
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/030--SE

Tentativ: Koordinering av
materialflöden och

verksamhetsflöden vid FUS i
Linköping
Tom Olsson

2015-05-20



LiU-ITN-TEK-G--15/030--SE

Tentativ: Koordinering av
materialflöden och

verksamhetsflöden vid FUS i
Linköping

Examensarbete utfört i Logistik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Tom Olsson

Handledare Andreas Ekeskär
Examinator Martin Rudberg

Norrköping 2015-05-20



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Tom Olsson



 

i 
 

SAMMANFATTNING 
Universitetssjukhuset i Linköping utför en ombyggnad för att öka effektiviteten i vården samt 
för att integrera vårdverksamheten mer med Linköpings universitet. Det krävs att många 
företag och organisationer samarbetar för att kunna genomföra en ombyggnation i denna 
omfattning. För att logistiken ska fungera bra och effektivt på byggarbetsplatsen har företaget 
Svensk Bygglogistik blivit anlitade som en tredjepartslogistiker, och deras uppgift är att 
kontrollera samt bestämma hur flödena av byggmaterial på byggarbetsplatsen ska utformas. 
Detta för att alla flöden på byggarbetsplatsen måste analyseras för att ge stöd åt 
beslutsfattande. 
 
Detta examensarbete genomfördes för att ge ett förslag på hur försörjningen av byggmaterial 
på ett specifikt flöde skulle kunna se ut. Resultatet från detta arbete kan sedan användas som 
stöd för att fatta beslut om hur flödet bör se ut. Försörjningskedjan som undersöks går från 
den norra godsmottagningen till den östra utbyggnationen av sjukhuset i Linköping. En 
litteraturstudie gjordes för att samla in information om hur byggbranschen använder sig av 
logistik, litteraturstudien innefattar vissa delmoment och tankesätt från supply chain 
management (SCM) samt materialhantering. Därefter användes litteraturstudien till att 
kontrollera samt diskutera vilka logistiklösningar som används på ombyggnadsprojektet av 
sjukhuset samt analysera om de skulle kunna använda någon mer logistiklösning för att kunna 
effektivisera arbetet ytterligare. Det visade sig att projektet använde sig av relativt många 
logistiklösningar, detta beror troligen på att de anlitat en tredjepartslogistiker som sköter 
samtliga transporter. Men som för allt annat finns det alltid möjligheter till förbättringar. För 
att kunna rita upp en väg som byggmaterialet skulle kunna köras på användes ritningar över 
sjukhuset som innehöll mått på dörrar och korridorer, samt utnyttjandegrad på hissar och 
tillgängligheten på resurser. Det fanns prognoser på hur mycket byggmaterial som skulle 
inkomma under resterande delen av året. 
 
Undersökningen som genomfördes resulterade i ett förslag på en lösning som visade hur 
flödet av byggmaterial skulle kunna se ut från den norra godsmottagningen till den östra 
utbyggnationen under året 2015. Det visade sig att flödet av byggmaterial kommer att kunna 
flyta på utan några större problem, möjligen att ett par dörrar kommer att behöva breddas för 
att kunna köra fram byggmaterialet. Genom att öka effektiviteten på hissarna skulle flödet av 
byggmaterial kunna förbättras då flaskhalsarna på flödet inte skulle bli lika kritiska. För att få 
ett bra resultat krävs även ett strikt tidsschema som efterföljs.  
 
Resultatet visar en lösning på hur flödet av byggmaterial skulle kunna se ut till östra 
utbyggnationen samt att det tar upp vilka logistiklösningar som har använts i Framtidens US 
för att effektivisera arbetet. 
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ABSTRACT 
Linköping University Hospital is planning a remodelling to increase the efficiency of the 
health care system and to integrate healthcare operations more with Linköping University. In 
order to implement a redevelopment to this extent it is required that many companies and 
organizations are cooperating. Further to get the logistics to work well and efficiently on the 
construction site, the company “Svensk Bygglogistik” got engaged as a third party logistics, 
and their task is to check as well and determine how the flows of materials at the construction 
site should look like. This is done in order to support decision making, all flows to the 
worksite must be analysed. 
 
This thesis was carried out to give a suggestion of how the supply of building materials on a 
specific flow would look like. The results of this work would then be used as support in order 
to make decisions about how the flow should look like. The supply chain is being investigated 
runs from the northern goods receipt to the eastern expansion of the Hospital in Linköping. A 
literature study was made to collect information about how the construction industry makes 
use of logistics, the literature includes some stages, and mind-set from supply chain 
management and material handling. Next, using the literature to control and to discuss the 
logistics used in the renovation project of the hospital and to analyse if they could use some 
more logistic solutions in order to streamline the work further. It turned out that the project 
made use of a relatively large number logistic solutions, this is probably because they hired a 
third-party logistics provider that manages all shipments. But as for everything else, there are 
always opportunities for improvement. To draw and illustrate the road that the construction 
material were transported on drawings of the hospital where used, which included 
measurements of doors and corridors, and the utilization rate of elevators and availability of 
resources. There were also predictions included that showed how much building materials 
would submit during the remainder of the year. 
 
The survey conducted resulted in a proposal for a solution that showed how the flow of 
building materials would look like from the northern goods receipt to the eastern expansion in 
the year 2015. It turned out that the flow of building materials would be able to float on 
without any major problems, possibly a pair of doors would be broadened in order to drive up 
building material. By increasing the efficiency of the elevators the flow of building materials 
would improve and the bottlenecks in the flow would not be as critical. In order to get good 
result a strict schedule was required.  
 
The results show a solution to the flow of building materials could be distributed to the 
eastern expansion and that it discusses the logistics solutions that have been used in Future 
US to streamline work. 
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1 INLEDNING 
Vid stora byggarbetsplatser krävs det mycket planering för att få hela byggprocessen att 
fungera, ett stort byggprojekt som är igång nu är ombyggnationen av universitetssjukhuset i 
Linköping. Hela projektet är uppdelat i tre etapper som består av ombyggnationer i direkt 
koppling till sjukhuset, nybyggnationer i koppling till sjukhuset och vid sidan om. Hela 
projektet kallas för Framtidens Universitetssjukhus, som förkortas Framtidens US. Under hela 
ombyggnadsprocessen behöver den befintliga sjukvården kunna fortsätta som vanligt utan att 
störas av ombyggnationerna. Alla resurser som ska ingå i ombyggnationen behöver vara på 
rätt plats under hela projektet så att arbetet kan fortskrida.  
 
Universitetssjukhuset i Linköping byggs om för att effektivisera vården och göra hela 
sjukvårdsverksamheten modernare, samt för att integrera sjukvårdsverksamheten mer med 
Linköpings universitet. Som nämnts ovan består hela projektet av tre etapper, där etapp 1 
utgörs av nybyggnation i anslutning till de befintliga husen med fyra byggnader/utbyggnader; 
en på östra sidan, en på västra, ett nytt parkeringshus samt en utbyggnad av 
Hälsouniversitetets lokaler vid den norra infarten till sjukhusområdet. Etapp 2 innefattar 
ombyggnation av några befintliga hus, medan etapp 3 innefattar ett helt nytt hus för 
psykiatrisk vård. Det kommer även att byggas ett nytt universitetshus i den norra delen av 
sjukhuset som ska innehålla undervisningslokaler, sociala ytor för studenter samt kontor. 
(Landstinget Östergötland, 2014) 
 
Examensarbetet kommer inrikta sig på etapp 1 med dess materialflöde till den östra 
utbyggnaden av sjukhuset. Nybyggnationen av sjukhuset påbörjades år 2011 och beräknas 
vara klar 2016. Enligt den gällande tidplanen kommer inflyttning i de nya lokalerna ske i 
början på sommaren 2015. Detta innebär att sjukvårdsverksamhet kommer att startas upp i de 
nya lokalerna innan byggnationen är helt klar, vilket innebär att den sista etappen av 
ombyggnationen kommer löpa parallellt med vårdverksamhet. Den västra utbyggnaden 
kommer att inhysa den nya akutmottagningen med ambulansintag som kommer ha en egen 
separat infart. Detta kan komma att innebära problem för slutskedet av bygget då transport av 
allt byggmaterial som ska till denna del helt och hållet måste anpassas efter en mycket känslig 
och kritisk sjukvårdsverksamhet. (Landstinget Östergötland, 2014) 
 
För att ge en något djupare inblick i vad bygglogistik är och hur logistik används idag inom 
byggbranschen innehåller examensarbetet en litteraturstudie med ett antal kapitel som 
beskriver hur bygglogistik, materialhantering och SCM används idag för att underlätta arbetet 
i byggbranschen och göra det mer effektivt. 

1.1 Bakgrund 

För att ett stort projekt som Framtidens US ska kunna genomföras behövs det ett flertal 
företag och organisationer som samarbetar. Några av aktörerna som är med i projektet är 
Region Östergötland, Svensk Bygglogistik och SWECO. Svensk Bygglogistik är anlitad som 
en tredjepartslogistiker, det innebär att de sköter om leveranserna av byggmaterial, det 
innefattar samtliga transporter som sker på området. En tredjepartslogistiker är en tredje part 
utöver säljare och kund som går in och övertar samtliga eller några logistiska funktioner. 
SWECO sitter i ledningen av projektet och har då ett helhetsansvar för US projektet, det är 
även SWECO som velat ha detta examensarbete genomfört till stöd för beslutsfattande. 
Leveranserna till och från US området sköts av entreprenörernas och installatörernas 
leverantörer. För att göra så att leveranserna till byggarbetsplatsen sker på ett effektivt sätt har 
Svensk Bygglogistik satt upp en checkpoint i utkanten av byggarbetsplatsen. Alla leveranser 
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som kommer måste först ringa till checkpointen och föranmäla sig cirka en halvtimme innan 
de är framme, när de kommer fram kör de till checkpointen för att registrera sin ankomst och 
bli tilldelad en avlastningsyta. Detta gör att avlastningen sker smidigare och utan större 
komplikationer. Genom att anlita en tredjepartslogistiker kan en organisation eller företag 
spara pengar och fokusera på andra uppgifter. Svensk bygglogistik har i detta fall även fått 
som uppgift att rita ut hur flödena av byggmaterial ska se ut, då det är ett flertal 
byggmaterialsflöden som ska kartläggas samt ritas kommer det krävas många arbetstimmar 
för att få underlaget klart. För att ge stöd till underlaget för beslutsfattande utförs detta 
examensarbete för att ge en bild på hur flödet av byggmaterialet till den östra utbyggnaden av 
Framtidens US skulle kunna se ut under året 2015. Undersökningen behöver göras då 
byggmaterial måste slussas genom korridorer och hissar som även används av sjukvården som 
befinner sig i samma byggnader. Till exempel behöver hissarnas och korridorernas storlek i 
bredd kontrolleras så att flödet av byggmaterial kan passera igenom dem, vidare måste flödet 
av byggmaterial hela tiden anpassas under året för att inte krocka med den befintliga 
verksamheten. Det behöver alltså hittas flödesvägar för byggmaterial som kan användas under 
hela år 2015.  
 
I detta examensarbete undersöks endast flödet av byggmaterial till den östra utbyggnationen 
av sjukhuset, vilket innebär att flödet av byggmaterial inte påverkas av akutmottagningen i 
den västra delen. Byggmaterialet som ska till sjukhuset transporteras in via tre av dess 
godsmottagningar för att sedan transporteras via hiss och korridorer till sina slutdestinationer. 
Flödet av byggmaterial som ska till den östra utbyggnationen körs in genom den norra entrén 
(längst upp till vänster i figur 1). Om problem uppstår vid norra entrén kan även 
byggmaterialet transporteras in genom någon av de andra ingångarna som visas i figur 1.  
 
