar tilltänkt placering av huset på Trehörningen utan avspärrning. Figur 4 visar 

områdesindelningen med tänkbara ytor för användning som byggarbetsplats. 

                                                           
55 (Planbeskrivning - Mjölnaren, Norrköpings Kommun, 2012) 

Figur 9: Tilltänkt hus på tomten Trehörningen 

(Mörkmarkerad) 

Figur 10: Områdesindelning på och kring tomten Trehörningen  

Figur 8: Orienteringskarta för planområde  
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Avspärrningar som görs lämnar Tunnbindaregatan helt eller delvis öppen som genomfart för 

byggtrafik för att skapa flöde genom arbetsplatsen. De första alternativen till avspärrning är endast 

användbara då HSB:s tilltänkta byggnad på den östra sidan av Tunnbindaregatan inte byggs förrän 

efter den på Trehörningen eftersom detta område då används av HSB:s entreprenör.  

Figur 5-7 visar de tre valda alternativ till områdesavgränsningar för Kv. Trehörningen. Alternativ A, B 

och C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Alternativ A. Samtliga tre områden till öst används.  

Figur 12: Alternativ B. Område till öst används delvis. Parkeringsplatsen och 

norra grönområdet stängs av men södra grönområdet lämnas fritt.  
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Alternativ A och B är lättast att disponera eftersom dessa tillåter att betydligt mer mark tas i anspråk 

än alternativ C. Ytterligare fördelar med att kunna utnyttja östra sidan av Tunnbindaregatan kan 

finnas i möjligheten att leda byggtrafik och leveransfordon genom arbetsplatsen snarare än att lossa 

varor utanför grindarna. Alla alternativen till avgränsning lämnar parkeringen ovanför det norra 

grönområdet öppet för användning. I alternativ B används inte södra grönområdet eftersom detta 

består av en sluttning. 

  

  

Figur 13: Alternativ C. Område till öst används inte. I detta fall byggs hus på båda 

sidor av Tunnbindaregatan samtidigt och vägområdet stängs av och delas upp mellan 

byggarbetsplatserna.  
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5.1.3 Kran 

Var på tomten kranen placeras är viktigt eftersom en dåligt placerad kran kan störa flödet på 

arbetsplatsen. Att ha en fast byggkran kan vara bra ur utrymmessynpunkt men kan lätt bli kostsamt 

om den inte används kontinuerligt. Exempelvis har ett hus som ska byggas med prefabricerade 

betongelement har ett större behov av en kran med hög lyftkapacitet och som kan användas 

kontinuerligt under byggtiden än vad ett trähus eller ett murat hus har. Eftersom förutsättningarna 

för huset på Trehörningen inte är fastställda, förutsätts ett behov av fast kran vid stomarbete och 

stomkompletteringar. 

5.1.3.1 Fast byggkran 

Valet av en fast byggkran 

innebär att denna placeras på 

torget för att nå hela huset och 

eventuella materialupplag på 

östra sidan av 

Tunnbindaregatan. En fast 

byggkran med en armlängd om 

45 meter når hela området. 

Fundamentet hos en relativt 

liten byggkran behöver inte 

nödvändigtvis vara stort och 

stör således inte flödet 

märkbart på arbetsplatsen. 

5.1.3.2 Mobil byggkran 

En mobil byggkran hade 

kunnat användas vid behov 

och således inte kostat 

någonting de perioder den inte 

är inhyrd. Omfattande 

planering krävs dock om denna 

eller en liknande lösning 

används då externa faktorer 

såsom bokning av maskiner 

och dylikt också måste tas med 

i beräkningen. Att använda en 

mobil byggkran är även ur 

utrymmes- och 

logistiksynpunkt ofördelaktigt 

då denna tar upp mycket plats 

och lätt kan störa flödet på arbetsplatsen. Mobilkranen har generellt kortare räckvidd horisontellt än 

den fasta kranen och tvärtom vad gäller vertikal räckvidd.  Den fasta kranen passar således bättre i 

detta fall då byggnaden endast är fyra våningar hög.  

Figur 14: Fast byggkran, armlängd 45 meter 

Figur 15: Mobil byggkran, armlängd 45 meter 
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5.1.4 Byggbodar och lagerhållning 

 Byggbodar ska innehålla matplats, omklädningsrum, dusch och toalett som kan användas av 

arbetande hantverkare och av platsledning som mötesrum, kontor och dylikt. Bodar bör vidare 

placeras så nära arbetsplatsen som möjligt för att minimera den tid det tar en arbetare att förflytta 

sig från sin arbetsplats till pausrum, matsal och omklädningsrum. Ett flertal alternativ till etablering 

av bygg- och verktygsbodar tas fram med avseende på de olika avspärrningssituationerna. 

Innergården betraktas i alla lägen som användbar för lagerhållning. 

5.1.5 Verkygsbodar 

Verktygsbodar används för lagring av byggarbetarnas verktyg och är vanligen en låsbar container för 

att förhindra att verktygen blir stulna under natten. 

5.1.6 Avfallshantering 

Avfallscontainer kräver nära anslutning till byggnationen för att minska slöseri i form av rörelse. En 

nära placering till vägen är också viktigt för av- och pålastning på lastbil vid leverans och tömning. 

5.1.7 Bygghiss 

Behovet av bygghiss finns framförallt vid stomkompletteringar och inredningsarbete då förflyttning 

av stor mängd apparatur in i byggnaden förekommer. Dess placering är viktig för att skapa ett bra 

flöde i produktionen.  

5.1.8 Arbetsplatsdisposition för Kv. Trehörningen 

Vid framtagning av APD-plan för Kv. Trehörningen har produktionsprocessen delats in i fyra delar, 

1. Markarbete och Grundläggning 

2. Stomarbete 

3. Stomkompletteringar 

4. Inrednings- och Avslutningsarbete. 

De olika skedena i produktionsprocessen ställer olika krav på användningen av 

arbetsplatsinrättningar och förutsättningarna för hur de olika arbetsplatsinrättningarna samverkar 

förändras beroende av vilket skede man befinner sig i. Valet av leveranssystem och krav på 

leveranser påverkas till följd av tillgång av upplagsytor. För att minska kostnader eftersträvas att 

förflyttningar av arbetsplatsinrättningar mellan olika skeden hålls till ett minimum samtidigt som en 

fast placering inte får försämra produktiviteten till en nivå där det inte längre är ekonomiskt 

försvarbart. Alternativen till APD-planer tas fram genom diskussion, med intervjuer och teori som 

underlag, för att på ett effektivt sätt väga för- och nackdelar mot varandra för att finna ett antal 

förslag där arbetsplatsinrättningar ska kunna samverka och skapa ett bra flöde. För varje del i 

byggprocessen presenteras minst två förslag för varje områdesavgränsning. 
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Figur 16: Beteckningar som används på planerna 

5.1.9 Arbetsplatsdisposition 

Vid visualisering av APD-planer används följande beteckningar,  
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5.1.9.1 Markarbete och Grundläggning 

Markarbete och grundläggning innefattar arbeten som schaktning, utlastning, rörläggning, 

återfyllning, förstärkning, hissgrops utgrävning, gjutning av bottenplatta m.fl. 

