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Förslag	till	CMB	satsningsområde	2018-2020	

Byggandets	logistik	
CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) tillstyrkte vid styrelsemöte 2017 09 06 att 
starta en tematisk arbetsgrupp, innefattande såväl forskare som praktiker, med ambition 
att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till 
samhällsbyggnadssektorn. Nedanstående förslag beskriver bakgrund, möjligheter och 
utmaningar samt syfte och arbetsformer för gruppens arbete. Gruppens arbete är tänkt 
löpa över en treårsperiod.  
 
Bakgrund 
Byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla parter och stadens invånare. 
Krav på ökad effektivitet i byggandet och ökade miljökrav är ett par av de främsta 
utmaningarna. När förtätade stadsmiljöer eftersträvas ställs också ökade krav på 
ytanvändning och därmed effektiv logistik, bla materialhantering på och kring 
byggplatserna (”bygglogistik”). Särskilt utmanade är bygglogistik i de många projekt som 
utförs i förtätad stadsmiljö där trånga stadsgator delas med övrig trafik och det är brist på 
lagringsutrymme. Hur bygglogistik planeras, organiseras och samordnas i förhållande till 
det enskilda byggprojektet och omgivningen blir därmed centralt. 
 
Möjligheter och utmaningar 
Effektiv logistik reducerar kostnader, ökar kvalitén och bidrar till en effektivare 
byggprocess. Effektivisering av logistik och transporter beräknas kunna reducera 
byggkostnaderna med 20%.1 Färre än 40% av leveranserna till byggplatsen anländer med 
rätt volym, vid rätt tid, på rätt plats, utan skador och dokumenterade på överenskommet 
sätt.2 Detta påverkar hur byggandet fortskrider. Ofta uppstår betydande förseningar när 
planering i förhållande till omgivningen försvåras. Även med avseende på hållbarhet finns 
en betydande förbättringspotential. Byggsektorn svarar för 20% av de totala emissionerna 
av CO2 och varje dag rullar 1/3 av Sveriges 79 000 tunga fordon till och från byggplatser.3  
 
Primärt fokus är vanligtvis att åstadkomma effektiv logistik på byggplatsen. Minst lika 
viktigt är att förstå hur den interna byggplatslogistiken kopplas ihop med den externa 
logistiken utanför byggplatsen, den så kallade försörjningslogistiken. Dessa två bör 
betraktas som en helhet för att inte suboptimera enskilda delar. Saknas fokus på denna 
sammankoppling riskerar dessa två ’logiker’ att krocka, vilket leder till störningar och 
																																																								
1	Sveriges	Byggindustrier	(2010)	Effektiva byggtransporter. Rapport: www.bygg.org	
2	Thunberg,	M.	&	Persson,	F.	(2014)	Using	the	SCOR	model’s	performance	measurement	to	improve	
construction	logistics,	Production	Planning	and	Control,	25(13-14),	1065-1078.	
3	Boverket	(2011)	Miljöindikatorer	för	bygg	och	fastighetssektorn	1993-2007.	Rapport	2011:2.	
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kostsamma anpassningar. Dessutom är det av yttersta vikt att byggplatslogistiken och 
försörjningslogistiken utformas utifrån ett systemperspektiv i integration med övriga flöden 
av transporter (gods, person, trafik).  
 
Syfte och problemställningar 
Syftet med gruppens arbete är att adressera möjligheter och utmaningar för effektiv 
bygglogistik anpassad till förutsättningar för miljömål och andra krav som uppstår vid 
stadsutveckling i urbana miljöer. Inriktningen på gruppens arbete bestäms i samråd 
mellan gruppens aktiva ledamöter, men kommer exempelvis omfatta nedanstående 
problemställningar och områden. Dessa knyter an till en rad kompetensområden i olika 
forskningsmiljöer på Chalmers: trafik och optimering, logistiktjänster, urban freight, logistik 
och planering samt materialhantering. Exempel på problemställningar som kommer 
behandlas inom ramen för detta övergripande syfte är:  
 

- Kravställning vid upphandling: hur kravställs bygglogistik vid upphandling i 
beställarled för att skapa goda förutsättningar för en logistiklösning i samklang 
med omgivande miljöer i staden?  

 
- Logistiksamordning: hur kan man samordna olika aktörer i större 

stadsutvecklingsprojekt för en gemensam samverkan kring bygglogistik? 
 

- Digitalisering:  hur utnyttjas den potential digitalisering skapar vad gäller 
effektivisering och samordning av bygglogistik? 

 
- Planeringsprocesser: hur utformas planeringsprocesser där bygglogistik ingår från 

tidiga skeden till produktion?  
 