Allt flöde av byggnadsmaterial som sker under 2015 måste planeras noga och 
flödeslösningarna måste vara flexibla gentemot den befintliga verksamheten. Det behöver 
göras utredningar av korridorernas och hissarnas utnyttjandegrad. Den östra byggnaden består 
av nio våningar som är namngivna från plan 7-15. Godsmottagningarna ligger på plan 10 som 
är markplanet. Nedan i figur 1 visas hur flödet av byggmaterial kommer att se ut. De tre röda 
pilarna visar var godset kan tas in och stjärnan markerar den östra utbyggnaden. (Landstinget 
Östergötland, 2014) 
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Figur 1 - Flödet av byggmaterial från de tre godsmottagningarna till sjukhuset. (Landstinget 
Östergötland, 2014) 

1.2 Problembakgrund 

Som tidigare nämndes i bakgrunden är sjukvårdsverksamheten ytterst känslig för störningar. 
Det innebär att all byggverksamhet som ska pågå i US-projektet måste ske med ytterst 
noggrann planering så att inga komplikationer uppstår på grund av förseningar av material 
eller att byggmaterial kommer i vägen för verksamheten. Därför måste allt material som 
anländer till detta område levereras på exakta tider så att godsmottagningen har personal ledig 
att ta emot varorna och distribuera dem till rätt byggavdelning. Distributionen måste dessutom 
ske under specifika tider eftersom distributionen annars kan störa den befintliga sjukvården, 
följden av detta blir att de flesta leveranser sker mellan klockan 16-24 på eftermiddagarna och 
kvällarna. Även om större delen av sjukvårdsverksamheten inte pågår under dessa tidpunkter 
finns det fortfarande vissa avdelningar som är aktiva. Således krävs det att flödet av 
byggnadsmaterial inte bara är precis i tid utan det måste även vara flexibelt. Ibland kommer 
det leveranser som är så stora och otympliga att de inte kan passera genom någon av de 
befintliga godsmottagningarna, varje gång en sådan leverans ankommer har det lett till att en 
engångslösning implementerats. Engångslösningar är inte optimala och de kan då orsaka 
skador på material, maskiner, byggnader eller personal. 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att ge ett exempel på hur flödet av byggmaterial skulle kunna 
ske till östra delen av sjukhuset under år 2015, detta genom att undersöka hur korridorer samt 
hissar i sjukhuset kan användas för att få byggmaterialet till rätt byggnad och plan. Det görs 
för att ge en uppfattning om hur flödet av byggmaterial kan se ut för att inte störa den 
befintliga sjukvårdsverksamheten. Arbetet ska också beskriva ämnena bygglogistik, SCM och 
materialhantering samt ge några infallsvinklar på hur dessa kan användas idag för att 
underlätta arbetsprocessen på Framtidens US.  
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1.4 Frågeställningar 

Nedan följer de frågeställningar som detta examensarbete ska besvara: 

1. Hur kan byggmaterialförsörjningen till östra utbyggnationen av Framtidens US se ut 
under 2015? 

A. Genom vilka korridorer ska godset transporteras? 
B. Vilka hissar ska användas och vilka tider får de användas? 
C. Under vilka tider ska flödet pågå? 
D. Hur kommer byggmaterialet att köras fram genom hissar och korridorer? 

 
2. På vilka sätt används bygglogistik, SCM och materialhantering för att förbättra 

effektiviteten på Framtidens US gällande materialhanteringen på flödet av 
byggmaterial från den norra godsmottagningen till östra utbyggnaden under året 2015? 

1.5 Avgränsningar 

Då examensarbetet som omfattar 16 högskolepoäng utförs av en student på kandidatnivå 
kommer arbetet att avgränsas till en rimlig omfattning. Följande avgränsningar gäller: 

 Endast försörjningen av byggmaterial till östra utbyggnationen av Framtidens US 
under 2015 kommer att undersökas.  

 Om tiden medger kommer en undersökning genomföras av hur större och/eller 
otympliga leveranser kan levereras och genomföras. I så fall görs detta genom en 
översyn av hela byggområdets utseende för att sedan göra en modell över vilka ställen 
på byggarbetsplatsen som kan ta emot större leveranser. Dessa platser kommer att 
markeras ut på liknande sätt som byggmaterialsflödet genom korridorerna.  
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2 GENOMFÖRANDE OCH METODER 
Arbetet bedrevs som en fallstudie där flödet av byggmaterial till den östra nybyggnationen på 
Framtidens US var objektet som undersöktes. En fallstudie är en undersökningsmetod som 
används för att kunna undersöka ett eller ett antal fall detaljerat för att fördjupa och utveckla 
begrepp samt teorier (Högskoleverket, 2015). Först gjordes en litteraturstudie, för att ge några 
exempel på hur ämnena bygglogistik, SCM och materialhantering kan användas för att 
underlätta arbetsprocessen på byggarbetsplatser. Därefter gjordes en nulägesbeskrivning av 
korridorer samt hissar. När nulägesbeskrivningen var klar gjordes ett förslag till flödesvägarna 
som visar genom vilka korridorer och hissar som materialet skulle kunna transporteras under 
2015. I diskussionen jämförs litteraturstudien med förslaget om flödesvägarna för att se om 
US projektet har använt några av de metoder som litteraturstudien beskriver för att 
transportera byggmaterialet från den norra godsmottagningen till den östra utbyggnaden. 

2.1 Genomförande av litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes med syfte att studera områdena bygglogistik, materialflöden 
och SCM, för att få en tydligare bild av dessa områden samt hur de används idag för att 
underlätta arbetsprocessen vid byggarbetsplatser. En litteraturstudie innebär att information 
samlas in om området som ska undersökas, detta för att ge en bild av hur böcker samt 
vetenskapliga artiklar resonerar kring det problem som ska undersökas (Merkel, 2006 ). 
Litteraturen hämtades från böcker, vetenskapliga artiklar samt tidigare skrivna 
examensarbeten som berör ämnet. För att hitta rapporter, e-böcker, vetenskapliga artiklar och 
tidigare skrivna examensarbeten användes sökmotorn Google och databaserna på Linköping 
universitets bibliotekshemsida. Sökord som bygglogistik, materialhantering, 
materialhantering inom bygglogistik och supply chain management användes för att hitta 
information. En del artiklar och examensarbeten erhölls av Martin Rudberg, professor i 
bygglogistik på Linköpings universitet. Delar av litteraturen utgjordes av tidigare läst 
kurslitteratur.  
 
Litteraturstudien utgör en del i examensarbetet för att ge läsaren en bättre bild av vad 
bygglogistik är och hur det appliceras praktiskt för att förbättra byggprocesser idag. 
Litteraturstudien ger även indikationer på varför detta examensarbete är relevant och hur det 
kan ge stöd åt byggarbetet på Framtidens US. 
 
Vid en datainsamling till en rapport eller studie är det viktigt att kontrollera var informationen 
kommer ifrån och säkerställa att denna är trovärdig. Det är viktigt att hela tiden kontrollera 
om informationen är trovärdig, samt att ha ett kritiskt öga till informationen. Om någon text 
verkar tveksam kolla upp det i en annan källa. Det är alltid viktigt att styrka texten med ett 
flertal källor. Det är också viktigt att reflektera över varifrån informationen hämtas, är det en 
pålitlig källa, har de som gett ut informationen något att vinna på om resultatet utfaller till 
något speciellt-? Till exempel om ett företag ombeds utvärdera sitt miljöarbete och gör detta 
på egen hand kan resultat bli vinklat till deras fördel, detta då de kanske endast belyser 
positiva effekter. För att öka säkerheten på en sådan kontroll anlitar vissa företag en extern 
revisionsbyrå som gör kontrollen. Men bara för att det är en extern revisionsbyrå som har 
gjort kontrollen behöver inte denna vara sann, det gäller alltid att vara objektiv till 
undersökningar som gjorts. Hur granskningen har gått till spelar även en avgörande roll på 
hur resultatet utfaller.  
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2.2 Processer  

Ett projekt är alltid uppdelat i ett flertal processer, en process kännetecknas av en kedja 
aktiviteter som har en tydlig början och ett tydligt slut. En process är planerad och repetitiv. 
Det ska finnas tydliga mål samt en beskrivning om vilka steg som ingår och vilka resultat som 
förväntas. En process är ofta uppbyggd av flera aktiviteter, det kan vara administrativa, 
operativa och funktionsöverskridande. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

2.3  Datainsamling  

Ett studiebesök genomfördes hos Svensk Bygglogistik på Framtidens US för att presentera 
målet och syftet med examensarbetet. Därefter skedde kontakten med företaget via mejl för 
att få data till nulägesbeskrivningen som senare skulle användas som underlag för 
analysarbetet. Svensk Bygglogistik skickade data på vilka hissar som var tillåtna att användas 
till byggmaterialet samt vilka mått hissarna hade. Filerna innehöll även viss data över vilka 
våningar som hissarna kunde användas på. Datan över hissarna var dock bristfällig och 
kompletterades med mer data från handledaren på SWECO, Kim Bergehed. Övrig 
information som behövdes till nulägesbeskrivningen tillhandahölls av Kim Bergehed. Till 
exempel ritningar över sjukhuset och data på vilka datum olika avdelningar övergick till 
sjukvårdsverksamhet.  

2.4 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen inleddes med att sammanställa informationen om hissarna. Med denna 
information gick det att fastställa vilka hissar som gick att använda under vilka datum och 
klockslag på dygnet. Därefter gjordes en undersökning på hur prognosen för leveranser såg ut, 
en snabb undersökning visade att mängden leveranser per vecka och antal kollin per leverans 
inte var så stor, godsmottagningen kommer således utan några större problem att kunna ta 
hand om samtliga leveranser. Detta gjorde att informationen om antal kollin inte hade så stor 
betydelse i nulägesbeskrivningen. Nästa steg i nulägesbeskrivningen undersökte hur 
utformningen av sjukhuset såg ut, där bredden på korridorerna och dörrarna kontrollerades. 
När måtten på dörrar och korridorer var kontrollerade började förslag på flödesvägar för 
godset att ritas upp på kartorna. Ett flertal förslag på flödesvägar ritades upp för respektive 
våning och utgick hela tiden från de hissar som skulle användas. När alla flödesvägar var 
uppritade för varje våning kontrollerades dessa med avseende på informationen om bredden 
och storleken på dörrar samt korridorer så att vägarna som ritats upp verkligen kunde 
användas. Därefter gjordes en utsållning för att få fram de vägar som skulle uppfylla kraven 
bäst och innebära minst problem i form av breddningar och ombyggnationer.  

2.5 Förslag och reflektion 

Med hjälp av informationen som samlats in under nulägesbeskrivningen kunde ett förslag 
ritas upp över hur flödesvägarna av byggmaterialflödet skulle kunna se ut under året 2015. 
Flödesvägarna ritades upp på utskrivna ritningar över planen som nämndes i kapitel 2.3 för att 
sedan användas som mall då de ritades upp i planen på dator. I ritningarna finns flödesvägar, 
hissar och godsmottagningen utritade. I reflektionen undersöks vad som skulle hända med 
resultatet om alla hissarna kunde användas till alla våningar, samt vad som skulle hända om 
en eller flera hissar inte skulle kunna användas. I reflektionen diskuteras det om var problem 
kan uppstå i de flödesvägar som har ritats upp för byggmaterialet, reflektionen innehåller även 
en beskrivning av vilka logistiklösningar som Framtidens US använder som finns med i 
litteraturstudien. 