Vid markarbete och grundläggning krävs inte full arbetsstyrka och därmed är behovet av byggbodar 

lägre än senare delar i byggprocessen. Det finns inget behov av kran, avfallscontainer eller bygghiss. 

Tillgängliga ytor kommer därför i första hand disponeras som materialupplag men även byggbodar, 

kontor och verktygsbodar. 

5.1.9.2 Områdesavgränsning: Alternativ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Alternativ A, Förslag 1, Markarbete och Grundläggning 

Figur 18: Alternativ A, Förslag 2, Markarbete och Grundläggning 
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5.1.9.3 Områdesavgränsning: Alternativ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdesalternativ A och B (figurer 10-13) är snarlika med avseende på placering av bodar. Endast 

två alternativ pressenteras vilka innebär att övrigt utrymme antingen delas upp i två områden eller 

ett enhetligt område. Om bodarna placeras enligt förslag 2 för både alternativ A och B bör området 

delas in i tydliga zoner för olika typer av material eller maskiner. Den naturliga gräns som skapas 

mellan områdena enligt förslag 1 kan användas att tydliggöra avgränsning för vilket område som får 

användas exempelvis av underentreprenörer eller var maskiner och annan tung utrustning ska 

placeras för att inte störa flödet på arbetsplatsen. Transporter till arbetsplatsen kan enkelt lossas 

inne på området längs Tunnbindaregatan. 

  

Figur 20: Alternativ B, Förslag 2, Markarbete och Grundläggning 

Figur 19: Alternativ B, Förslag 1, Markarbete och Grundläggning 
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5.1.9.4 Områdesavgränsning: Alternativ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tredje alternativet, alternativ C (figur 14-15), hanterar situationen då området på östra sidan av 

Tunnbindaregatan inte kan användas. Både förslag 1 och 2 förutsätter att inga byggbodar utöver ett 

platskontor placeras på området. Omklädningsrum, matplats, toaletter och dylikt måste således 

finnas på annan plats. Områdena som markeras rött kan användas tillsammans men med hänsyn till 

att en kran snart ska anläggas på arbetsplatsen bör man hållas sig till ett av dessa förslag i så stor 

mån som möjligt. 

Tunnbindaregatan kan nu lämnas delvis öppen för vanlig trafik. Förslagsvis riktas trafiken åt norr så 

att lastbilar som med sidoöppning kan lastas av åt vänster. 

  

Figur 21: Alternativ C, Förslag 1, Markarbete och Grundläggning 

Figur 22: Alternativ C, Förslag 2, Markarbete och Grundläggning 
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5.1.9.5 Stomarbete 

Stomarbete innefattar arbeten som resning av väggar, pelare, bjälklag och takuppbyggnad m.fl. 

Vid stomarbete förutsätts att behovet av fast kran finns. Till skillnad från markarbete och 

grundläggning tillkommer även behovet av avfallscontainers. Beroende på vilken typ av stomme som 

ska resas erfordras olika mängd ytor till materialupplag. 

5.1.9.6 Områdesavgränsning: Alternativ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodplaceringen i förslag 1 (figur 16) ovan gör att det norra materialupplaget på grönområdet hamnar 

långt från kranen där lyftkapaciteten är låg. Vilket material som kan lagras på det norra upplaget 

begränsas således väsentligt. Att istället utnyttja parkeringen och det södra grönområdet som på 

figur 17 till upplag är bättre ur lyftkapacitetssynpunkt. Det blå området kan användas som temporärt 

materialupplag, området är dock svåråtkomligt med kran och tunga lyft med kranen över byggnaden 

är inte att rekommendera av säkerhetsskäl.  

Figur 23: Alternativ A, Förslag 1, Stomarbete 

Figur 24: Alternativ A, Förslag 2, Stomarbete 
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5.1.9.7 Områdesavgränsning: Alternativ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att använda det blåmarkerade området på innergården blir mer aktuellt i alternativ B eftersom 

disponibel yta i detta fall är mindre. Samma situation som för alternativ A gäller för alternativ B med 

avseende på kranens lyftkapacitet, förslag 2 (figur 19) är alltså att föredra jämfört med förslag 1 

(figur 18) även i detta fall. Vad gäller avfallshantering placeras containrar så att dessa enkelt kan 

lyftas bort via hörnet på Tunnbindaregatan och samtidigt är i direkt kontakt med byggnaden. 

Figur 25: Alternativ B, Förslag 1, Stomarbete 

Figur 26: Alternativ B, Förslag 2, Stomarbete 
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5.1.9.8 Områdesavgränsning: Alternativ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ C innebär att kranen blockerar merparten av antingen torget eller innergården. Eftersom 

avfallshanteringen och verktygsbodar redan finns på torget och potentiell lageryta redan är 

förhållandevis liten kan kranen placeras där med fördel. Frågor kring säkerhet kan dock dyka upp 

gällande tunga lyft över byggnaden om dessa ska in på innergården. Placeras kranen istället på 

innergården behöver material inte lyftas över byggnaden lika ofta. I detta fall räcker det att endast 

lyfta upp det material som ska upp på byggnadens våningsplan successivt. Dock tillkommer svårighet 

vid nedmontering av kran med färdigställd stomme på plats. 

Valet av kranplacering beror till stor del av vilken typ av stomme som byggs. Ska exempelvis en 

trästomme användas behövs kranen redan från början av arbetet, ska bygganden muras behöv 

kranen inte förrän andra våningens bjälklag finns på plats och om stommen ska gjutas av betong 

behövs kranen senast från och med andra våningen.  

Figur 27: Alternativ C, Förslag 1, Stomarbete 

Figur 28: Alternativ C, Förslag 2, Stomarbete 
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5.1.9.9 Stomkompletteringar 

Vid invändig och utvändig stomkomplettering innefattas arbeten som plåtarbete, takbeläggning, 

fasadmurning, slipning och utlagning av betongytor, VVS-stammar, radiatorer, justeringsarbete m.fl. 

