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Vad är bygglogistik?
Tillverkning

Distribution

Produktion
Godsmottagning
Interna transporter
Flytta runt material
Mellanlagra material
Sortera material
Lyfta in material
för montering
Returhantering

Försörjningskedjan
till byggplatsen

Gränssnitt försörjningskedja
Byggplatslogistik
och byggplats

Leveranser: typexempel
•

Distributör:
- Kunden kan inte välja leveransdag: levererar alltid dagen efter.
- Kunden lägger flera orders (ex. 150 orders läggs samma dag
från samma byggare och byggplats) – hanteras separat.
- Stort antal transporter, mycket luft.
- Ineffektivt i försörjningskedjan.

•

Materialtillverkare:
- Fullastad bil – volym ej anpassad till produktionstakt. Kräver
lagerhållning på byggplatsen. Gods försvinner, skadas, flyttas
runt – i genomsnitt sju gånger!
- Ineffektivt på byggplatsen.

Bygglogistik - allt viktigare
• Inspiration från andra branscher
• Problem: brister i planering och ledning
• Skador, svinn och spill leder till:
• Ökade kostnader
• Försämrad kvalitet
• Lägre effektivitet
• Sämre hållbarhet (resursförbrukning och transporter ökar)
• Byggande i tät stadsmiljö: trångt, dela med annan trafik och
annan verksamhet, brist på lagringsutrymme, restriktioner
(vikt, utsläpp, tidszoner).
• Industrialiserat byggande.

Potential för förbättringar
• Kostnader:
• Logistik i genomsnitt mer än 10 % av inköpspris för materialet (vissa
byggmaterial mer än 60%, andra 20-30%).
• 15 % av byggarbetarens arbetstid: materialhantering
• Effektivisering av logistik och transporter kan reducera
byggkostnaderna med 20 %. Ex. Kvarteret Svante i Malmö:
Välgenomtänkt logistik → 21 000 SEK/m2 jämfört med 27 000 SEK/m2

• Kvalitet:
• Färre än 40 % av leveranserna anländer till byggplatsen i rätt volym,
rätt tid, på rätt plats och utan skador.

• Hållbarhet:
• Byggsektorn svarar för 20 % av totala emissionen av CO2.
• 1/3 av 79 000 tunga lastbilar rullar till eller från en byggplats varje dag.

Vad är det då för utveckling vi ser?
• Rollförändringar hos befintliga aktörer, tex. utvecklade
logistiktjänster hos distributörer
• Etablering av specialiserade aktörer, så kallade
logistikspecialister
• Nya tekniska lösningar inom logistik och IT

Samverkan mellan inblandade aktörer förändras

Exempel 1:
Distributören utvecklar sina tjänster
•

•

Värde genom utökade
logistiktjänster och anpassade
leveranser:
- Klockslagsleverans
- Märkning (tex. lgh., rum)
- Emballering (lyfta gods)
- Lägenhetspackat/
våningsplanpackat
- Leveransavisering
- Korttidslagring (ej ha gods
på byggplatsen
- Containerförvaring
- Inlyft/uppbärning gods
Kundanpassade prefablösningar:
- industrialiserat byggande,
tar över monteringsarbete

Effekter:
•
•
•

•

Ökad effektivitet på
byggplatsen.
Kvalitet förbättras (hur gods
hanteras, hanteras av färre).
Standardiserade tjänster,
prissatta: vet vad logistiken
kostar.
Problem: lokala projektspecifika
lösningar blir mycket
kostsamma (t.ex. erbjuder
mellanlagring utan att ta betalt,
(”service”).

Exempel 2:
Bygglogistikspecialisten
– FUS projektet
•
•
•
-

Nybyggnation och ombyggnation
Linköpings universitetssjukhus
Etapp 1, nybygget
66 000 kvm
Budget 2 185 MSEK
Utmaningar map logistik:
Sjukhusets ordinarie verksamhet
pågår dygnet runt
Trångt
Ambulansintaget - byggrind
100 000 leveranser och
ca 70 000 m3 berg (80 lass/dag!)

Bygglogistikspecialisten
•
•
•

•
•
•
•

Landstinget (beställaren) vill ha logistikspecialist,
under huvudentreprenören i organisationen.
Ansvarig för all intransport av material (från bil till ”hus X, plan Y,
koordinater ZZ”)
Ansvarar också för:
– APD-planer
– Ställningar, hiss, kran
– Grindvakter
Alla aktörer betalar för intransport (pallstorlek, långgods på bockar)
Alla inleveranser bokas i leveransplaneringssystem 5 dagar innan –
resursplanering
Alla leveranser går via ‘Checkpoint’
Intransport främst efter kl 16 (material anländer kvällstid/turbilar lastar av
vid Checkpoint dagtid)

Intransport av material

Effekter av upplägget med bygglogistikspecialist
•
•
•
•

•
•
•

Minskade skador, spinn och spill: säker produktionsprocess och lägre
kostnader för bortfall. Håller tidsplanen!
Materialhantering mer tidseffektiv.
Förbättrat resursutnyttjande kran och hiss.
Entreprenör och UE fokusera på kärnområde:ökat värdeskapande.
Kräver: god planering. Faktura för intransport av material, anpassa antal
mantimmar.
Krav på paketering: ökad kostnad för leverantörer. (Vad ingår i kontrakt
och avtal?)
Ej lagra på byggplats: mindre kvantitet i varje leverans, kräver
mellanlagring hos leverantör.
Nytt arbetssätt: kräver stora anpassningar. Nya erfarenheter!

Exempel 3:
IT-lösning
•
•

•
•
•

All logistikinformation i försörjningskedjan och på byggplatsen på ett
ställe för olika aktörer (från materialtillverkare till installatör).
Överblick och spårbarhet – all information sparas: ökad lärande, sprider
erfarenheter, ökad kvalitet. Undviker upprepade misstag (pågående och
kommande projekt), sparar kostnader. (Traditionell White board –
information suddas ut).
Förbättrad leveransplanering.
Kräver standardiserade etiketter, ex. enligt BEAST.
Implementera sådan standard=investering.
Mognadsgrad.

Sätt bygglogistiken i fokus!
•

Ställ krav på logistiken – i alla led!
Är blodomloppet i byggbranschen. Välj logistiklösning noggrant, hur logistiken
organiseras handlar inte primärt om effektiv logistik utan om en effektiv
byggprocess.

•

Planera tidigare!
Noggrann och tidig planering (ledtider, paketering, transportsätt, lagerhållning
mm) i förstudie och planeringsfasen. Produktionsfasens ständiga omplanering
– logistikkoordinering måste vara etablerad. Utse en logistikansvarig!

•

Koppla internt-externt!
Betrakta byggplatslogistik och försörjningslogistik som en helhet för att undvika
suboptimeringar.

•

Samverka mera!
Utnyttja IT-lösningar som plattform för samverkan.

Tack!
Frågor?