 

9 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  

För att samla in data till nulägesbeskrivningen har information om planens utformning på 
sjukhuset samlats in i form av kartor, där ingick också data på hissar samt korridorer. 
Informationen innehöll även en prognos över inkommande leveranser samt information om 
hur tillgänglighet på resurserna såg ut. Denna information är tillräcklig för att kunna rita upp 
ett förslag på hur flödet på byggmaterial från den norra godsmottagningen till den östra 
utbyggnaden skulle kunna se ut. Det vill säga att validiteten på den data som samlats in är bra. 
Då all information som samlats in har varit i form av datafiler som skickats från SWECO och 
Svensk Bygglogistik kan trovärdigheten på data sjunka en aning då informationen inte 
samlats in på plats med egna mätningar. Därför har all data undersökts för att testa dess 
reliabilitet. Kartorna som innehåller ritningar över planen och data på hissarna ska vara den 
senaste versionen vilket gör att de borde stämma. Enligt den översända informationen ska det 
alltid finnas resurser i form av personal samt truckar som kan användas från klockan 14:00 till 
24:00 vilket är trovärdigt. Prognosen över inkommande byggmaterial är som sagt endast en 
prognos, vilket skulle kunna innebära att den skulle kunna skilja sig mycket från verkligheten. 
Svensk Bygglogistik tillhandahåller med datorprogrammet LogNet där de flesta 
beställningarna till projektet görs, detta gör att Svensk Bygglogistik har bra tillgång till de 
beställningar och leveranser som sker till byggarbetsplatsen. Det gör att Svensk Bygglogistik 
har bra data för att kunna göra en bra prognos över inkommande leveranser vilket gör att all 
data som används borde ha bra reliabilitet.  
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3 LITTERATURSTUDIE  
Litteraturstudien är uppdelad i tre delar och åtta kapitel, där del 1 består av kapitel 3.1.1 till 
3.1.3 logistik i byggbranschen, supply chain management (ledning och styrning av 
materialflöden), och fyra roller som supply chain management kan ha inom byggindustrin. 
Del 2 innefattar kapitel 3.2.1 till 3.2.4 och innehåller kapitlen materialflöden till byggplatsen, 
materialflöden på byggplatsen, slöseri inom byggsektorn och skador på byggplatsen. Del 3 
innehåller kapitel 3.3.1 som heter förbättringsmöjligheter. Främst kommer studien behandla 
logistiken som sker på byggarbetsplatsen då examensarbetet i sig endast undersöker de interna 
flöden som går från godsmottagningen på Framtidens US till östra ombyggnationen.  

3.1 Logistik 

3.1.1 Logistik i byggbranschen 
Logistiken på en byggarbetsplats skiljer sig från logistiken i en industri, detta eftersom en 
industrilokal alltid befinner sig på ett och samma ställe medan en byggarbetsplats endast är 
tillfällig och oftast flyttas efter ett några år. Antalet leverantörer och underleverantörer skiftar 
kraftigt inom byggbranschen då inget projekt är det andra likt, vilket gör planeringen ännu 
svårare eftersom det ofta byts leverantörer och nya avtal ständigt måste skrivas. Detta tar 
mycket tid och resurser i dagsläget. En annan stor skillnad är att i en industri masstillverkas 
produkterna vilket gör att företagen kan optimera sin tillverkning. I många fall i 
byggbranschen tillverkas endast en eller ett par produkter av varje sort och således kan ingen 
större optimering av arbetet genomföras då antalet produkter som tillverkas är för lågt för att 
kunna utgöra erfarenheter från tidigare tillverkning. (Wegelius-Lethonen, 2000) 
 
Logistikkunskaperna har länge varit svaga i byggbranschen, detta bl.a. beroende på en låg 
konkurrens vilket medför en dålig kostnadsmedvetenhet. Detta förklarar bristerna i utvecklade 
tillämpbara logistikkoncept inom byggindustrin. Frånvaron av logistiker inom byggindustrin 
gör att det blir svårt att hantera de logistikproblem som finns inom branschen. Detta medför 
att problem som rör flödet av material inte upptäcks och anses därför inte vara något problem. 
Än så länge verkar det inte finnas några flödesorienterade företag i byggbranschen. Samtidigt 
visar det sig inom tillverkningsindustrin att logistik kan förbättra flödet och minska 
kostnaderna. (Olsson, 2000) 
 
Vid vissa typer av tillverkning är produkten svår att transportera och det blir därför olämpligt 
att förflytta den under tillverkningens gång. Det gäller bland annat för tillverkning av stora 
turbiner, flygplan, fartyg eller hus. Detta innebär att byggplatsuppläggningar används för att 
produkten successivt ska växa fram på en bestämd plats. Samtliga produktionsresurser flyttas 
därmed till denna plats och produktionen organiseras helt runt produkten som ska framställas. 
(Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
I dagsläget är kostnaderna inom byggindustrin höga, detta beror dels på att produktiviteten i 
byggbranschen endast har ökat med 1,7 % från 1965 till 1996 vilket kan jämföras med 
tillverkningsindustrin som ökat med 2,9 %. Bristande produktionsökningar är en anledning till 
de höga byggkostnaderna menar Hellner och Modig (2011). Vidare visar en studie av 
Josephson och Saukoriipi från 2005 att byggnadsarbetarna använder 23 % av sin arbetstid till 
väntan, 23 % till materialhantering, 25 % till indirekt arbete och endast 17 % till direkt arbete. 
Direkt arbete innebär att resurserna utför de arbetssysslor som de betalas för, till exempel att 
en målare målar och en byggarbetare bygger. En stor utmaning för hela byggbranschen är att 
få en effektivare logistik. Det vill säga att mängden slöseri minskar och att mängden direkt 
arbete ökar, resurserna ska göra de uppgifterna som ålagts dem och inget annat. Med en 
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förbättrad logistik skulle mängden tid som läggs på väntan och materialhantering minska och 
då kunna läggas på direkt arbete istället. En bra fungerande byggbransch är viktig ur ett 
samhällsperspektiv, då det skapar infrastruktur, konkurrenskraft samt boende skriver Hellner 
och Modig (2011). 
 

3.1.2 Ledning och styrning av materialflöden - Supply chain management  
SCM innebär ledning och styrning av materialflöden, från det att materialet inhandlas till dess 
att kunden får sin produkt. SCM har inverkan på lönsamheten i ett företag, dels när det gäller 
kostnader, men även när det gäller konkurrenskraft mot rivaler på marknaden. En viktig 
faktor inom SCM är att flöden av material hänger ihop och styrs noggrant. En bra styrning 
skapar kostnadseffektivitet samt kundnytta. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
SCM innefattar planering och hantering av alla aktiviteter som ingår i inköp, upphandling och 
logistik. Den innehåller även samordning och samarbete med partners som till exempel 
leverantörer, mellanhänder, tredjepartsleverantörer och kunder. SCM integrerar utbud och 
efterfrågestyrningen inom och mellan företag. Det bör påpekas att SCM relaterar till alla delar 
i ett företag, vilket innebär att SCM inte endast relaterar till logistik. (Jonsson & 
Mattsson, 2005) 
 
SCM inom byggbranschen karakteriseras av följande: (Vrijhoef & Koskela, 2000):  Allt material körs till byggplatsen där det sätts ihop till en produkt åt en eller ett fåtal 

kunder. Detta till skillnad mot tillverkningsindustrin där allt material går till fabriken 
där produkterna sätts ihop för att sedan köras till flera olika kunder.   Det är oftast tillfälliga försörjningskedjor som byggs upp av projektorganisationer. 
Detta gör att byggbranschens försörjningskedjor kännetecknas av instabilitet, 
fragmentering och separation mellan konstruktionen och byggandet av objektet.   Branschen arbetar hela tiden genom ”engineer-to-order” vilket innebär att det hela 
tiden produceras efter beställning. Det gör att varje projekt skapar en produkt eller 
prototyp, och det är mycket sällan som samma produkt ska produceras mer än en 
gång. Däremot kan processen bli ganska lika om projekten liknar varandra.  

 

Användandet av SCM i byggbranschen är väldigt låg och det finns ingen synlig ambition hos 
byggföretagen att styra och koordinera sina relationer med leverantörerna. Byggföretagen är 
motsträviga till att förbättra sina prestationer. Det har dock skett några förbättringar inom 
inköp samt partnerskap med leverantörer. Det finns en stor potential att öka fokus på SCM i 
byggbranschen. Fördelarna med kostnad och effektivitet hos materialflöden och 
informationsteknik börjar anammas. Hindren som uppstår är dock centraliserade 
organisationer, begränsad konkurrens, dålig attityd mot förändringar, gamla traditioner samt 
låg kompetens inom logistik. (Olsson, 2000). 
 
Redan i slutet av 1980-talet började vissa företag i byggindustrin att ta initiativ för att använda 
sig av SCM för att effektivisera byggbranschen. Det har dock skett i spridda skurar och inte 
fått något heltäckande genomslag. Genom att använda teorin från SCM inom 
tillverkningsindustrin har Vrijhoef och Koskela (2000) satt upp fyra roller som SCM skulle 
kunna ha i byggindustrin. SCM slog igenom i tillverkningsindustrin i det biltillverkande 
företaget Toyota genom att de började använda lean för att förbättra sina kostnader och 
materialspill. Tanken med lean var att minimera mängden varor som hölls i lager samt att 
integrera leverantörerna med produktionslinan för att minimera mängden slöseri. Redan under 
1950-talet insåg ledare inom den japanska industritillverkningen att produktionskostnaderna 
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kunde minskas genom att ha ett långt och lojalt samarbete med sina leverantörer. SCM kan 
ses som ett nätverk vilket binder samman alla aktiviteter genom hela produktionen från att det 
ligger orört material till dess att den färdiga komponenten har levererats till kunden. (Vrijhoef 
& Koskela, 2000) 
 

3.1.3 SCMs fyra roller i byggindustrin 
Tidigare initiativ för SCM inom byggindustrin har haft begränsad inverkan på branschen då 
en bredare tillämpning har varit långsam. Inte ens industrialiseringen har lyckats ta sig in helt 
inom byggbranschen. Det krävs helt klart en bättre förståelse av byggförsörjningskedjor för 
att förstå vilka som är orsakerna till att SCM är så svårt att implementera i byggindustrin. 
(Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 
I följande stycken kommer det diskuteras initiativ till hur byggförsörjningskedjor kan 
förbättras med hjälp av de fyra rollerna som diskuterats av Vrijhoef och Koskela (2000).  
 
För roll ett som ses i figur 2 behöver en förbättring av samarbetet mellan aktiviteterna på plats 
och försörjningskedjan ske. Den tydligaste implementeringen av SCM i byggbranschen har 
gjorts inom logistiken. Här har samarbetet mellan leverantörer och företag gjort så att det 
totala flödet av material har blivit bättre, samt att materialhanteringen har blivit bättre på 
byggarbetsplatserna. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 

 

Figur 2, Roll 1, effektivisera arbetet som sker i mellan försörjningskedjan och 
byggarbetsplatsen (Vrijhoef & Koskela, 2000). 

 
Roll två (figur 3) innefattar att förbättra försörjningskedjan genom att gå in i särskilda block 
inom försörjningskedjan och förbättra dessa, såsom färdiggjorda delar som planelement och 
plattsärlag eller hissar. Tidsanalyser är viktiga för att identifiera eventuella förbättringar. 
Produktiviteten och försörjningskedjan försämras av följande faktorer: osäkerhet i 
leveranskedjan, varierande utseende och förhållande på byggplatser samt varierande 
kapacitetsmöjligheter. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 

 

Figur 3, Roll 2, effektivisera aktiviteter i försörjningskedjan (Vrijhoef & Koskela, 2000). 
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Roll tre som ses i figur 4 ämnar flytta flera aktiviteter från byggplatsen till prefabricering 
vilket skulle minska aktiviteterna som sker på plats och på så sätt underlätta arbete samt 
minska kostnaderna säger Vrijhoef och Koskela (2000). 
 