Stomkompletteringar medför ett stort antal installationer och ett ökat behov av arbetsstyrka och 

därmed ett högre antal byggbodar. För att underlätta arbetet med att transportera in all apparatur 

till monteringsplats förelås en bygghiss i detta skede. En del arbeten, t.ex. fasad- och takarbete, kan 

under detta skede medföra ett behov av byggkran. Då dessa slutförs kan kranen nedmonteras. Under 

detta skede är det flest antal arbetande på byggarbetsplatsen och antalet transporter kommer vara 

många vilket kräver en välorganiserad arbetsplats. 

5.1.9.10 Områdesavgränsning: Alternativ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 29: Alternativ A, Förslag 1, Stomkompletteringar 

Figur 30: Alternativ A, Förslag 2, Stomkompletteringar 
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Vid stomkompletteringar tillkommer behovet av bodar vilka antas dubbleras i antal. Detta medför att 

ett tredje alternativ till bodplacering presenteras. Valet mellan att stapla bodar på varandra eller att 

placera ut de nya bodarna intill befintliga bodar ges. Vid detta skede kommer underentreprenörer att 

ha ett större behov av materialupplag vilket motiverar stapling av bodar för att frigöra yta. Dock 

medför stapling av bodar en större kostnad eftersom trappor till övre plan tillkommer. Är ytorna för 

materialupplag tillräckliga för att täcka behovet utan att behöva stapla bodarna är detta att föredra. 

Övriga arbetsplatsinrättningar återfinns på tidigare placering för att undvika förflyttningskostnader.  

5.1.9.11 Områdesavgränsning: Alternativ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 31: Alternativ A, Förslag 3, Stomkompletteringar 

Figur 32: Alternativ B, Förslag 1, Stomkompletteringar 



Utformning av byggarbetsplatsen - Fallstudie 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För alternativ B presenteras liknande förutsättningar som vid alternativ A med skillnad att disponibel 

yta för materialupplag kan tänkas bli mer kritisk och valet att stapla bodar kan motiveras ekonomiskt 

då antalet transporter minskar  till följd av en större area upplagsytor. Alternativt kan ett Just-In-Time 

leveranssystem appliceras för att minska behovet av upplagsytor.  

 

  

Figur 33: Alternativ B, Förslag 2, Stomkompletteringar 

Figur 34: Alternativ B, Förslag 3, Stomkompletteringar 
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5.1.9.12 Områdesavgränsning: Alternativ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ C erbjuder inga större ytor åt materialupplag och behovet av att leveranser går direkt till 

montage med detta växer. Vid detta alternativ kan ett Just-In-Time leveranssystem vara en lösning på 

problemet. Alternativ C presenterar likt tidigare byggskede två lösningar där kranens och upplagets 

position byter plats med tidigare nämnda påverkan som följd. 

  

Figur 35: Alternativ C, Förslag 1, Stomkompletteringar 

Figur 36: Alternativ C, Förslag 2, Stomkompletteringar 
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5.1.9.13 Inrednings- och avslutningsarbete 

Inrednings- och avslutningsarbete innefattar spackling, målning, kakling, mattläggning, uppsättning 

av lister, foder och socklar, injustering och provdrift av installationer, slutstädning m.fl. 

Vid inrednings- och avlutningsarbete är behovet av arbetsstyrkan fortfarande relativt stor och en stor 

del förflyttningar på arbetsplatsen motiverar en bygghiss. Till skillnad från stomkompletteringar 

försvinner behovet av en byggkran. 

5.1.9.14 Områdesavgränsning: Alternativ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 37: Alternativ A, Förslag 1, Inrednings- och avslutningsarbete 

Figur 38: Alternativ A, Förslag 2, Inrednings- och avslutningsarbete 
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5.1.9.15 Områdesavgränsning: Alternativ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figur 39: Alternativ A, Förslag 3, Inrednings- och avslutningsarbete 

Figur 40: Alternativ B, Förslag 1, Inrednings- och avslutningsarbete 
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Vid inrednings- och avslutningsarbeten frigörs ytan där den fasta kranen tidigare stod. Detta 

underlättar framkomligheten till bygghissen och förbättrar flödet på arbetsplatsen. Ytorna 

disponeras i övrigt likt tidigare förslag med goda möjligheter för förvaring. Detta skede anses inte 

vara det mest kritiska och placering av arbetsplatsinrättningar kan motiveras med tidigare vald 

placering för att undvika omplacering och merkostnad. 

 

  

Figur 41: Alternativ B, Förslag 2, Inrednings- och avslutningsarbete 

Figur 42: Alternativ B, Förslag 3, Inrednings- och avslutningsarbete 
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5.1.9.16 Områdesavgränsning: Alternativ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För skedet erbjuder alternativ C likt tidigare en begränsad tillgång på upplagsytor. Åter kan ett Just-

In-Time leveranssystem motiveras och arbetsinrättningar behålls på tidigare plats för att även här 

undvika onödig förflyttning. Behovet att minimera mängden material på arbetsplatsen minskar dock 

när kranen inte längre finns på plats, detta resulterar i att en ny naturlig upplagsyta skapas. 

 

 

Figur 43: Alternativ C, Förslag 1, Inrednings- och avslutningsarbete 

Figur 44: Alternativ C, Förslag 2, Inrednings- och avslutningsarbete 
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5.2 Sammanfattning av fallstudie 

För de olika alternativen av områdesindelning presenteras olika förslag av placering för de olika 

arbetsplatsinrättningarna. De olika förlagen kan motiveras beroende på förutsättningarna som 

erbjuds.  

Med en områdesindelning alternativ A erbjuds en stor yta som minimerar begränsningen gällande 

leveranssäkerhet då möjligheter för upplagsytor är större.  Avgörande valet mellan förslag 1 och 2 

står mellan huruvida stor kranens lyftkapacitet är vid norra grönområdet mot huruvida man vill dela 

in materialupplagen för att skapa ett bra flöde.  

Förslag 2 och 3 i alternativ A erbjuder olika typer av bodetablering där ekonomiska aspekter står mot 

behovet av upplagsyta.  

Med områdesindelning alternativ B begränsas områdesytan något. Då förslagen kan liknas med 

alternativ A så blir bristen på upplagsytor mer märkbar under stomkomplettering och inrednings- och 

avlutningsarbete. I detta läge bör behovet utredas efter produktionsmetod och leveransbehov.  

