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Sammanfattning 

Anläggningsarbeten är vägbyggen, markberedning, grundläggning och finplanering av mark. 

Dessa arbetsområden är ofta trånga och i de fallen behövs en effektiv logistikplanering. Vid 

anläggningsarbeten krävs ofta ett samspel med många inblandade parter så som husbyggen 

där flera aktörer är inblandade, eller som vid infrastruktur där det på arbetsplatsen krävs ett 

samspel mellan arbetsfordon och övriga trafikanter. Ett anläggningsbygge är flexibelt och 

eventuella komplikationer i arbetet är ibland svårt att förutse.  Leveransplaneringen måste 

fungera för att produktionen ska fortgå, då är det viktigt att veta hur leveranskedjans olika 

delar ser ut, samt logistikens betydelse för tidplanen. För att förbättringar ska uppnås vid 

inköp och leveranser spelar leverantören en nyckel roll. Enligt LEAN-metoden ska det tydligt 

klargöras för leverantörerna hur arbetet ska gå till med leveranser samt att dessa ska hålla sin 

del i avtalet. Ett arbete med att införa Just In Time-leveranser minskar mängden av lagrat 

material på arbetsplatsen avsevärt och 5S-rutiner ger en mer säker och strukturerad 

arbetsplats. 

 

Nyckelord: Logistik, Planering, Anläggning, Leveranskalender, Lean, Just In Time, 5S 
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Abstract 

Construction work is road construction, site preparation, foundation and advanced scheduling 

of land. These areas are often narrow and this cases requires an effective logistics planning. 

Ground construction is often required interaction with many involved parties such as house 

building where several actors are involved or in the infrastructure where the workplace 

requires an interaction between the work vehicles and other road users. The ground 

construction is flexible and possible complications of the work is sometimes difficult to 

anticipate. Delivery planning must work for production to proceed and it is important to know 

how the supply chains different parts look like, as well as the importance of logistics for the 

time schedule. For improvements to be achieved in purchasing, the suppliers play a key role. 

According to LEAN method there must clearly be made to the suppliers how the work should 

be proceed with deliveries and that they have to keep their part of the agreement. Just In Time 

deliveries reduce the amount of stored material in the workplace significantly and 5S routines 

provide a more secure and structured workplace. 

 

Keywords: Logistics, Planning, Construction, Delivery calendar, Lean, Just In Time, 5S 
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1. Inledning  

Rapporten beskriver hur logistikplaneringen fungerar på NCC anläggning. Det är en 

undersökning över vad som kan förbättras i planeringen för ett anläggningsprojekt både före 

byggstart och under produktion. Syftet är ett resultat som kan ge NCC en bild över hur 

utvecklingsarbetet med anläggningsarbeten kan fortlöpa. Anläggningsarbeten är arbeten i 

mark som innefattar markberedning vid husprojekt, vägar, broar och annan infrastruktur. 

Planering av logistik i ett byggprojekt underlättas då de olika etapperna i bygget ofta delas 

upp utefter framdriften i projektet. Etapper är till exempel markarbeten, pålning, 

betongarbeten, stomme, fasader, stomkomplettering, finplanering med mera. Vid inköp- och 

leveransplanering underlättar de olika etapperna planering av materialåtgång och resurser. 

Material beställs efter vad som behövs till den etapp där arbetet pågår, det medför att 

leveransplaneringen av material underlättas. Anläggningsprojekt delas liksom husprojekt in i 

etapper, etapperna vid anläggningsarbeten är mindre beroende av varandra och planeringen av 

arbetsmomenten blir mer flexibel och föränderlig.  

NCC arbetar mycket med utveckling och förbättringsarbeten. Vid tiden för examensarbetet 

var skillnaden stor vad gäller logistikplanering mellan anläggningsarbeten och husbyggnad. 

Hussidan låg i framkant vad gäller planering av logistik. Examensarbetet gjordes för att ta 

reda på hur logistikplaneringen på anläggningsarbeten kan utvecklas och varför planeringen 

inte görs på samma sätt som vid husprojekt. 