- Resursutnyttjande: hur utnyttjas befintliga resurser i form av terminaler och fordon 
och vilka nya resurser kan tillföras/utvecklas för att bygglogistik ska uppfylla 
miljökrav samt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling?  

 
- Returlogistik- och återvinningsfrågor.  

 
- Påverkan/behov/inverkan av kommunala regelverk- exv. relaterat till miljözoner 

och lastnings- och lossningstider.  
 
Arbetsformer för gruppen 
Arbetet i gruppen består i ett första skede av att utbyta erfarenheter, samt identifiera 
behov och utmaningar kopplat till ämnesområdet. Ambitionen är att erfarenhetsutbytet 
ger upphov till relevanta ämnen för forsknings- och utvecklingsprojekt. Av betydelse blir 
även att sprida resultat och erfarenheter från gruppens arbete externt. 
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En tematisk arbetsgrupp kommer att formas, till vilken ledamöter inbjuds in, med 
förslagsvis 4–6 möten per år, för att utbyta aktuella erfarenheter och initiera nya studier. 
Varje möte har en agenda, en mötesledare från branschen (ordförande) och en 
mötessekreterare. Deltagarna förväntas (i) aktivt delta i ett öppet och konstruktivt 
erfarenhetsutbyte, (ii) lägga egen (eller medarbetares) tid för att förbereda sig inför varje 
möte, men också (iii) aktivt delta i inriktningsbeslut kring innehållet i mötena.  
 
Förväntade resultat  
Det förväntade resultatet är kunskap som leder till faktiska logistikförbättringar i byggandet 
över tid. Mer preciserat förväntas följande resultat av de samtal som sker i gruppen:  
 

- intressanta och lärorika erfarenhetsutbyten under gruppens möten,   
- nya idéer till relevanta större såväl som mindre forsknings- och utvecklingsprojekt,  
- nya idéer till relevanta examensarbeten  
- initiativ till resurseffektivare logistiklösningar.  

 
Alla aktiviteter syftar till att skapa sådant värde för CMB:s partners att de i sin tur kan 
utveckla förbättringar i byggprocessen eller skapa ytterligare värde för sina kunder. Detta 
mervärde åstadkoms på kort sikt genom den ökade kunskap som genereras och överförs 
inom forskningsprojekt och/eller under diskussioner vid gemensamma möten och 
seminarier. Mervärde åstadkoms också på lång sikt då kunskapen bidrar till förbättrad 
utbildning för den framtida arbetskraften. 
 
Organisering av gruppens arbete  
Det vetenskapliga arbetet leds och koordineras av Viktoria Sundqvist. Viktoria Sundqvist 
är universitetslektor vid avdelningen för Construction Management på Chalmers. Hennes 
forskning och undervisning berör management, ekonomi och organisering. Hon är särskilt 
intresserad av hur struktur och dynamik samspelar i nätverk, inklusive 
interaktionsprocesser vad gäller inköp och logistik. I forskningen studeras arbetsfördelning 
och samverkansformer från ett interorganisatoriskt perspektiv. Gruppen och arbetet inom 
gruppen är öppet för forskare från alla relevanta institutioner vid Chalmers, särskilt 
Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och Teknikens ekonomi och organisation.  
 
Till utskottet inbjuds också partnerföretag med primärt en person per 
företag/organisation. Alla partnerföretag som vill delta bör ges möjlighet att delta. 
Beroende på intresse att delta i gruppens arbete anpassas organisation och arbetsformer. 
Det är önskvärt att utveckla ett djupare samarbeta med de företag som är mest drivande 
inom område.  
 
Medverkande företag förväntas bidra med ca 150 timmar över en treårsperiod. Ca 50 
timmar är knutna till de kvartalsvisa mötena. Den övriga tiden kan exempelvis bestå av 
bidrag till mindre datainsamlingar, medverkan i att forma större ansökningar eller andra 
aktiviteter. 
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Rapportering och uppföljning 
Resultaten från gruppens arbete förväntas spridas på flera sätt, till exempel:  
 

- skriftligt (löpande) i vetenskapliga tidskrifts- och konferensartiklar, fackpressartiklar 
och populärvetenskapliga rapporter   

- muntligt (löpande) i undervisningen och vid industriseminarier  
 
En viktig resultatspridning sker också under pågående studier till medverkande företag. 
Därutöver föreslås resultatpresentation vid åtminstone ett CMB seminarium per år.  
 
CMB:s sekretariat kommer löpande att följa gruppens arbete och rapportera till styrelsen.  
 
 
 
 