Områdesindelning alternativ C skiljer sig märkbart från de andra två då tillgången på yta är väldigt 

begränsad och försvårar arbetet betydligt. Kranens placering presenterar två förslag med klara för- 

och nackdelar.  Detta kommer bli det avgörande valet och en utförlig totalkostnadsanalys bör 

genomföras för att kunna avgöra mest lönsamma förslag. Kraven på leveranssäkerhet är en viktig 

faktor för att områdesindelning C ska kunna genomföras då leveranser i största grad måste gå direkt 

till montage i brist på upplagsytor. Eftersom upplagsytorna är så pass små bör leveranser skötas med 

ett Just-In-Time leveranssystem för att minimera mängden material på arbetsplatsen. 

Om det inte är möjligt att ensam styra leveranser enligt ett Just-In-Time leveranssystem kan ett 

alternativ vara att använda sig av ett tredjepartslogistikföretag som sköter logistikfunktioner så som 

godsmottagning, lagerhållning, ompackning, konfektionering och leveranser till arbetsplatsen. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras sammanfattning av insamlad data kring de berörda ämnesområdena. 

I vilket skede av byggprocessen ska en APD-plan utformas? 

APD-planen har till syfte att användas vid etablering av en byggarbetsplats och vidare under hela 

byggprocessen. Är inte APD-planen fastställd vid etablering förekommer risk för merjobb vid 

efterkommande arbeten och därför styr APD-planen i stor grad hur arbetet kommer fortlöpa på en 

arbetsplats. Det krävs därför att den är upprättad innan byggstart dvs. under projekteringen. Det 

förekommer dock att förfrågningsunderlag kräver att anbuden innehåller en APD-plan eller 

åtminstone en genomtänkt skiss över arbetsplatsdisponeringen vilket tidigarelägger upprättandet 

ytterligare.  

En övergipande APD-plan ska alltså utformas i projekteringsskedet. Denna kan i ett senare skede 

uppdateras och kompletteras med disponering av inomhusmiljön om förutsättningarna på 

arbetsplatsen ger anledning till detta. 

Vilka är arbetsplatsinrättningarna (kran, byggbodar och dylikt) på en 

byggarbetsplats och vilka faktorer ska beaktas vid utplacering av 

arbetsplatsinrättningar? 

Arbetsplatsinrättningar som etableras på en byggarbetsplats och som ska vara med i APD-planen är, 

byggbodar, lyftkranar, bygghissar, verktygsbodar, materialupplag, godsmottagning och 

avfallshantering.  

Byggbodar 

Valet av placering av byggbod styrs av flera faktorer och det är oftast den mest kostnadseffektiva 

placeringen som väljs. En viktig faktor att beakta är att byggbodarna helst ska ha en permanent 

placering under byggtiden för att undvika kostsamma förflyttningar som medför nyinstallation av el, 

vatten och avlopp samt kranhyra. 

Bodarnas avstånd från arbetsplatsen ska hållas till ett minimum för att undvika slöseri i form av 

rörelse. Kostnaden för installation av el, vatten och avlopp kan vara en avgörande faktor för bodarnas 

placering eftersom kostnaden vid påkoppling på befintligt nät kan variera stort inom 

byggarbetsområdet. Vid höga installationskostnader för el, vatten och avlopp eller brist på utrymme 

kan hyra av närliggande lokaler vara ett alternativ till bodetablering.   

Arbetsplatsens bemanning varierar under byggprocessen och behovet av personalutrymmen är 

således inte konstant. Därför måste byggbodarnas placering planeras så att bodetableringens 

förändring under de olika skedena fungerar på ett kostnadseffektivt sätt.  

Byggkranar 

Vid val av kran är det omgivande faktorer och byggets art som påverkar typ av kran och dess 

placering vilket innebär att det är väldigt projektunikt. Störst inverkan på vilken typ av kran man 
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väljer är vilken stomme som byggnaden har. Kranen bör naturligtvis placeras så nära byggnaden som 

möjligt eftersom lyftkapaciteten är högst nära tornet och samtidigt nå närliggande materialupplag. 

Med detta i åtanke bör kranval integreras med planering av materialupplag, godsmottagning och 

avlastningszoner. 

När man väljer mellan en mobil eller fast kran krävs en utredning där totalkostnad vägs mot 

lyftbehovet. Om huvudsakligen relativt lätta lyft ska göras behövs inte en särskilt stor kran, detta kan 

då medföra att en kranbil med högre lyftkapacitet hyrs in i det fallet ett tungt lyft ska genomföras om 

detta är fördelaktigt ur ett totalkostnadsperspektiv. 

Bygghissar 

Stora avstånd mellan materialupplag och hiss bör undvikas för att minska kostnader för anläggning av 

transportvägar som ansluts till hissen. Bygghissen bör placeras på en strategisk plats för att samverka 

med transportvägar in och ut ur byggnaden och skapa ett bra flöde av material och personal. 

Verktygsbodar 

Teoretisk grund till placering av verktygsbodar saknas och resonemanget utgår därför från intervjuer. 

Viktigast vad gäller verktygsförråd är att dessa placeras nära arbetsplatsen och om de inte är för 

stora kan de exempelvis placeras på det våningsplan man för tillfället arbetar på. Placeringen är alltså 

relativt flexibel men stöldrisken bör tas i beaktning eftersom verktygen är mycket stöldbegärliga. 

Ytterligare skydd kan erhållas genom att låsa byggnaden på nätterna när man har tätt hus eller låsa 

fast vagnar i pelare eller andra fasta installationer i byggnaden. 

Lagerhållning 

Materialet är en förbrukningsvara som kommer i olika mängder och volymer och på grund av detta 

förändras materialupplagen under byggprocessen. Materialupplagen påverkas och bör anpassas 

efter leveranssituation, byggskede, avstånd till kran och montageplats, stöld- och brandrisk och för 

att undvika skador på materialet bör man inte lagerhålla gods mer än två veckor på upplagsplats. För 

att fastställa materialupplagens placering krävs en avvägning mellan samtliga faktorer där för- och 

nackdelar vägs emot varandra med avseende på materialflöde och totalkostnad. 

Godsmottagning 

Godsmottagningens funktion är att ta emot ankommande gods och är i de flesta fall placerad utanför 

produktionsområdet. Ansvarig för ankommande gods är i de flesta fall platschef eller arbetsledare 

och de som tar hand om godset är många gånger hantverkare eller maskinförare som finns på bygget 

vid den tid godset anländer.  

Godsmottagningen bör placeras så att trafik till och från denna inte stör produktionen och inte längre 

än nödvändigt från materialupplag. Valet av placering bör även ta i beaktning vilken kran som väljs 

och hur mycket material som kommer lagerhållas på arbetsplatsen. 

