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Vad kan Göteborg lära av andra städer? - Viktoria presenterar 

Se presentation för detaljer: ”CIVIC:  Smart Construction Logistics – vad kan Göteborg lära av 
Europas storstäder när det gäller styrning av bygglogistik?”    

Stockholm - Urban escape, inspiration  

Bryssel - Utbyggnad av spårvagnsnät. Fokus på mobilitet. Utmaningar i och med annan trafik 
under byggtid, ingen kravställning gällande logistik i kontrakten med entreprenörer. Ingen 
centraliserad logistikplanering eller koordinering, varje entreprenör hanterar logistik genom 
interaktion med underentreprenörer oberoende av andra entreprenörer/projekt.   

Wien – Nytt kvarter i city. Staden styr delar av processen via en EIA (environmental impact 
assessment) som krävs för alla stora projekt, specifikationer map sociala villkor, buller, 
grundvatten etc.  Krävde användande av en övergripande logistikkoordinator: koordinerar 
och följer upp att regler följs, planerar intransporter via en check-point, APD-plansansvar för 
logistiken, logistikcenter för materiallager.   Men varje aktör agerar oberoende map 
materialhantering på byggplatserna, därmed styr varje entreprenör användandet av egna 
resurser för materialhantering (hissar, truckar, lullar, kran etc.),   

Amsterdam – Stadens initiativ för koordineringav projekt. BLVC framework utvecklas för 
varje stort projekt.  Krav på logistikplan finns i upphandlingen. När upphandlingen är klar 
måste de entreprenörer som får kontrakt ta fram en konkret logistikplan. Logistikplanen 
måste godkännas av staden för att få ett godkännande för att arbeta i stadsmiljön. 
Entreprenörer är ansvariga för att planera bygglogistik och för att informera och koordinera 



 2 

logistikarbetet hos underentreprenörer. Oftast är det projektledaren hos 
huvudentreprenören som leder logistikarbetet. Eftersom logistik är en så viktig del i 
upphandlingen utvecklas nya och kreativa logistiklösningar som ett sätt att vinna kontraktet. 
I fallet med Amsterdam påverkar stadens krav således vilka logistiklösningar som används i 
projekten.    

Stockholm – Stockholms stad tydliga krav. Logistikkoordinator utses, styr och planerar all 
logistik. Alla måste använda logistikcentret på byggplatsen. Mellanlagrar material. Varje 
entreprenör planerar själv sin logistik men alla inleveranser måste bokas i 
logistikkoordinators IT-system. Varje aktör hanterar själv materialhantering på byggplatsen.  

De fyra exemplen visar på variation i styrning och kravställning av bygglogistik. Tre olika 
nivåer: strategisk nivå, taktisk nivå och operationell nivå.  

Diskussion av erfarenheter i Göteborg:  

Gullbergsvass (överdäckningen) har fungerat väl hittills, men de stora utmaningarna har inte 
kommit ännu. Måste arbeta med proaktivt istället för reaktivt där Lindholmen är näst ut där 
åtgärder kan behövas i ett proaktivt syfte.  

Vad är det man ska fokusera på? En trång sektor, vad är det? Vem äger 
koordineringsfrågan? Ska staden ta ledartröjan eller vem ska ta den? Samtidigt behövs 
samtliga resurser för att det ska kunna bli något av det, men ledartröjan saknas i dagsläget. 
Drivkrafter? Skiljer sig mellan privata och offentliga aktörer. LOU påverkar förutsättningar 
dessutom.  

Trafikfrågor är en viktig del, handlar om framkomlighet.  

Trafikkontoret vill gärna ha förslag att reagera på, ta ställning till, inte uppfinna lösningarna 
själv.  

Viktigt att få med produktionsperspektivet: handlar om att kunna bygga effektivt.  

Vad ska uppnås med bättre logistik? 

Syftet med gruppens arbete är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att påverka 
förutsättningarna för bygglogistik i förtätad stadsmiljö.  

Viktiga aspekter: 

- Inte ska drabba tredje man (resa till jobb osv..) 

- Ekonomi (parterna måste se en vinning i det) 

Fyra delområden:  

Effektivare logistik 

Samhällsekonomiskt hållbart 

Säkerhet och kvalitet 

Miljöarbete 
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Hur ska gruppen arbeta?  

Skapa medvetenhet kring frågan. Arbetet går inte fort, men effekter skapas snabbt! Initiera 
saker. Plattform för diskussion och samverkan, genom CMB en neutral plattform.  

Inför nästa möte 

Inför nästa möte ska varje deltagare ta fram ett exempel utifrån erfarenheter av bygglogistik 
och presentera detta (ca 5-10 minuter). Knyta an till punkterna ovan (Effektivare logistik, 
Samhällsekonomiskt hållbart, Säkerhet och kvalitet och Miljöarbete): Vilka förutsättningar 
fanns? Hur genomfördes projektet?  Vad fungerade väl? Vilka var utmaningarna? Lärdomar? 
Ett ”drömscenario”: vad hade krävts för att förbättra map logistik?  

Viktoria och CMB arbetar med att ta fram en bruttolista grundad i ovanstående punkter 
med frågeställningar för att förklara dessa tydligt så en diskussion om deras innebörd sedan 
kan hållas för att spika betydelsen av dem samt skapa en prioritetsordning (om möjligt).  

Nästa möte: 2018-09-12 13:00-15:00, en inbjudan skickas ut.  
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