 

Figur 4, Roll 3, förbättra arbetsgången genom att göra fler aktiviteter tidigare (Vrijhoef & 
Koskela, 2000) 

 
I roll fyra som ses i figur 5 ska en integration av byggplatsen och distributionskedjan göras, 
genom att integrera försörjningskedjan och byggarbetsplatsen. Detta omfattar öppen byggnad 
och sekventiellt förfarande. Vilket innebär att från produktens synvinkel skjuts beslut som rör 
insidan av byggnaden upp, det gör att kunderna kan vara med och bestämma om hur insidan 
ska se ut, samt det ger även möjligheter till att genomföra förändringar allteftersom behovet 
förändras. Det sekventiella förfarandet ämnar strukturera byggarbetsplatsen. I roll fyra är 
tanken att byta ut den vanliga byggprocessen med permanenta försörjningskedjor. Vilket 
innebär att kunden väljer en byggnad som redan är designad och klar med vissa 
valmöjligheter och utbud. Kan jämföras med att köpa ett kök, där skåpen ser ut på ett sätt men 
du kan välja på ett tiotal olika sorters skåpluckor. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 

 

Figur 5, Roll 4, integrera försörjningskedjan med byggplatsen (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

 
Dessa fyra roller som SCM har inom byggbranschen beror på om fokus ligger på 
försörjningskedjan, byggarbetsplatsen eller båda två. Om fokus ligger på aktiviteterna på 
arbetsplatsen är målet att minska kostnaderna som uppstår genom de aktiviteter som finns på 
byggplatsen. Det innebär att det hela tiden ska vara ett bra flöde av material och resurser på 
arbetsplatsen så att inget flöde av material eller resurser står stilla. Detta kan åstadkommas 
genom att ha bra kontakt mellan byggplatsen och leverantörerna så att det hela tiden finns rätt 
material på plats. Den som är bäst lämpad för att se till så att detta sker är entreprenören då 
dennes främsta mål är att effektivisera aktiviteterna på arbetsplatsen så att det sker på 
billigaste sätt. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
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Fokus skulle annars kunna ligga på försörjningskedjan, det vill säga att målet skulle vara att 
minska kostnaderna på logistiken såsom ledtiden och material. Leverantörerna av 
komponenter skulle också kunna minska sina kostnader genom att efterfölja detta fokus. 
(Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 
För det tredje skulle fokus kunna ligga på att överföra verksamheten till ett tidigare stadie i 
försörjningskedjan, detta skulle kunna förenkla arbetsförhållanden på platsen. Målet är igen 
att minska de totala kostnaderna och den totala tiden för projektet. Leverantörer eller 
entreprenörer skulle kunna inleda denna typ av fokusering. Fokus skulle annars kunna ligga 
på att integrera förvaltningen och förbättra leveranskedjan och produktionen på plats. Detta 
skulle innebära att hela arbetsplatsen är insatt i SCM, det vill säga kunderna, leverantörerna 
och entreprenörerna. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
 
Det är många företag som har börjat utveckla logistiken för att effektivisera sin verksamhet. 
Detta har inte nått fram till byggbranschen helt än. En start för byggbranschen kunde vara att 
samordna alla de flöden av material som sker till och på byggplatsen. Problem uppstår då de 
inblandade aktörerna endast ser till sin egen verksamhet och inte ser till hela 
försörjningskedjan. De okontrollerade flödena risker att förstöra alla förutsättningar som finns 
för att införa logistik i byggbranschen. Ibland kommer pilotprojekt som försöker införa 
logistiken men då långtifrån alla företagen lägger energi på att få det att fungera så fallerar 
dessa snabbt. Införandet av SCM i byggbranschen är dock nödvändig då det är tydligt att 
branschen lider av problem, några av dessa beskrivs i kapitel 3.1.1. Många av dessa problem 
kan härledas till materialflödena och distributionen. SCM behövs inom byggbranschen och 
den kan tillämpas för att passa branschens karaktär för att kunna erbjuda produkter till det 
priset som marknaden efterfrågar. (Olsson, 2000) 

3.2 Logistik på byggarbetsplatser 

3.2.1 Materialflöden till byggarbetsplatsen 
En av de mest centrala delarna inom logistiken är materialhanteringen, då logistik i grund och 
botten handlar om att effektivisera materialflöden. Det kan vara enskilda flöden genom endast 
ett företag eller så kan det vara integrerade flöden genom flera företag. Logistik kan delas in i 
områdena planering, organisering och styrning. Ibland talas det om de sju ”r:en” som är, rätt 
material i rätt mängd, i rätt tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund, till rätt kostnad. 
(Storhagen, 2003) 
 
Kostnaderna för att få materialet till byggarbetsplatserna varierar, det finns heller ingen som 
har gjort någon direkt uppmätt kostnad av transporterna för materialet. Detta då ingen anser 
att det är inom deras område att se till så att det blir gjort (Väg och Vattenbyggaren, 2005). 
Detta medför att det inte blivit sett som ett logistikproblem. Då materialet levererats till 
byggarbetsplatsen räknas inte kostnaderna som uppstår till logistikkostnader vilket kan ge 
felaktiga siffror då det borde räknats med som logistikkostnader. Transporten av materialet 
ingår ofta i köpet av materialet. Detta gör att ledningen för produktionen inte anser att 
transporten kostar något utan att det är en gratis tjänst. De ser då ingen möjlighet till att kunna 
påverka transportens egentliga kostnad eller ställa för hårda krav på att transporten ska ske på 
ett visst sätt eller komma precis ett klockslag. Till exempel skulle transporten kunna komma 
under ett tidsfönster på en timme istället för under ett tidsfönster på 15 minuter (Väg och 
Vattenbyggaren, 2005). Samtidigt skriver Nordstrand (2005) att byggbranschen behöver 
strikta tider på när och hur material ska levereras. Annars leder det till ökade kostnader.  
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För att minska de totala kostnaderna inom tillverkning, lagring, transport, hantering och 
konstruktionen behöver en bättre samordning skapas i materialförsörjningskedjan och 
effektivare arbetsmetoder. En metod som används i dag är terminaler. Stora mängder 
byggvaror går direkt från tillverkaren till byggplatsen där det lagras till användning. Med 
terminaler i närheten av byggplatsen kan en prioritering av byggvarorna göras i den takt som 
de behövs. Transporterna kan enklare samköras vilket minskar transportkostnaderna. Med en 
övervakad terminal minskas även materialspill samt godsstölder. (Nordstrand, 2008) 
 
Materialet till byggarbetsplatser utgör en stor del av de totala kostnaderna, där 
inbyggnadsmaterialet utgör en betydande del. Detta gör det mycket viktigt för byggföretagen 
att ha bra rutiner när det gäller materialfrågorna. Detta innefattar även att det ska finnas 
lätthanterliga mallar eller instruktioner som visar hur arbetet med inkommande material ska 
gå till, instruktionerna skulle kunna vara i form av ett datorstöd. I de administrativa rutinerna 
för material ingår inköpsarbetet, leveransplanering samt materialhanteringen på 
byggarbetsplatsen. Dessa delar har gemensamma faktorer, vid inköp och leveransplaneringen 
måste det bestämmas hur materialet ska fördelas, transporteras, levereras, förvaras, förflyttas 
samt hur materialet till slut ska byggas in. Beroende på valen som görs inom dessa punkter 
kommer kostnaderna att variera samt att konsekvenserna som uppstår blir olika. Vid enskilda 
byggarbetsplatser måste försörjningen av material ske på ett bra och omsorgsfullt sätt. Även 
väl genomtänkta byggprocesser kan bli dåliga om materialet inte kommer i tid. Vilket gör att 
leveransplaneringen är ett av de viktigaste momenten i en byggprocess. Om inte 
leveransplaneringen följs och alla leveranser kommer precis när de ska enligt tidsplanen 
kommer detta skapa stora konsekvenser för byggplatsen i form av förseningar och högre 
kostnader på grund av outnyttjade samt stillastående resurser. (Révai, 2012) 
 
Byggbranschen ställs ständigt inför nya projekt som varierar stort med olika materialflöden 
och utmaningar. Detta gör att hela branschen har svårt att införa en bra logistik på sina flöden 
av material och resurser. Trots detta har det tidigare inte gjorts några större insatser för att få 
bukt med logistikproblemet och öka effektiviteten på byggarbetsplatserna. De kostnader som 
uppstått innan för att få materialet till byggnadsplatsen från lossningen har tidigare varit 
okänd för de som arbetar inom produktionen. (Väg och Vattenbyggaren, 2005)  
 
Josephson och Suakkoriipi (2005) visar att kostnaderna som uppstår för att få materialet från 
lossning till byggarbetsplatsen till och med kan överstiga de totala materialkostnaderna. Det 
har under åren utförts försök för att hitta dessa kostnader men i de fall där de hittat en lösning 
har de gamla metoderna glidit in igen och tagit över. I andra fall har det hittats någorlunda bra 
lösningar men det går inte att applicera dem på andra byggarbetsplatser då varje 
byggarbetsplats är unik vad det gäller utseende, infrastruktur, klimat och möjligheter till 
kommunikation, (Väg och Vattenbyggaren, 2005). Det är många aktörer inblandade under 
samma del av processen och materialet är ofta väderutsatt av regn, snö och blåst samt att 
resurserna som ska flytta materialet såsom truckar, bygghissar och kranar är ofta upptagna 
(Hellner & Modig, 2011). 
 
Berglund (2009, 27) skriver att följande punkter skulle kunna implementeras för att minska 
tiden som läggs på materialhanteringen i byggbranschen: 
  Engagera personalen så att de blir delaktiga i processerna kring planeringen och 

därmed kunna få tillgång till hur de olika projekten har tänkt att styras.  Utbildning och information om kostnaderna av ”dålig planering”.  Förändring av det tankesätt som finns och förslag på vad som kan tänkas göras bättre. 
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 Täta möten.  Information om vikten av att, om det blir störningar i den tänkta planeringen, ska detta 
framföras till arbetsledare så fort som möjligt.  Elimination av utryck som ”du hämtar själv det material som du behöver för att utföra 
jobbet”. Detta tankesätt innebär en stor kostnad för företaget. 