Avfallshantering 

Avfallscontainers kräver en närhet till produktionen för att inte bidra med slöseri i form av rörelse 

samtidigt ska den vara lättillgänglig för upphämtning och tömning i anslutning till 

transportled utan att blockera eller störa annan verksamhet.  
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Hur påverkar arbetsplatsinrättningarnas placering samverkan med 

övriga arbetsplatsinrättningar? 

Av fallstudien är det tydligt att alla arbetsplatsinrättningar påverkar varandra. Vad som då blir viktigt 

är att prioritera vilka faktorer som är viktigast att beakta. Om exempelvis projektet kommer pågå 

under en längre tid kan det vara försvarbart att placera etablering längre från produktionsplatsen än i 

andra fall för att kunna undvika behovet att behöva flytta denna ifall förutsättningarna förändras. Vid 

kort projekttid eller om omgivande faktorer som utrymme eller dylikt inte tillåter bodetablering kan 

byggarbetare inhysas i en närliggande befintligt lokal för att frigöra utrymme för materialupplag, 

verktygsbodar, avfallshantering och andra inrättningar. 

Som konstaterat i föregående fråga är det dyrt att flytta byggbodar och således bör deras placering 

vara så permanent som möjligt. Samma argumentation kan föras gällande byggkran med avseende 

på den tid det tar att montera ner och bygga upp kranen samt kostnaden för hyra av kranbil i 

samband med rivning och resning. Vidare ska byggkranen ha direkt åtkomst till materialupplag så att 

material som ska flyttas in på produktionsområdet inte behöver flyttas onödigt många gånger. 

Upplaget bör även vara av sådan karaktär att leveranser från godsmottagning eller avlastning direkt 

på arbetsplatsen kan skötas på ett tillfredställande sätt utan att störa flödet. 

Som komplement till byggkranen bör en bygghiss finnas på plats när andra bjälklaget är lagt och 

byggkranen inte längre kan lyfta in material direkt till första våningen. Bygghissens placering är 

betydligt mer flexibel än byggbodarnas, kranens och materialupplagens. Placering av hiss bör således 

planeras efter byggkranens och upplagens begränsningar. 

Godsmottagning kan, och bör, placeras utanför produktionsområdet eftersom leveranser till 

arbetsplatsen kan vara oregelbundna och tung trafik kommer vara vanligt förekommande. På så vis 

kan trafik till och från godsmottagningen hanteras utan att påverka produktionsområdets flöde. 

Verktygsbodars nära kontakt med produktionen är av betydelse. Byggkranen kan användas som 

hjälpmedel genom att förflytta verktyg allt eftersom våningsplan upprättas. Samtidigt som närheten 

till produktionen är viktigt krävs det att verktygsbodar inte blockerar transportleder eller på annat 

sätt stör produktionen.  

Avfallshantering och avfallscontainers placering får framförallt inte blockera transportleder eller 

störa produktionen på annat sätt samtidigt som denna inte ska bidra till slöseri i form av rörelse. 

Tillämpas tredjepartslogistik på projektet behöver inte samma hänsyn tas till placering av 

materialupplag då denna tar upp mindre yta om material kan bäras in i byggnaden på kvällen. Inte 

heller godsmottagning behöver beaktas då detta bör ordnas av logistikföretaget. Att använda sig av 

en tredjepartslogistiktjänst kan vara i synnerhet effektivt om arbetsplatsen är begränsad med 

avseende på utrymme eller framkomlighet men även i andra fall eftersom logistikfrågor i dagsläget 

inte är av särskilt hög prioritet för en platschef eller projekt ledare för ett byggprojekt.  

Nyckelordet för en effektiv arbetsplats tycks vara flöde i den mening att ingen aktivitet ska behöva 

stanna eller störas för att en annan är i vägen eller inte avklarad. Med avseende på detta är 

transportvägarnas placering samt policy gällande blockering av dessa av största vikt då beslut 
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angående dessa ska tas. Anpassning till vilket skede i byggprocessen man befinner sig i är av största 

vikt för hur arbetsplatsens utrymmen används och hur dessa samverkar med varandra.  

En faktor som inte togs upp i någon större omfattning i arbetet är hur övriga styrdokument och 

planeringsverktyg kan användas tillsammans med APD-planen som exempelvis maskinplanen, 

tidsplan och arbetsberedning. Att skapa samverkan mellan dessa är givetvis viktigt men kräver 

omfattande analyser samt är detta i högsta grad projektspecifikt och har därför inte behandlats. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel reflekterar författarna över resultatet och metodvalet samt förslag på fortsatta studier 

på området. 

7.1 Egna reflektioner 

Författarna upplever att byggbranschen inte inser lönsamheten och fördelarna som en välplanerad 

APD-plan kan medföra. Ofta upprättas APD-planer med låg grad av helhetsperspektiv och de 

upprättas för kravets skull istället för att verka som ett verktyg under hela byggprocessen. 

Författarna upplever att anledningen till att man idag inte lägger ner tid på välplanerade APD-planer 

är den höga grad av stress som platschefer och arbetsledare utsätts för idag samtidigt som man 

saknar totalkostnadsperspektiv.  

7.2 Metodreflektion 

7.2.1 Handledning och förutsättningar 

Relationen mellan forskningsfråga, empiriskt material och metod medför flera faktorer som påverkar 

det slutgiltiga svaret. Dels har författarna en handledare som besitter en viss kompetens och kunskap 

inom teori och metod som man måste förhålla sig till som skribent. Att förhålla sig självständigt 

samtidigt som man är öppen för kommentarer och förslag man får under handledarprocessen kan 

vara svårt. Förutsättningar inför examensarbetet påverkar till stor del resultaten av examensarbetet. 

Tidsbegränsningen och förkunskaper är två viktiga förutsättningar som framförallt avgränsat 

omfattningen på arbetet.  

7.2.2 Intervju 

Författarna valde intervjuer som verktyg för att ta fram data i vår empiriska del i examensarbetet. 

Det valda ämnet baseras mycket på yrkeserfarenhet vilket var den avgörande faktorn till att 

författarna valde just intervju som informationssamlingsmetod. Intervju öppnar upp möjligheter till 

förmedling av kunskap som är mer omfattande än vad medverkande personer var och en skulle 

komma fram till.  

Emellertid måste man ifrågasätta hur intervjusituationen påverkar resultatet av intervjun. 

