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1.Mötets öppnande 
 
Bengt Christensson hälsar alla välkomna till en första träff om initiativet byggandets logistik, 
samt beskriver vad CMB är och arbetar med  

Syftet med att starta gruppen byggandets logistik är att det finns ett stort behov av ett bredare 
perspektiv på bygglogistik än endast något som sker på byggplatsen. När staden växer och 
alla ska bygga samtidigt på en trång yta finns enorma logistikutmaningar. Syftet med mötet är 
att diskutera vilka utmaningar som finns och vilka frågeställningar som är viktiga att fokusera på 
för att adressera dessa logistikutmaningar. 

Samtliga deltagare presenterar sig, beskriver vad de jobbar med, samt förväntningar och syn 
på byggandets logistik.  

Viktoria Sundquist beskriver bakgrunden till formandet av gruppen byggandets logistik. 
Bygglogistik är ett viktigt och mycket aktuellt område inom samhällsbyggandssektorn och på 
Chalmers finns god kompetens inom logistikforskning, dels specifikt inom bygglogistik men 
också inom andra branscher varifrån lärdomar kan dras. En forskarinventering på Chalmers 
under hösten 2017 identifierade följande områden som tangerar problematiken med 
byggandets logistik: 

- Trafik och optimering - matematiska modeller för att skapa modeller för 
trafiksimuleringar 

- Logistics services  
- Urban freight - the last mile  
- Logistik och planering - mellan aktörer och samarbetsformer 
- Materialhantering - Hantera fysiskt gods på byggarbetsplats men också 

samlastningscentraler och optimering av materialhantering i värdekedjan 
- Stadsutveckling - Hur ska vi använda det befintliga utrymmet och hur minimerar man 

störningar, olyckor med mera från den befintliga verksamheten under byggtider.  
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Följande frågeställningar har identifierats som intressanta: 

• 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 potentialen digitalisering skapar vad gäller för 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.  

2. Diskussion av frågeställningarna och prioriteringar 
 

 (Erik Hallgren) 

Otroligt viktigt med samverkan mellan aktörerna, både privata och offentliga. Hur ska 
trafiksituationerna hanteras i Göteborg när alla projekt sker samtidigt? 

Makroperspektiv på vilka gator som blir avstängda men också inom det enskilda projektet för 
att minimera transporter och flöden. Trafiken i centrala Göteborg måste minska med 20% 
under byggtiden för att det ska kunna gå ihop.  

Staden måste också ha med det enskilda projektet i sin hantering och logistikfrågan då varje 
projekt kan ställa till det.  

Jämföra med slott-tider på tågarbeten - detta skulle behövas i stadsbyggande också. Kopplas 
till kravställning då man skapar detta innan entreprenör är upphandlad. Men också mycket till 
logistiksamordning. Också i planeringsprocesser.  

Svårt när stora byggherrar ska komma överens, både privata och offentliga beställare. Vem 
bestämmer och hur går beslutsprocessen till? Hur kommer man överens och hur ska man göra 
när man inte kommer överens? Prioritet? Styrningsmekanismer?  

Möjligen kombinera frågorna logistiksamordning och planeringsprocesserna där 
beslutsordningen också kommer in samt hur ska ett överklagande ske? 

 

(Faranas Bengtsson) 

Viktigt att staden är med i och med att de är med i så många skeden. Samordning på 
Lindolmen och Älvstranden är nödvändigt.  
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(Patrik Lindgren) 

Återigen till logistiksamordning, kopplar till projekt till i Linköping där 7 projekt på samma yta 
under samma tid där samordning krävs i upphandling av platta, stomme med mera för att det 
inte ska krocka.  

Planeringsprocessen och logistiksamordningen – det är där det börjar och man tar in alla 
tidplaner och börjar logga pusslet för att komma fram till en gemensam lösning à genererar en 
kravframställning och Go/noGo.  

(Anders Lukschandl) 

Viktigt med digitalisering –  

Dåligt med tid – Utnyttjar kanske bara 8 timmar per dygn (stör staden annars), dålig 
utnyttjandegrad vilket kopplas till resursutnyttjande. När kan man bedriva verksamheten? 

3. Vad ska uppnås med arbetet? 
 

- Effektivare logistik, bättre miljö  
- Samhällsekonomiskt perspektiv. 
- Säkerhet och kvalitet för tredje person. (olycksrisken ökar nattetid, på järnväg) 

4. Hur ska gruppen fungera och vad ska åstadkommas? 
Ta in perspektiv från beställare/entreprenör. 

Vad skulle kunna vara intressanta examensarbeten för kommande studenter? 

Slå samman logistiksamordning och planeringsprocesserna och försöka få ett helhetstänk 
genom hela processen.  

Viktigt inför en större träff att få ned vad gruppen ska uppnå och varför – tydligt och krispigt! 

Till nästa möte: 

Intressant att veta om man kan få med någon från exploateringskontoret (Göteborgs stad), 
finns det politiska direktiv? 

Vad finns det för erfarenhet och referensprojekt och hur arbetar man med dessa frågor? 
Internationella lärdomar?  

Koppla samman vissa frågeställningar och återkomma med en övergripande fråga där 
samverkan, kontrakt, osv är kärnan.  

5. Kommande möten 
 

Onsdagen den 29 maj 13:00-15:00 Plats: XXX 
 

6. Mötets avslutande 
 
Bengt Christensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Antecknat av Andreas Nilsson 
 