 
Berglunds slutord ger en tydlig bild av hur byggbranschen ska se sig som ett system för att 
minska sina materialkostnader. ”Det är personalen som producerar och som ger företaget 
inkomster. Arbetsledarens roll är att styra och se till att material finns där det behövs. 
Hantverkarens roll är att utföra jobbet och inte att sköta logistiken på byggarbetsplats”. 
(Berglund, 2009, sid 27)  
 

3.2.2 Materialflöden på byggarbetsplatsen 
Genom ökad kontroll av materialflödet kan resursutnyttjandet längre ner i ledet bli bättre, 
yrkesarbetarna får mer tid åt arbeta med sina sysslor som de är specialiserade på. Detta 
minskar antalet störningar och väntetider. Då kontrollen av leveranser ökar är det även mindre 
risk att känsliga material ligger och blir dåliga av väder då allt material som kommer till 
byggarbetsplatsen direkt kommer att hanteras av godsmottagningen. Det gör också att det 
kommer ligga mindre andel material framme på byggplatsen vilket ger möjlighet till mer ytor 
att arbeta på samt att kostnaderna för bundet material minskar. (Hellner & Modig, 2011) 
 
Beroende på materialets kvantitet, storlek och tyngd behöver det hanteras på olika sätt i 
transport, mottagning och ”inlagring”, alltså hur materialet tas från godsmottagningen på 
byggarbetsplasten till det ställe där det ska monteras eller lagras för framtida bruk. En viktig 
faktor som har stor betydelse inom lagerföring, men som även spelar roll inom 
byggbranschen, är att materialet kommer i rätt mängd och förpackningar. Därför är det inte 
alltid bäst att ta de leverantörer som är billigast på pappret, utan det gäller att se till hur 
leverantören förpackar sina produkter. Har de samma standarder som det företaget önskar på 
paket och kollin? Om en leverans till ett lager eller en byggarbetsplats hade kommit i 
förpackningar som företaget inte använder eller inte kan hantera hade resultatet blivit att 
paketera om förpackningarna eller skicka tillbaka varorna och beställa nytt. (Aronsson, 
Ekdahl & Oskarsson, 2013)  
 
I dagsläget finns det inga rutiner på hur material ska levereras på byggarbetsplatser. Oftast tar 
lagbasen emot materialet som kommer in till byggarbetsplatsen. Lagbasen är arbetslagets 
företrädare på arbetsplatsen. I vissa fall har produktionsledaren fått ansvaret för inkommande 
leveranser men då denna redan har mycket att göra blir det ofta att hen blir överbelastad med 
alla sina uppgifter så det bästa vore om lagbasen tog över. (Engström & Holm, 2013) 
 
Om lagbasen skulle vara knutpunkten för alla inkommande leveranser, byggtraktor samt 
förare av lyftkranen skulle planeringen av byggplatsen vara mycket enklare och flödena 
kunna koordineras och flyta på bättre. Dock skulle det behövas flera knutpunkter med var sitt 
ansvarsområde på större byggarbetsplatser. Speditörer som kommer till byggarbetsplatsen ska 
föranmäla sig på en avtalad tid innan de anländer, detta för att det ska finnas personal redo att 
ta emot dem. Detta brister ibland då de inte hör av sig vilket direkt skapar problem vid 
godsmottagningen, detta då leveransen inte blivit inplanerad och varken personal eller 
maskiner finns att tillgå. Varje byggarbetsplats borde ha minst en person som ansvarar för in- 
och utleveranser det vill säga att personen har hand om logistiken. Detta kan bli problem på 
mindre arbetsplatser då resurser saknas att tillgå, men detta borde ändå i största mån försöka 
användas då det förbättrar arbetsgången. (Engström & Holm, 2013) 
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3.2.3 Slöseri inom byggsektorn 
Slöseriet inom byggsektorn kan delas in i fyra grupper: fel, resursanvändning, hälsa och 
säkerhet samt system och struktur. När produktionen tillverkar fel produkt och måste 
korrigera felen uppstår kostnad både i tid och pengar. Stölder och skadegörelse faller även in 
under denna grupp. Kostnader som uppstår på grund av fel kan kategoriseras som synliga 
eller osynliga. Där de osynliga kostnaderna är sådana kostnader som inte går att upptäcka med 
dagens kunskaper, det är även troligt att de osynliga kostnaderna är större än de synliga vilket 
innebär att stora vinster kan göras om dessa lokaliseras. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 
 
Resursanvändning syftar till att minimera väntan (stillastående resurser) gällande personal 
men även maskiner. Då en maskin som inte arbetar kunde användas någon annanstans och då 
tjäna pengar, det samma gäller för en byggarbetare. Materialspill går även in under denna 
grupp. Byggbranschen har stor risk för skador bland personalen, detta gör att många åtgärder 
tas för att minska skadorna. De skador som kunde ha undvikts med bättre planering kan ses 
som slöseri. (Josephson & Saukkoriipi, 2005) 
 
Byggprocesser som inte är effektiva utan tenderar på att dra ut på tiden kan ses som slöseri, då 
en bättre planering och struktur skulle kunna minskat längden på processen och frigjort 
resurser till andra projekt (Josephson och Saukkoriipi, 2005). En av faktorerna som gör att 
byggprocesser drar ut på tiden kan vara att många aktörer inom byggförsörjningskedjan 
lägger till extra bufferttid i sina scheman vilket leder till en längre genomloppstid skriver 
(Vrijhoef & Koskela, 2000). 
 
Slöseri inom byggbranschen kan kategoriseras som värdeökande och icke värdeökande 
aktiviteter. Arbete som ökar värdet är bra, medan arbete som inte ökar värdet räknas som 
slöseri. De aktiviteter som kostar kunden men som inte tillför något till byggarbetet ska hållas 
så små som möjligt (Engström & Holm 2013). 
 
Under 1990-talet gjordes en undersökning av Lindhe (1996) på 14 byggarbetsplatser om hur 
stora delar av deras material som egentligen används i bygget. Undersökningen kollade 
omfattade 15 vanliga materialslag som brukar ingå i byggnadsprojekt. Det visade sig att 79-96 
% av materialet användes i bygget, det övriga materialet blir spill och kommer då inte 
användas i bygget överhuvudtaget. Spillet som sker på byggplatsen är dock inte det enda 
spillet som sker under ett byggnadsprojekt, utan det förekommer även i materialproduktionen 
på fabriken och i leverantörsledet. I en undersökning av Josephson och Saukkoriipi (2005) 
visade det sig att en leverantör hade spill på 1 %, detta på grund av att materialet försvinner 
eller att det gått sönder. Då ett byggprojekt ofta har flera leverantörer kan det antas att 
materialspill ungefär motsvarar 4-12 % av den totala materialkostnaden i ett byggnadsprojekt, 
eftersom alla leverantörer borde ha cirka 1 % spill och troligen har varje projekt cirka 4-12 
leverantörer. Om nu cirka 25 % av kostnaderna i produktionen är materialkostnader kan det 
ses som att 1-3 % av produktionskostnaden är spill av material. (Josephson & Saukkoriipi, 
2005). 
 
Det finns en hög kostnadsstruktur som måste reduceras inom byggbranschen. I jämförelse 
med andra industrier visar byggbranschen hög resursförbrukning, hög miljöpåverkan, hög 
kostnadsutveckling samtidigt som produktiviteteten är låg (Lutz & Gabrielson, 2002). Några 
av problemen är (Kadefors, 2002):   låg flexibilitet då lösningarna fastnar tidigt  ineffektiva projekttider  förändringsinitiativ är dyra och leder ofta till konflikter 
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 en bristande helhetssyn på problemet  rekryteringsproblem  relationerna mellan beställare och entreprenörer är dåliga, höga kostnader och låg 
lönsamhet.  

Genom att implementera mer logistiktänk och långtidsplanering inom byggbranschen skulle 
mycket slöseri kunna försvinna skriver (Engström & Holm, 2013). 
 

3.2.4 Skador och tillbud på byggplatser 
Något byggföretagen har börjat arbeta mycket med är arbetsmiljöfrågor, vilket görs för att 
minska antalet skador och tillbud som sker på byggarbetsplatser. Skadorna uppstår till stor del 
på grund av att interna transporter av material inom byggområdet inte planeras, vilket leder 
till att det inte finns några framtagna sätt för att förhindra skador som sker i dessa interna 
flöden. Samma sak gäller vid förflyttningar av stora byggmaterial då de inte är planerade 
aktiviteter har inget förberedande arbete genomförts för att förhindra möjliga skador. Det som 
har börjat komma upp mer och mer är just in time-leveranser som innebär att lagerhållningen 
på arbetsplatsen hela tiden hålls så liten som möjligt. Detta leder till färre interna flöden och 
leveranser vilket ger färre skador och tillbud. Det ger även fler öppna ytor på arbetsplatsen 
vilket gör att arbetet kan flyta på snabbare. (Väg och Vattenbyggaren, 2005) 
 
Med en bättre planering och mindre mängd material på byggarbetsplatser kan antalet skador, 
andelen spill och svinn minskas. Om materialhanteringen kan flyttas utanför arbetstiden kan 
det skapa effektivare arbete då det endast är en aktivitet igång istället för två, detta gör att 
resurserna samt truckar, kranar och hissar kan fokusera på en sak åt gången vilket gör att 
arbetet kan flyta på bättre utan störningar. (Hellner & Modig, 2011) 

3.3 Logistik till grund för förbättringar 

Logistiken inom byggbranschen har stora förbättringspotentialer, det kan med små 
förändringar ge stora vinster i slutändan. Vilket skulle göra att branschen tog ett steg i rätt 
riktning för att kunna möta framtida krav. Ett område inom byggbranschen som i vissa fall har 
börjat jobba effektivare med sin logistik är inköp. Vissa anser att ineffektiva inköp och dålig 
logistik är en del av vardagen. Inköp har jobbat med att få större kontroll över sina inköp och 
försöker göra fler direkta köp av tillverkarna. Det är fortfarande en hel del som måste 
förbättras, projektspecifika inköp och inköp från underentreprenörer utgör fortfarande en stor 
del av de totala inköpen av material samt att som nämnts tidigare så ingår transporten i priset 
med allt vad det medför. Det gör att byggföretagens styrning till byggarbetsplatserna 
fortfarande är begränsade. Detta leder till att utnyttjandet av logistikresurser på arbetsplatser 
blir ojämn och då ineffektiva på grund av produktionsstörningar. Detta leder till att flera 
transporter anländer samtidigt så att det bildas kö till godsmottagningarna, eller så kommer 
det transporter som ingen kan ta hand om då personalen på godsmottagningen är upptagna 
med andra sysslor. För att ge en tydligare bild av hur stort problemet är så visar siffrorna på 
att hela 40 procent av alla lastbilar som körs i Sverige idag kör byggvaror. (Hellner & Modig, 
2011) 
 
En tillbakablick på miljonprogrammet visar att det tog 0,8 timmar att bygga en kubikmeter 
bostad medan det idag tar mer än tredubbla den tiden. Miljonprogrammet var en satsning som 
gjordes på 1960-70 talet där en miljon bostäder skulle byggas under cirka tio år för att minska 
den dåvarande bostadsbristen. Det finns alltså mycket pengar att tjäna in på att ha effektivare 
resursutnyttjande och logistik. Genom att samordna leveranser och inköp bättre och låta 
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logistiker planera och sköta mottagningen av gods kan både kostnader i pengar och tid 
minskas. (Hellner & Modig, 2011) 
 
Ett steg för att komma i rätt riktning i byggbranschen skulle vara om företagen inom 
byggbranschen började mäta sina logistikkostnader. Exempelvis kostnader för transporter och 
förflyttningar av material både inom och utanför byggnadsplatsen. Kostnader för 
ankomstmottagning, lastning, lossning och maskiner bör också vara med. Då kostnader för 
maskiner ska beräknas bör kostnaden för aktiv tid ingå men även tiden då de inte används 
eftersom även det är en kostnad då de skulle kunna användas på en annan byggnadsplats och 
generera pengar. Företagen skulle då bli mer medvetna om vilka priser de är beredda att 
betala för olika logistiktjänster. Detta skulle göra att företaget själv hade kontroll över sina 
transporter och då kunna ställa krav på logistikföretagen istället för att bli utnyttjade. (Hellner 
& Modig, 2011) 
 
Att införa ett logistiktänk tar lång tid då byggindustrin har föråldrade synsätt och styrprinciper 
(Vrijhoef & Koskela, 2000). Det behöver göras många mätningar på olika projekt som nämns 
ovan. Men då dessa mätningar gjorts kan även lösningar implementeras vilka kan generera 
stora vinster. Glöm inte att hela ledet från beställare till slutkund måste ha ett logistiktänk. 
Detta för att skapa ett jämnt och bra flöde längs hela kedjan, där alla aktörer förstår varandra 
och integrerar bra för att nå ett resultat som gynnar alla i ledet skriver Hellner och Modig 
(2011). Vrijhoef och Koskela (2000) menar att införandet av logistiktänket i byggbranschen 
kan göras med hjälp av SCM. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS 
I nulägesbeskrivningen samlades all information in som skulle användas för att göra förslaget 
för materialflödet från den norra godsmottagningen till den östra utbyggnaden. Informationen 
skickades som nämnts ovan från SWECO samt Svensk Bygglogistik. Informationen 
granskades sedan för att leda fram till ett förslag på flödesvägar. 