Intervjusituation är inte fri från påverkan av den socialt och politisk konstruerade situationen som 

uppstår. Huruvida personen som intervjuas känner sig trygg att prata är exempel på sådan. Den 

intervjuade kan undvara eller förvränga information så att denna och dess arbetsgivare kan framstå 

på önskat sätt. Eftersom författarna intervjuat personen under arbetstid finns det risk att tidspress 

påverkat svaren för att avverka intervjun på snabbast möjliga tid.  

7.3 Fallstudie 

Undersökning av APD-plan på Kv. Trehörningen var ett förslag på examensarbete på initiativ från ED 

Bygger Drömmar AB. För att ge examensarbetet möjlighet för vidare forskning och större generell 

nyttjandegrad efterfrågar frågeställningen svar på vilka arbetsinrättningar som omfattas på en 

byggarbetsplats och vad som påverkar deras placering. Med hjälp av fallstudien Kv. Trehörningen 

kunde ett verkligt fall studeras och användas som ett verktyg för att studera hur de olika 
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arbetsplatsinrättningarna samverkar på arbetsplatsen och med ett helhetsperspektiv erbjöds 

möjlighet att testa olika alternativ som presenterar olika för- och nackdelar som kunde anpassas 

efter skiftande förutsättningar. 

Resultaten från fallstudien måste tolkas efter de förutsättningar som gavs för just detta planområde. 

Vi kunde studera olika möjligheter och förändra förutsättningarna för att se hur det påverkade 

utförandet av APD-planen. Trots detta är det svårt att ge generella svar på hur en optimal APD-plan 

ska utformas då APD-planering påverkas kraftig av att varje projekt är unikt samtidigt som kunskapen 

om hur en APD-plan presterar i praktiken kräver yrkeserfarenhet.  Ett vidare problem till följd av 

detta är hur pass bra återkopplingen och kunskapsförmedlingen fungerar i byggbranschen idag. 

Kunskapen om hur en optimal APD-plan ska utformas kräver som sagt yrkeserfarenhet och denna 

stannar ofta hos tjänstemännen. För att få en större omfattning på området hade det varit lämpligt 

att undersöka fler fall för att kunna identifiera likheter mellan olika fall dock så anser författarna att 

examensarbetets omfattning begränsats på grund av tillhörande tidsbegränsning.  

7.4 Resultat 

Författarna har under flera tillfällen under arbetets gång hamnat i diskussion om det går att 

generalisera ett så pass projektspecifikt styrdokument som APD-planen. Huruvida ett konkret 

resultat överhuvudtaget kan nås med den frågeställning som ställts upp lämnas osagt men 

författarna är tillfredställda med de svar som yppat sig. Resultatet måste analyseras efter de 

förutsättningar som finns på det objekt som modellen tillämpas på och är alltså relativt generell men 

kan inte utan eftertanke användas. Exempel på faktorer som påverkar APD-planen som inte 

behandlas i rapporten och således måste tas i beaktning vid de arbetsplatser där modellen tillämpas 

är bland annat pumpstationer, gångvägar, elverk, kablage och invändig disposition av 

arbetsutrymme. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då detta arbete främst lägger fokus på arbetsplatsinrättningar och hur de samverkar så finns det ett 

antal andra aspekter som skulle vara intressanta att studera för att optimera APD-planering. Vidare 

forskning kan bedrivas inom: 

1. Inköps- och leveransrutiner - påverkar i stor grad hur en APD-plan utformas. Forskning på hur 

inköps- och leveransrutiner kan optimeras för att underlätta i produktionsskedet vore 

intressant för att minska kostnader i byggindustrin. 

2. Metod för återkoppling vid APD-planering – skulle kunna förhindra misstag och onödiga 

kostnader i produktionen. 

3. Spridning av information med hjälp av visualisering – är ett intressant verktyg som skulle 

kunna undersökas för att minska antalet missförstånd i produktionen. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervju med Tobias Karlsson, Logistikkonsult på Svensk 

Bygglogistik  

1. Brukar ni utforma APD-planer som uppdateras kontinuerligt under byggprocessen? 

 Ser du några för- och/eller nackdelar med dynamiska APD-planer? 

Huvudstruktur: Delas generellt upp efter byggets faser 3-5 st för att underlätta 

transportflöde. 

Vidare bör APD-planen ses över veckovis. Upplagsritningar, Pumpuppställningar och dyl. 

detaljstyrs mot en mer permanent plan för att inte störa exempelvis transportflöden. Viss 

risk för förvirring föreligger om APD-planen uppdateras för ofta och aktuell information inte 

finns på alla platser. Det är därför bra att ha en relativt fixerad plan att utgå från. 

Papper på våningsplan och/eller digitala skärmar vid in- och ut- passage är bra verktyg för att 

sprida informationen till alla på arbetsplatsen 

2. Vad ska man tänka när man utformar en godsmottagning på en byggarbetsplats? 

 Finns exempelvis temporära upplag vid mottagningsplats och hur länge 

planeras material att ligga vid dessa? 

Detaljstyrs i de flesta fall där Svensk Bygglogistik är inblandade. I de fall dessa inte detaljstyrs 

finns upplagsplatser utritade som entreprenörer kan välja att använda på valfritt sätt. 

Temporärt upplag finns alltid. Dimensioneras helt enkelt efter krav på den godshatering som 

finns på platsen. Generellt bör dessa upplag inte lagerhålla gods mer än en eller två veckor. 

 

3. Vad är det viktigaste att tänka på vid utplacering och val av byggkran? 

 Varför väljer ni exempelvis fast/mobil kran? 

Kranpositionering bestäms av omgivande faktorer och byggets art, alltså väldigt projektunikt. 

Typ av stomme är även en viktig parameter. 

Fast eller mobil kran är även svårt att bestämma utan att veta omständigheterna, Kostnader 

är viktigast att väga mot varandra i detta läge, är det exempelvis ekonomiskt försvarbart att 

ha en fast kran som kan lyfta allt eller ska man ta in en mobil kran för det tyngsta lyftet och 

således spara in kostnaden för en större fast kran. Finns inte riktigt några generella regler. 

Sammanfattat bör kran väljas efter en balans mellan ekonomiska och praktiska (vart är det 

smidigt att ha en kran?) parametrar. 
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4. Hur brukar ni tänka vid placering av materialupplag? 

 Finns krav på avstånd mellan användningsplats och upplag? 

 Använder ni flera upplag på en arbetsplats eller försöker ni hålla er till ett 

större? 

Allt handlar om att skapa flöde och inga generella regler finns. Man får helt enkelt räkna på 

tider för de som kommer flytta materialet och således även materialvolym som ska flyttas. 

Upplag ska inte behövas. 

5. Brukar ni planera utnyttjandet av materialupplagets utrymme efter plockningsfrekvens/-

kvantitet eller bestämmer byggentreprenören detta i efterhand? 

Materialupplagen planeras efter flera faktorer där det sammanlagda resultatet avgör 

materialupplagens utformning. Exempel på faktorer är: 

- Vad kostar snickaren? Hur länge ska han transportera materialet? 

- Hur länge ska materialet ligga?  

- Hur stora volymer SKA vi lagra? Hur stora volymer KAN vi lagra? 

- Kan vi skicka in det direkt till montage? 

6. I de situationer då trafik måste ledas om, upprättar ni sådana dokument (exempelvis 

trafikanordningsplan) eller ligger detta på byggentreprenören? 

 Om ja, vad är det viktigaste att tänka på vid omledning av trafik? 

Vi tar fram underlag för trafikanordningsplan ifall kunden frågar efter detta. I dessa fall så 

reglerar lagar och lagkrav i betydligt större utsträckning jämfört med framtagning av APD-

plan som baseras i större grad på erfarenhet. Det tillkommer restriktioner angående 

utrymmesbehov, skyltning, märkning m.fl.  

Andra faktorer som man ska beakta vid trafikanordningsplan är: 

- Avlastningszon på vänster sida lastbil 

- Storlek på fordon 

- Fordonens svängradie 

- Skapa ett bra flöde. 

7. Planerar ni användning av utrymmen i byggnader? (Invändig placeringsritning) 

 Om ja, planeras mindre materialupplag på varje våning eller placeras 

material i varje lägenhet? 

Desto tydligare man kan göra det desto bättre och mer effektivt blir arbetet. Framförallt 

tydliga transportvägar in och ut ur byggnaden för både material och personer är viktigt för att 

skapa ett bra flöde. 
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8. Vad är viktigt att tänka på vid etablering av bodar? 

 Finns det ett specifikt avstånd från arbetsplatsen som bodarna får stå utan 

att medföra merkostnad? 

Beror på byggtiden, när hyresgästen ska in får man räkna på om det är värt det i förhållande 

till bodar. Det beror på fall till fall.  

Man måste följa arbetsmiljöverkets regler och annars räknar vi på olika alternativ. Man får 

jämföra kostnader på olika placeringar kontra bemanningstid och utformning beroende på 

vilket skede man är i byggprocessen.  

Att hyra lokal istället för ställa upp bodar kan vara lönsamt. Även här måste man beräkna de 

olika alternativen och väga in faktorer som byggtid, när hyresgäster ska flytta in för att kunna 

bestämma ett bra alternativ. Det finns inga direkta mallar för hur man ska etablera bodar 

utan det ändras från fall till fall. Med hjälp av erfarenhet och beräkningar på olika alternativ 

tar vi fram det bästa alternativet.  

9. Hur ser projektledningen på att Svensk Bygglogistik kommer in och detaljstyr i arbetet? 

Väldigt varierat.  
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9.2 Bilaga 3: Intervju med Dennis Demir, Koordinator på ED Bygger 

drömmar 

1. Används APD-planer i det dagliga arbetet och i så fall hur mycket/ofta? 

APD-palner används mycket, om tid och arbete läggs på att utveckla en bra APD-plan till 

bygget flyter det dagliga arbetet och logistiken på byggarbetsplatsen på bra. Det är alltså 

mycket viktigt att ha en bra APD-plan 

2. Ändras APD-planen kontinuerligt eller arbetar ni efter en fast plan?  

Ibland används ett dynamiskt alternativ, det beror mycket på vilken typ av projekt det 

handlar om eller hur projektet utvecklas. 

i. Finns det några särskilda anledningar att använda en dynamisk APD-plan? 

Det kan förenkla arbetet väsentligt att kunna flytta runt verktygsbodar, upplag och 

liknande. Ju längre tid ett projekt pågår desto svårare blir det att hålla sig till en fast 

plan som lades för länge sedan under andra förutsättningar, exempelvis 

årstidsskiftningar eller om lokaler efter hand ska stängas av och öppnas upp (ex. en 

skola som ska byggas om och vissa lokaler ska användas eller tas i bruk efter hand som 

de blir klara). Byggbodarna flyttas gärna inte då dessa inte är lika mobila som annan 

utrustning. Vanligen gäller detta projekt som har en arbetstid om mer än ett år. 

3. Använder ni APD-planer för att organisera inomhusmiljön efter tätt hus? 

Inte i projekteringen men ibland då förutsättningarna gör att det behövs används det i ett 

senare skede. Ofta inser man detta direkt när man kommer till byggarbetsplatsen.  Ändring 

av exempelvis intagningsplats för ankommande gods påverkar byggsättet och således ändras 

APD-planen. 

4. I vilket skede av byggprocessen görs APD-planen? 

I vanliga fall under projekteringen. Ibland är det ett krav att ha med en APD-plan i anbudet 

till beställaren. Det är dock viktigt att APD-planen är klar i projekteringsskedet så att  

etablering och markarbeten kan skötas på ett sätt som inte stör efterkommande arbeten 

eller skapar merjobb. 

5. Uppstår problem som direkt kan härledas till APD-planen?  

Inte några direkta problem har uppstått. Eftersom det har gått ganska lång tid innan 

mängden material på arbetsplatsen har nått en kritisk nivå har man en överblick över vad 

som ska hända när och därmed när det skulle kunna bli brist på utrymme. Man arbetar alltså 

mot de förutsättningar som finns och använder det material som är skrymmande så tidigt 

som möjligt efter att det ankommit till arbetsplatsen för att frigöra plats åt ytterligare 

material. 

6. Hur ser godsmottagningen ut på dina byggen?  

i. Vem tar emot varor?  

Under markberedning och grundläggning är det markarbetare som tar hand om 

godmottagning i samråd med platschef. De stora volymerna kommer i början av 
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projektet och i ett senare skede tar snickare hand om mottagning. Lagom mängd 

material, löst räknat, lyfts in på varje våning efter hand 

ii. Går material ofta direkt till montage eller går det först till upplagsplats? 

Det är varierande och beror på hur mycket ledig yta som finns på arbetsplatsen. Är det 

trångt skickas det till montage direkt eller eventuellt med ett kort stopp på ett mindre 

upplag. Finns ledigt utrymme så kan allt anlända på samma gång utan några större 

problem. Det är dock viktigt att flytta bort detta inför nästa leverans 

7. Hur långt från arbetsplatsen kan etableringen vara (din personliga åsikt, inte regelverket)? 

Denna ska vara så nära som möjligt. Byggplats och omgivande faktorer styr dock vart det kan 

vara. Exempelvis på Universitetssjukhuset i Linköping är det 1 km från byggarbetsplats till 

parkeringsplats på grund av brist på utrymme nära arbetsplatsen. 