4.1 Information om hissarna 

I tabell 1 nedan visas hissarnas storlek och vilka plan de går emellan. Tabellen beskriver även 
till vilken vecka hissarna kan användas för byggarbete. Vissa av hissarna kan för tillfället inte 
köras till alla våningar detta på grund av att de antingen är inställda att köra förbi våningarna 
eller så är våningarna låsta för att platsen utanför dörren används till andra saker för tillfället.  
 

Tabell 1, Beskrivning av hissarna i form av vilka våningar de går mellan samt mått på dem 
och tillgänglighet 

Hiss 
namn 

Hiss sort/vikt Går 
mellan 
planen 

Storlek (cm) 
(BxDxH) 

Mått dörar 
(cm) (BxH) 

Tillgänglig 
till vecka 

Bygghiss 
448 

Bygghiss/3000kg alla 1400x4500x2000  3 

443:003 Godshiss/3000kg 07-15 2000x2800x2300 1800x2300 14 
448:003 Godshiss/3000kg 07-15 2000x2800x2300 1800x2300 28 
448:002 Sänghiss/3000kg 09-15 2000x2800x2300 1500x2200 52 
443:001 Sänghiss/3000kg 08-15 2000x2800x2300 1500x2200 52 

 
I figur 6 nedan visas hur länge de olika våningarna i den östra bygganden är under 
konstruktion, det vill säga hur länge det pågår byggarbete på våningarna. Längst till vänster i 
den lodräta raden visas vilken våning som berörs och högst upp i den vågräta raden visas 
vilken vecka det är. Gul färg indikerar att aktiviteter pågår det vill säga att våningen är under 
konstruktion, grå färg visar att det finns en truck tillgänglig för att köra byggnadsmaterial, röd 
färg innebär att truckarna inte går enligt nuvarande plan, men att de ska planeras in. Allt 
byggnadsmaterial som inkommer är alltså planerat att köras med truck. Blå färg indikerar på 
att det finns en bygghiss tillgänglig för att köra material i. Svart snedstreck indikerar på att 
aktivitet avslutas. 
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Figur 6, Visar hur tillgängligheten till de olika våningarna ser ut samt vilka våningar som 
behöver planläggas ytterligare 

4.2 Information om antal kollin 

Tabell 2 visar prognosen som Svensk Bygglogistik har gjort över antalet kollin som 
inkommer per vecka. Där veckorna är angivna i den första kolumnen till vänster och siffrorna 
i tabellen anger antalet kollin som inkommer en specifik vecka. Förkortningar som Pl.11 
betyder att leveranserna sker till plan 11. Bokstaven x innebär att en leverans inkommer men 
att antalet kollin inte är känt ännu, det kan vara material som dörrar, glaspartier, metallpartier 
och skåpluckor. Om det finns både en siffra och ett x i en ruta innebär det att en leverans har 
känt antal kollin medan en leverans har okänt antal kollin. Det ska även inkomma ytterligare 
några leveranser till plan 12, dessa leveranser är tillsammans 145 kollin. Dock har dessa inte 
blivit inplanerade ännu. 
 

Tabell 2, Antal inkommande kollin per vecka till plan P 

leveransplan         
vecka Pl.11 Pl.15 Pl.10 Pl.8-

10 
Pl.9 Pl.13 Pl.14 Pl.12 

2  5    x 15, x 17 
3 2  5 8 5  x 4  
4 10  5 8  x  x  
5 2 5 8     7 
6 2 5 8 2     
7  5 8   10 6  
8  5 8 10    17 
9   8 5    4 
10   12  x    
11   12  x   5 
12   12 10     
13     x    
14   12      
15   12 10 x    
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16   12      
17   12      
18   12      
19   12 4 x    
20   12      
21   12      
22   12      
23         
24    5     
25    2     
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
 
Då det som mest är 40 kollin på en vecka som ankommer, kommer dessa data på antal kollin 
inte att påverka resultatet för förslaget av flödesvägar vilket har gjort att datan inte kommer att 
användas i undersökningen.  
 
En del av datan över korridorer och sjukhuset kan ses i bilaga 1, bilderna i bilaga 1 visar den 
östra byggnaden och innehåller information om planen samt hissarna. För att kunna beräkna 
bredden i de olika korridorerna användes samma ritningar fast då i datorprogrammet CAD.  

4.3 Analys av informationen 

Efter att ha gått igenom samtliga delar av den data samt information som fanns uteslöts data 
om antal kollin då en slutsats drogs att resurserna på godsmottagningen utan problem skulle 
hinna ta om hand alla leveranser. Informationen som fanns på hissarna var strikta 
restrektioner om när och hur dessa fick användas till byggnadsmaterial, detta gjorde att 
informationen som berörde hissarna efterföljdes helt. De ritningar som användes över 
sjukhuset innehöll samtliga mått på dörrar och korridorer, de innehöll även restriktioner om 
vilka avdelningar som var tillgängliga och inte för flödet av byggnadsmaterial. Ritningarna 
blev alltså grunden för att kunna rita upp flödesvägarna som skulle leda till förslaget.  
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5 FÖRSLAG TILL MATERIALFLÖDE   
Universitetssjukhuset består av plan 7-21, och de plan som undersöks är plan 7-15 då det är 
dessa plan som är belägna i den östra byggnaden. Byggmaterialet kommer att komma in 
genom den nordöstra godsmottagningen som ligger på plan 10. Därefter kommer 
byggmaterialet att transporteras genom en checkpoint, i checkpointen sker en kontroll av 
materialet så att allt finns med och att inget är förstört. En del av materialet kommer att köras 
ner på en ramp till plan 9, från plan 9 kommer materialet senare att köras genom ett par 
korridorer för att nå den östra byggnaden och till de fyra hissarna som kommer att användas 
för att transportera materialet till de avsedda våningarna. En del av materialet kommer att 
transporteras till hissarna på plan 10 och därefter transporteras ut till de avsedda våningarna. 
Detta är dock inte att föredra eftersom då materialet då kommer gå genom korridorer som 
används av sjukvården. Byggmaterialet kan också transporteras ner via två ramper från plan 
10 via plan 9 till plan 8 för att sedan därifrån transporteras via hiss upp till avsedd våning. Det 
mesta av byggnadsmaterialet kommer att köras genom plan 9 detta eftersom plan 10 inte är ett 
bra alternativ eftersom material som körs genom det planet troligen kommer att störa den 
befintliga sjukvården. Under våren kör vissa av hissarna endast mellan våningarna 8, 11, 12 
och 13 vilket gör att vi behöver plan 9 för att förse de övriga våningarna. Plan 8 går även i 
drift till sjukvårdsverksamhet tidigare än plan 9 vilket gör att under andra halvan av året 
måste materialet gå genom plan 9. Det kommer även att vara mer effektivt att ha två plan 
öppna för byggnadsmaterial än ett om något skulle hända på vägen. Nedan beskrivs hur 
byggmaterialet kommer att transporteras plan för plan. Varje våning kommer att övergå till 
sjukvårdsverksamhet vid olika datum, vilket gör att vägarna som byggmaterialet fraktas 
genom kan variera. Se bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning om vilka datum olika 
avdelningar börjar användas av sjukvården. 
 
Byggmaterialet kommer att levereras på Europa-pallar samt på burar med hjul, där 1 pall eller 
bur räknas som 1 kolli. Enligt prognosen är mängden kollin som kommer per vecka cirka 0 
till 40. För att få ut pallarna till våningarna kommer truckar att användas. Truckarna kommer 
att vara tillgängliga under hela året. Godsmottagningen är öppen klockan 14:00-24:00 alla 
dagar men byggnadsmaterialet kommer först att börja komma efter klockan 16 och den större 
delen av materialet kommer att komma efter klockan 17. Detta gör att personalen på 
godsmottagningen utan problem kan ta hand om upp till 40 kollin i veckan.  
 
De fyra hissarna som är planerade att användas kommer vara tillgängliga vid olika tider och 
tidsperioder. Se tabell 1. Hiss 443:001 och 443:003 kommer endast att vara i funktion mellan 
planen 8, 11, 12, 13 under våren 2015, vilket försvårar materialflödena något då det kan 
hända att några leveranser kan behöva ta omvägar till några av våningarna. Hissarna kommer 
även att tas i bruk av vårdverksamheten under året. Det beräknas inte orsaka några större 
problem då materialflödet är igång under kvällstid (17-24) medan vården är igång under 
dagen. Hiss 443:001 och 443:003 kommer att börja användas av vårdverksamheten under maj 
månad år 2015. Hiss 448:002 kommer börja användas av vården 2015-10 och hiss 448:003 
börjar användas av vården 2015-08. 
  



 

24 
 

5.1 Plan 7 

Byggmaterialet som ska till plan 7 kommer att köras genom hissen 448:003. Hiss 443:003 
skulle också kunna användas, men under våren 2015 kommer den endast kunna köras mellan 
planen 8, 11, 12, 13. Materialet kommer ursprungligen från plan 10 där godsmottagningen 
ligger. Därifrån körs det ner till plan 9 på en ramp för att sedan gå in till hiss 448:003. Hiss 
448:003 är markerad med en stjärna i figur 7. Hissen befinner sig i den östra byggnaden vilket 
innebär att när byggmaterialet kommer ut från hissen på avsedd avdelning. Plan 7 ska vara 
klar för vårdverksamhet 2015-04-01. 
 

 

Figur 7 - Plan 7, hissen är markerad med röd stjärna 
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5.2 Plan 8 

Byggmaterialet som ska till plan 8 kommer att transporteras genom hissen 448:003. Hiss 
443:003 skulle också kunna användas men under våren 2015 kommer den endast kunna 
transporteras mellan planen 8, 11, 12, 13. Om denna hiss (443:003) skulle användas skulle 
byggmaterialet behöva transporteras upp via någon annan hiss från plan 9 eller 10 till planen 
11, 12 eller 13 för att sedan transporteras ner till plan 8 genom hissen 443:003. Materialet kan 
också transporteras ner för ramperna från plan 10 och 9 ner till plan 8 för att sedan gå via ett 
par korridorer in till östra byggnaden. Den minsta dörrbredden i korridorerna på plan 8 är 2,5 
meter vilket gör att pallarna enkelt kan transporteras igenom planet utan att några 
ombyggnationer behöver göras. Byggmaterialet kommer ursprungligen från 
godsmottagningen på plan 10. Hissarna är markerade med stjärnor och vägen nedför 
ramperna är markerad med pilar som ses i figur 8 nedan. Hissarna befinner sig i den östra 
byggnaden vilket innebär att när byggmaterialet kommer ut från hissarna så befinner det sig 
på rätt avdelning. Plan 8 ska vara klar för vårdverksamhet första april år 2015. 
 