8. Vilka anser du ska vara delaktiga i planerandet av APD. 

Platschef och projektledare bör vara med samt eventuellt arbetsledare. Hantverkare 

rådfrågas inte så ofta eftersom de inte är med planeringsprocessen med underentreprenörer 

och därmed inte förväntas ta hänsyn till alla som berörs av beslutet. De hantverkare som har 

engagemang att ta tag i denna typ av fråga bör snarare vara arbetsledare än snickare. 

9. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av bodar på en 

arbetsplats och varför? 

Att det ska vara enkelt att montera vatten, el och avlopp. Gärna undvika att behöva flytta 

bodarna. 

10. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av materialupplag på 

en arbetsplats och varför? 

Inte ställa det i vägen, förbruknings vara som inte får ligga för länge. Inte behöva flytta det 

mer än en gång. Ska endast flyttas till montage och inte till ett nytt materialupplag.  

11. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av verktygsförråd på 

en arbetsplats och varför? 

Så nära som bygget som möjligt.  

12. Vad kan man göra för att förhindra stöldrisk? 

Låsa in i containers. Hantverkare har egna vagnar som man låser in i containers över natten. 

När bygget kommer fortgåt och man kan låsa byggnaden så kan man lämna vagnarna i 

byggnaden och som extra säkerhet kan man kedja fast vagnarna i ett järn- eller betongpelare 

eller liknande. 

13. Finns det något övrigt som du anser vara viktigt vid APD.planering? 

Det kan vara lönsamt att hyra lokaler i närheten istället för att etablera i bodar. Det kan bero 

på att vatten, el och avlopp är för dyrt att installera i förhållande till att hyra lokaler.  
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9.3 Bilaga 2: Intervju med Eddy Demir, VD på ED Bygger drömmar 

1. Används APD-planer i det dagliga arbetet och i så fall hur mycket/ofta? 

APD –Plan nyttjas i samband med planering av etablering av ett projektstart för att få 

logistiken att funka. 

2. Ändras APD-planen kontinuerligt eller arbetar ni efter en fast plan?  

i. Vilka för-/nackdelar ser du med en fast plan resp. dynamisk? 

Fast plan är mest kostnadseffektiv men ibland måste den vara dynamisk när 

det är brist på plats.  

3. Använder ni APD-planer för att organisera inomhusmiljön? 

i. Ifall JA, vilka faktorer anser du vara de viktigaste att beakta då?  

Nej! 

4. I vilket skede av byggprocessen görs APD-planen? I samband med anbudsinlämning 

i. I vilket skede skulle du helst se att APD-planen uppfördes och varför? 

I samband med projektuppstart! 

ii. Vad är anledningen till att den uppförs när den gör? 

Innan arbeten kommer igång måste APD-Plan vara fastställd 

5. Då en plan är fastställd, hur ofta gör ni avsteg från den? Sällan 

i. Varför följs inte planen i de fall avsteg görs? 

Brist på arbetsledning 

ii. Har det uppstått problem som kan härledas från APD-planen? 

Ja! 

6. Hur ser godsmottagningen ut på dina byggen?  

i. Vem tar emot varor?  

Arbetsledaren 

ii. Hur ofta anländer leveranser i rätt tid? 

Ofta 

iii. Finns en depå för nyinkomna varot eller går dessa direkt till upplagsplats 

eller montage? 

Till upplagsplats eller direkt till montage  

7. Hur långt från arbetsplatsen kan etableringen vara (din personliga åsikt, inte regelverket) 

och beskriv varför?  

Max 100 m , för mycket spill tid med flytt mellan etablering samt produktion 

8. Vilka anser du ska vara delaktiga i planerandet av APD och varför? 

Platschef, arbetsledare o projektledare. 

9. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av bodar på en 

arbetsplats och varför? 

Att man inte behöver flytta på dem. Kostsamt 
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10. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av materialupplag på 

en arbetsplats och varför? 

Inte blir fuktskador , skador, stöld . 

11. Vilka faktorer anser du är de viktigaste att man beaktar vid placering av verktygsförråd på 

en arbetsplats och varför? 

Inte långt ifrån produktion och inte synligt för stöld. 

12. Ytterligare frågor 
I. Du skriver att en fast APD-plan mer kostnadseffektiv än en dynamisk plan. Men om 

man ser till totalkostnad kan det vara så att en dynamisk APD-plan är mer 

kostnadseffektiv? Det är en kostnad att planera och uppdatera en APD-plan 

tidsmässigt. Men om man uppdaterar en APD-plan kontinuerligt kan man undvika 

tidsslöseri på arbetsplatsen genom att hantverkarna slipper flytta omkring material 

som ställts ivägen på grund av icke uppdaterad APD-plan eller att hantverkaren får 

gå onödigt långa sträckor för att hämta material/verktyg. Om man ska se till de 

osynliga kostnaderna (kostnad i form av lön till hantverkare) som man kan undvika 

genom en dynamisk APD-plan anser du då att det kan vara lönsamt att satsa på en 

dynamisk plan istället eller finns det andra aspekter som gör att en fast plan är mer 

kostnadseffektiv i praktiken? 

 Vad jag menar med fast APD –plan är att det är kostsamt med 

 installationer av ex. manskapsbodar samt flytt av dessa är kostsamma. 

Mobilkran krävs för att lyfta bodar till ny plats mm. En dynamisk APD-

Plan kräver avbrott i produktionen samt i arbetsledningen. Krävs 

engagemang fokus på fel uppgift. 

II. Att använda sig av en invändig APD-plan kan enligt teorin vara lönsamt genom att 

man undviker osynliga kostnader som exempel i fråga 1. Vad finns det för anledning 

till att man inte använder sig av detta i praktiken? Finns det andra nackdelar med 

att göra en invändig APD-plan annat än kostnaden för planeringen?  

 Oftast så har man lagerhantering utanför produktionsområdet samt all 

mottagning. 

III. Du skriver att APD-planen ska vara färdig vid anbudsinlämning. Beror detta på att 

beställaren kräver detta i förfrågningsunderlag eller att annan orsak? 

 Det beror på att beställaren redan i anbudet vill se att anbudsgivaren har 

en genomtänkt APD-plan samt koll på läget. skaffat sig kännedom om 

objektet. 