 

Figur 8 - Plan 8, hissar och flöden är markerade med röda stjärnor och pilar 
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5.3 Plan 9 

Byggmaterialet som ska till plan 9 rekommenderas att transporteras ner för rampen från 
godsmottagningen på plan 10. Mycket av byggmaterialet rekommenderas att gå via plan 9 till 
de övriga våningarna. Byggmaterialet transporteras då ner via rampen från plan 10 genom 
korridorerna på plan 9 fram till hissarna. Några av dörrarna i korridorerna kan komma att 
behöva förstoras så att pallarna med byggmaterial kan komma igenom dem. Även om en eller 
ett par dörrar behöver byggas ut är det bästa vägen eftersom annars skulle materialet behöva 
gå genom avdelningar på plan 10 där vårdverksamhet pågår. Flödesvägarna som går igenom 
vårdverksamheten skapar också problem då även dessa korridorer skulle behöva förstoras för 
att rymma flödet av pallarna. Vägen som godset kommer transporteras på är markerade med 
pilar och hissarna är markerade med stjärnor. Hus 443 som innehåller hissarna 443:001 och 
hiss 443:003 kommer att lämnas över till vårdverksamhet i mars månad år 2016. Hus 448 som 
innehåller hissarna 448:002 och hiss 448:003 kommer att lämnas över till vårdverksamhet 
2016-01.  
 
Hiss 443:001 som är längst till vänster i figur 9 går i vanliga fall mellan planen 8-15 men 
under våren 2015 går den endast mellan planen 8, 11, 12, 13. Hiss 443:003 är den vänstra av 
de mittersta hissarna i figur 9, går i vanliga fall mellan planen 7-15 men under våren 2015 går 
den endast mellan planen 8, 11, 12, 13. Det medför att hiss 443:001 och hiss 443:003 inte 
kommer att användas så mycket under våren 2015 då de inte stannar på plan 9 där det mesta 
av byggmaterialet är tänkt att gå igenom. Hiss 448:002 är den näst längst till höger på figur 9, 
den går mellan planen 9-15 och kommer kunna användas som bygghiss fram till oktober 
månad år 2015. Hiss 448:003 som är längst till höger i figur 9 kommer att öppnas för 
verksamhetens godshantering 2015-08. Hissen går mellan planen 7-15.  
 

 

Figur 9 - Plan 9, hissar och vägar är markerade med röda stjärnor respektive pilar 
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5.4 Plan 10 

Allt byggmaterial kommer in på plan 10 vilket gör att godset som kommer till plan 10 
möjligen inte behöver gå via någon hiss utan kan direkt transporteras genom korridorer till 
hus 443 och 448. Om byggmaterialet ska transporteras genom plan 10 till hus 443 och 448 
kommer troligen vissa dörrar i korridorerna att behöva breddas, samt att flödet av 
byggmaterial troligen kan komma att inkräkta på vårdverksamhetens avdelningar. Detta kan 
skapa problem när flödet av byggmaterial inkräktar på sjukvården, samt att det kommer 
krävas extra arbete att bredda dörrarna. Därför kan det vara en bättre lösning att transportera 
ner materialet till plan 9 och sedan ta upp det med hiss till plan 10 igen. Det skapar mindre 
arbete samt att ingen vårdverksamhet kommer att störas. Byggmaterialet kommer att komma 
in mellan klockan 14:00-24:00, där det mesta kommer att anlända efter 17:00. En del av 
byggmaterialet ska som nämnts ovan transporteras via andra plan för att komma till sin 
slutdestination, vilket gör att en del av byggmaterialet som kommer in på plan 10 kommer att 
transporteras ner via rampen till lägre plan. Hus 443 som innehåller hissarna 443:001 och 
443:003 kommer att gå över till vårdverksamhet under mars månad år 2016 och hus 448 som 
innehåller hissarna 448:002 och 448:003 kommer att gå över till vårdverksamhet i januari år 
2016. I figur 10 illustreras det hur byggmaterialsflödet på plan 10 skulle kunna se ut, samt var 
godsmottagningen och hissarna ligger på detta plan. Hissarna 443:001 och 443:003 som är de 
två stjärnorna till vänster i figur 10 kommer endast kunna köras mellan plan 8, 11, 12, 13 
under våren 2015 som nämnts tidigare. Vilket gör att dessa två inte kommer att kunna 
användas till att distribuera ut materialet till andra våningar från plan 10. Se våningar och 
datum i tabell 1 för hiss 448:002 och 448:003. 
 

 

Figur 10 - Plan 10, godsmottagning, flöden och hissar markerade med röda rektanglar, pilar 
och stjärnor 
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5.5 Plan 11 

Som kan ses i figur 11 kommer plan 11 att få sitt gods främst från hissarna 448:002 och 
448:003 då hissarna 443:001 och 443:003 endast går mellan planen 8, 11, 12 och 13. Om 
hissarna i hus 443 ska användas behöver materialet först komma till plan 8 från plan 10 
genom ramperna som finns mellan planen för att sedan transporteras genom hissarna i hus 
448 men i det fallet hade det varit bättre att direkt köra byggmaterialet till plan 11 genom 
hissarna 448:002 och 448:003 från plan 9. Om byggmaterialet körs via plan 8 kommer 
ledtiderna bli onödigt långa och flödena mer komplicerade än vad som behövs. Det kan sätta 
press på kapaciteten för hissarna i hus 448 men då mängden byggmaterial som kommer in 
inte är särskilt stort så ska inte det orsaka några problem. I hus 443 startar vårdverksamheten i 
juni 2015 och i hus 448 startar vårdverksamheten i november månad år 2015.  
 

 

Figur 11 – Plan 11, materialflöden och hissar markerade med röda pilar och stjärnor 
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5.6 Plan 12 

På plan 12 kommer vårdverksamheten att starta i maj månad år 2015 i hus 443 samt i 
november månad 2015 i hus 448. Fram till maj 2015 kan alla hissarna användas för att 
transportera byggmaterial till de bägge avdelningarna, men när vårdverksamheten startar i hus 
443 är det lämpligare att hissarna i hus 448 används till byggmaterialet. Som tidigare nämnts 
går hissarna 443:001 och 443:003 endast mellan planen 8, 11, 12 och 13 under våren 2015 
vilket gör att hissarna i hus 448 är mer lämpade att använda. I figur 12 är hissarna på plan 12 
utsatta med stjärnor och flödena med pilar. 
 

 

Figur 12 - Plan 12, flöden och hissar markerade med röda pilar och stjärnor 

  



 

30 
 

5.7 Plan 13 

I figur 13 illustreras plan 13, på plan 13 lämnas hus 443 över till vårdverksamhet i maj månad 
år 2015 och hus 448 lämnas över i november 2015. Samtliga fyra hissarna kan användas för 
att transportera byggmaterialet dock är det lämpligare att hissarna i 448 används då hissarna i 
443 måste få byggmaterialet via plan 8. 
 

 

Figur 13 - Plan 13, flöde av byggmaterial och hissar är markerade med röda pilar och 
stjärnor 
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5.8 Plan 14 

På plan 14 startar vårdverksamheten samtidigt i hus 443 och 448, vårdverksamheten startar i 
augusti 2015. Som visas i figur 14 kommer allt byggmaterial fram till juni 2015 som ska till 
plan 14 transporteras i hissarna 448:002 och 448:003 då hissarna i 443 endast går upp till plan 
13 under våren. Från första juni 2015 till vårdverksamhetens start i slutet av augusti 2015 kan 
samtliga fyra hissar användas för att köra byggmaterialet. 
 

 

Figur 14 - Plan 14, flöden och hissar är markerade med röda pilar och stjärnor 
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5.9 Plan 15 

I figur 15 illustreras plan 15, på plan 15 lämnas båda husen över till vårdverksamhet första 
oktober 2015. Hissarna kommer att användas på samma sätt för att förse plan 15 med 
byggmaterial som för plan 14. Det vill säga under våren transporteras byggmaterialet med 
hissarna i hus 448 och från första juni 2015 till första oktober 2015 transporteras 
byggmaterialet med samtliga fyra hissar.  
 

 
Figur 15 - Plan 15, flöde och hissar är markerade med röda pilar och stjärnor 
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6 REFLEKTION KRING FÖRSLAGET  

6.1 Distribuering av byggmaterial på området 

Allt byggmaterial som ska till östra utbyggnationen kommer in genom den norra 
godsmottagningen. Materialet levereras från klockan 16:00 till 24:00, där det mesta inkommer 
efter klockan 17:00. Då Framtidens US har tagit in en tredjepartslogistiker som sköter alla 
leveranser och planerar dessa så att antalet fel ska minimeras, kommer leveranssäkerheten 
förbättras med avseende på vad som levereras samt att leveranserna inkommer på mer exakta 
tider än de skulle gjorts om de inte planerades. Vidare kommer Svensk Bygglogistik även 
göra så att samtliga flöden av byggnadsmaterial som kommer in till byggarbetsplatsen 
kommer att flyta på bättre eftersom de leveranser som inkommer har schemalagts. Det medför 
att en mindre mängd material kommer stå stilla i godsmottagningen i väntan på att 
distribueras ut till avsedd avdelning. Vilket i sin tur medför att personalen på 
godsmottagningen utan större problem kommer att kunna köra ut byggnadsmaterialet utan att 
det blir kö eller för trångt på godsmottagningen eller i korridorerna som leder därifrån. Då det 
endast är 0-40 kollin som levereras per vecka enligt prognosen av Svensk Bygglogistik samt 
att det finns ett flertal flödesvägar att välja på för att distribuera ut byggnadsmaterialet 
kommer risken för att godset inte når sin slutdestination att vara minimal.  
 
Det mesta av byggnadsmaterialet kommer att distribueras ut genom plan 8 och 9 vilket gör att 
godset kommer köras ner via rampen från plan 10 till de bägge planen. Därefter kommer det 
att transporteras genom korridorerna på dessa planen för att komma fram till hissarna. På plan 
8 kommer inga dörrar att behöva breddas för att godset ska kunna passera vilket är bra då 
inget extraarbete kommer behövas. Dock kommer troligen ett par dörrar på plan 9 behöva 
breddas för att pallarna ska kunna köras igenom dem. Byggmaterialet borde då lämpligen 
kunna köras endast genom plan 8 för att slippa arbetet för att bredda dörrarna på plan 9. Men 
då plan 8 övergår till vårdverksamhet tidigare än plan 9 kommer plan 9 ändå att behöva 
användas under senare delen av året för att köra ut byggnadsmaterialet. Genom att ha två plan 
öppna för flödet skapar det även en viss säkerhet för att minska risken för att flödet av 
byggnadsmaterial ska stanna. Breddningen av dörrarna på plan 9 borde gå relativt snabbt att 
genomföra om det inte är så att någon av dörrarna är en branddörr. Om så vore fallet skulle 
det innebära lite mer arbete att bredda dörren men det borde ändå gå att genomföra utan några 
större problem. Vad gäller korridorerna på de övriga planen är de inte lika betydelsefulla i den 
meningen eftersom när byggnadsmaterialet har kommit ut från hissen på respektive plan så 
kommer materialet att vara på avsedd våning, om det skulle vara så att det inte går att köra 
pallen sista sträckan på avdelningen så kommer byggnadsmaterialet få bäras förhand sista 
biten. Byggnadsmaterialet som körs på rullburar kommer kunna köras genom samtliga 
korridorer och dörrar utan problem då dessa är mindre än pallarna. Om pallen som materialet 
ligger på skulle vara för stor och otymplig att köra genom korridorerna samt om materialet är 
för tungt att bära mer än ett par meter kan det flyttas över på trucken som är smalare än den 
pallen som materialet ligger på och därefter köras sista biten på endast trucken då den utan 
problem får plats i korridorerna. 

6.2 En kritisk punkt i flödet 

En av de mest kritiska punkterna i flödet för byggnadsmaterialet är de fyra hissarna, och 
nedan beskrivs därför några punkter som skulle kunna göra den delen av försörjningskedjan 
mindre kritisk. Om de fyra hissarna skulle kunna köras mellan alla planen, det vill säga om 
hiss 443:001 och 443:003 skulle kunna köra mellan fler plan än 8, 11, 12 och 13 under våren 
2015 skulle det underlätta för flödet av byggnadsmaterial i den bemärkelsen att det skulle bli 
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lättare att förse planen 7, 10, 14 och 15 med byggnadsmaterial. Detta då båda hissarna skulle 
gå till plan 10, 14 och 15 samt att hiss 443:003 skulle gå till plan 7. I nuläget går endast hiss 
448:003 till plan 7 under våren 2015, vilket gör att flödet till plan 7 blir kritiskt om något 
skulle hända med hissen. För att flödet av byggnadsmaterial ska kunna flyta på under hela 
byggarbetet krävs det att minst en hiss kan köra till varje plan, annars skulle det kunna 
uppkomma problem. Som det ser ut nu skulle det kunna uppkomma problem om en eller flera 
av hissarna skulle sluta fungera under en längre tid, eftersom det finns plan idag som är 
beroende av endast en till två hissar. En idé för att undvika att ett sådant problem inträffar 
skulle kunna vara att hiss 443:003 också skulle kunna köra till plan 7, det skulle minska 
risken för att flödet skulle stanna eftersom det då alltid skulle finnas minst en hiss som gick 
till plan 7 trots att en hiss var ur funktion. Materialflödet till plan 10 skulle också bli säkrare 
om fyra hissar skulle kunna användas i stället för två, det samma gäller för planen 14 och 15 
som endast kan nås med hissarna 448:002 och 448:003 under våren 2015. Om det skulle 
uppstå problem med materialflödet på grund av att en eller flera av hissarna gått sönder skulle 
det kunna lösas genom att justera samtliga hissar så att de skulle kunna köras mellan fler plan. 
Detta gäller speciellt hissarna i hus 443 som endast går mellan ett visst antal plan under våren 
2015. 

6.3 Lösningar som implementerats 

Projektet Framtidens Us har använt dig av logistiklösningar i den bemärkelsen att de som 
nämnts ovan ingår en tredjepartslogistiker i projektet, detta för att Region Östergötland vill ha 
en organiserad byggarbetsplats där alla aktiviteter utförs effektivt med avseende på planerade 
transporter, minskade mängder materialspill och stillastående resurser. Genom att anlita en 
tredjepartslogistiker får hela byggarbetsplatsen en tydligare struktur, alla leveranser går 
genom samma knutpunkt vilket gör att det sker färre misstag och antalet felleveranser 
minskar. Detta är möjligt då Svensk Bygglogistik har upprättat en checkpoint där samtliga 
inleveranser går genom. 
 
Genom att projektledningen har infört det systemet har de även infört en relativt bra 
materialhantering, i kapitel 3.4 nämner Storhagen (2007) de sju ”r:en” som är, rätt material i 
rätt mängd, i rätt tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund, till rätt kostnad. Genom att 
Framtidens US har infört en tredjepartslogistik som sköter transporterna på området och 
använder sig av en incheckningsstation gör det att byggmaterialet som ankommer till 
byggarbetsplatsen kontrolleras så att det är i rätt tillstånd, det vill säga så att inget material är 
skadat. Incheckningen ser även till så att byggnadsmaterialet som levereras hamnar på rätt 
destination i rätt tid på byggarbetsplatsen. Då byggmaterialet som inkommer till 
byggnadsområdet har en bestämd avlastningsplats samt en bestämd väg det ska köras på leder 
det till färre skador och tillbud enligt Hellner och Modig, 2011. Materialet hålls också mer 
under uppsikt då det ständigt är i rörelse vilket minskar riskerna för stölder. Resurserna 
används på ett bättre och effektivare sätt då de är schemalagda på arbetsuppgifter. Det som 
önskas uppnå med en tydlig struktur är att öka den effektiva tiden hos resurserna, minska 
antalet fel, öka säkerheten för resurserna samt att hela systemet arbetar mer integrerat mot ett 
gemensamt mål.  

6.4 Förslag till en lösning 

För att försöka minska kostnader och för att ha en bättre kontroll över materialet som 
inkommer till Framtidens US skulle en terminal kunna inrättats utanför byggområdet. Det 
skulle göra att samtliga incheckningsstationer som idag finns vid godsmottagningarna på 
byggområdet skulle kunna ligga på samma ställe, d.v.s. vid terminalen. Det hade inneburit att 
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endast en incheckning för byggnadsmaterialet hade behövts. Det hade varit möjligt att lagra 
en del av byggnadsmaterialet på terminalen vilket hade gjort att schemaläggningen av 
inkommande byggmaterialleveranser inte hade varit så kritisk som den är idag. Det hade 
minskat mängden transporter in till byggområdet då leveranserna som inkom till terminalen 
skulle kunna paketeras om så att de samkördes in till byggnadsplatsen. Det hade dock blivit 
en extra kostnad att bygga upp terminalen samt att den hade krävt en del plats. Den skulle 
behöva ha resurser i form av personal samt lastbilar och truckar som tog hand om materialet 
som inkom samt ha vakter dygnet runt. Fördelarna skulle alltså vara en gemensam 
omlastningsstation, vilket skulle öka kontrollen av det material som kom in, mängden 
transporter till själva byggområdet hade minskat. Det hade gjort det möjligt att ställa av 
inkommande byggnadsmaterial och då inte gjort beställningen av byggnadsmaterial så kritisk 
och störningskänslig. Byggmaterialet hade kunnat komma in ett par dagar tidigare och då 
gjort det möjligt att mindre förseningar av leveranser skulle kunna ske utan att några större 
konsekvenser uppstått. Negativa effekter som skulle kunna uppkomma av att ha en terminal 
skulle vara kostnaden att uppföra den samt att betala de resurser som behövts för att sköta 
den, samt att en terminal hade även ökat kapitalbildningen. En terminal hade kunnat ge bättre 
resultat men det är inte säkert, beroende på mängden bundet kapital och kostnaderna att driva 
den måste vägas upp mot de vinster som den skulle göra i materialhanteringen.  

6.5 Reflektioner 

Första frågeställningen som examensarbetet skulle besvara var hur 
byggnadsmaterialsförsörjningen till östra utbygganden skulle kunna se ut under året 2015. 
Genom nulägesbeskrivningen erhölls information om korridorernas längd och bredd, 
hissarnas mått samt vilka tider de kunde användas samt vilka tider som resurser var 
tillgängliga och på vilket sätt byggnadsmaterialet skulle köras fram på. Frågeställning 1 med 
samtliga underrubriker besvarades genom kapitel 4 nulägesbeskrivningen samt kapitel 5 
förslag till materialflöde. I kapitel 5 illustreras vilka korridorer och hissar som godset ska gå 
igenom. I nulägesbeskrivningen står det också under vilka tider flödet får vara igång samt på 
vilket sätt byggnadsmaterialet kommer att köras fram på. 
 
I litteraturstudien beskrivs några exempel på hur bygglogistik, SCM och materialhantering 
kan användas inom byggindustrin för att effektivisera byggandet. I kapitel 6 reflektioner 
diskuteras vilka metoder från litteraturstudien som Framtidens US använt sig av för att 
effektivisera flödena.  
 
Som beskrivs i metodkapitlet erhålls samtlig information från SWECO och Svensk 
Bygglogistik, all information som hämtats in är av senaste versionerna vilket gör att antalet 
fel och brister är minimala, vilket gör att trovärdigheten i den är hög. Däremot är ingen 
information insamlad på plats med egna mätningar vilket sänker trovärdigheten en aning. All 
information har där av granskats noga för att säkerställa så att den stämmer och har hög 
trovärdighet.  
 
Brister och fel som kan ha uppkommit i detta examensarbete skulle kunna vara att 
informationen som samlats in inte stämmer helt med verkligheten då inga egna mätningar har 
gjorts som kan stärka den. Däremot har informationen samlats in från två ställen och jämförts 
med varandra för att urskilja om några skillnader funnits samt att informationen har granskats 
ett flertal gånger. För att hitta flödesvägar genom korridorerna har ritningar över sjukhuset 
använts, brister som kan ha uppstått är att någon del av ritningarna är felaktig, vilket kan leda 
till att flödesvägarna som tagits fram inte är de bästa då det kan krävas ombyggnationer för att 
få dem att fungera. För att minimera risken att det skulle hända har hela tiden den senaste 



 

36 
 

versionen av byggnadsritningarna använts. I lösningsförslaget har inte antalet kollin som 
inkommer tagits med i beräkningen, detta då ett antagande gjordes att resurserna som finns till 
hands utan större problem kan köra materialet på utsatt tid. Brister som finns i detta är om det 
skulle komma in betydligt mer material än vad som är planerat enligt prognosen. Detta skulle 
dock vara högst osannolikt då Svensk Bygglogistik som gör prognosen har tillgång till den 
data som innehåller alla leveranser till Framtidens US.  
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7 REKOMMENDATIONER  
För att Framtidens US ska få en effektiv logistik krävs det att alla flöden av byggmaterial 
flyter på bra. För att lyckas med detta är det viktigt att de tar till vara på alla utredningar som 
gjorts för att få fram ett resultat som kan ge den bästa lösningen. Utredningarna kommer 
säkerligen föreslå olika lösningar. Det viktiga är dock att beslutsfattandet sker kring 
huvudfrågorna, att byggmaterial kan köras fram på den utsatta vägen så att inte sjukvården 
störs av flödet samt att kostnaderna i tid och pengar hålls nere. Beroende på vilka våningar 
som används för att distribuera materialet kommer kostnaderna för breddning av dörrar eller 
korridorer att påverka resultatet. Hissarnas kapacitet och vilka våningar de kan köras mellan 
påverkar också resultatet. Därför kan det vara av intresse att kontrollera möjligheten att 
justera vissa hissar så att de kan köra till fler våningar, och i så fall kontrollera om det kan ge 
ett bättre resultat.   
 
För att få fram det bästa flödet som kan förse alla våningarna bör beslutsfattarna först 
säkerställa att flödet inte stör sjukvården, därefter bör kostnaderna för ombyggnationer 
övervägas samt tiden det tar att köra byggmaterialet genom flödet, då tid är pengar. Det är 
också önskvärt att materialet inte befinner sig en längre tid i korridorer och hissar eftersom 
det kan störa den befintliga sjukvårdsverksamheten.  
 
Det bör även göras kontroller av hur samtliga materialinköp gjordes, beställdes allt material i 
rätt mängd och i rätt förpackningar, eller fanns det beställnings- och planeringsfel. Skulle 
förbättringar i försörjningskedjan kunna göras för att dessa fel inte ska uppkomma? Bästa 
sättet att minska antalet fel i framtiden är att se till fel som hänt tidigare och lära sig av dem. 
Entreprenörerna bör även ställa höga krav på leverantörerna så att mängden fel i leveranserna 
hålls låga. 
 
Sett till logistik i byggbranschen som sin helhet hade det varit bra att efter projektets slut göra 
någon form av undersökning av hur arbetet har gått, till exempel genom att fråga aktörerna 
om vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Eftersom Framtidens US har 
använt sig av en tredjepartslogistiker hade det kunnat ge en bra förhållningspunkt om vad som 
blivit bättre eller sämre i detta projekt än i tidigare genomförda projekt som inte har använt 
sig av en tredjepartslogistiker.  
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Bilaga 1, information om samtliga plan i östra utbygganden    

 

Figur 16, plan 7 

 

 

Figur 17, plan 8 
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Figur 18, plan 9 

 

 

Figur 19, plan 10 
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Figur 20, plan 11 

 

 

Figur 21, plan 12 
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Figur 22, plan 13 

 

Figur 23, plan 14 
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Figur 24, plan 15 