1.1 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att undersöka huruvida arbetet med logistiken fungerar på NCC 

anläggning då det finns störningar i produktionen på anläggningssidan med leveranser och 

förvaring av material på byggarbetsplatser. Det som undersökts är hur de olika arbetsplanerna 

och planeringen ser ut, men också hur detta hänger samman samt hur planeringen med 

logistiken kan anpassas och förbättras på NCC anläggning. Målet är ett resultat som NCC 

anläggning kan ha nytta av i framtidens utvecklingsarbeten vad gäller en mer effektiv 

logistikplanering och hur detta ska uppnås. 

1.2 Målgrupp 

Intressenter för denna rapport är främst NCC Construction Sverige AB, andra aktörer inom 

byggbranschen och allmänheten. 

1.3 Företagspresentation 

Med 18 000 anställda och en omsättning på 57 miljarder kronor år 2014 är NCC ett av norra 

Europas största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Norden är NCC:s hemmamarknad. 

De har verksamhet kring hela byggkedjan, från byggen av bland annat bostäder, offentliga 

byggnader till vägar, anläggningar samt all övrig infrastruktur. NCC:s vision är att; ”förnya 

byggbranschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna” (NCC.se 2015).  
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1.4 Frågeställningar 

 Hur kan logistiken bli mer effektiv vid NCC anläggning? 

 Minskar slöseri i produktionen med en mer effektiv logistikplanering? 

 Kan logistiken förbättras med LEAN produktion?  

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas mot NCC anläggning där en övergripande beskrivning av logistiken 

kommer att redogöras. Kostnadsberäkningar förekommer inte. Geografiska avgränsningar är: 

NCC väst; Skånegatan 1-3, Mölndals galleria samt Trafikkontorsjobben på Bellevue och 

Hagastråket i Göteborg.  

1.6 Metod 

Examensarbetet är en undersökning av logistikarbetet på NCC anläggning. Den metod som 

använts är kvalitativstudiemetod vilket innebär analyser av tidigare forskning och en 

jämförelse mellan teori och verklighet. Med en kvalitativundersökning kan 

förbättringsmöjligheter åskådliggöras. 
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2. Bakgrund 

2.1 Leveranskedjan 

Efter ritningar och byggbeskrivningar tas mängderna fram. Med mängder menas den mängd 

material som krävs vid byggets olika delar. Mängdberäkningen medför att de resurser som 

behövs kan beräknas. Mängdförteckningen är basen för att planera tider och resurser i ett 

byggprojekt. Ofta behöver dessa delas in i olika poster för att underlätta vid inköps- och 

leveransplanering (Persson 2012). Inköp- och leveransplan ligger till grund för en 

upphandling av materielleverans eller tjänst. Upphandlingen består av flera steg, att fastställa 

ett förfrågningsunderlag, begära anbudsförfrågan, beställa tjänst eller material, göra avrop och 

därefter kan en leverans ske. En tabell upprättas efter produktionstidplanen där all typ av 

inköp, lämpliga tidpunkter för när leveranser senast bör vara på arbetsplatsen dokumenteras. 

Det är beroende av när arbetsmomenten ska ske, men även vem som är ansvarig för varje 

inköp. Denna tabell medför att samtliga inköp planeras efter rätt ordning och att inga inköp 

glöms av och varan kan levereras ”Just In Time” för att inte begagna onödig yta på 

arbetsområdet, se figur 1. Ute på arbetsplatsen delas ansvaret för avrop upp, ofta till 

arbetsledare (Nordstrand 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Leveranskedjan (Källa: NCC) 
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2.2 Produktionsplanering 

Planering innebär ett effektivt användande av tid och resurser (Nordstrand 2008). Syftet med 

produktionsplanering är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för det kommande 

produktionsresultatet. Det viktigaste inför en produktionsplanering är att tillsätta en 

organisation med tidigare erfarenhet och god samarbetsförmåga. Organisationen beroende på 

storlek av ett projekt, tar fram en produktionstidplan och produktionskalkyl. De består av 

beräkningar för tidsåtgång och kostnader för produktionen. Vid större projekt tar 

produktionspersonalen fram detta. Samarbetet med kunden bestäms och därefter diskuteras 

risker och möjligheter kring projektet1. Genom produktionsplanering ska det bästa tänkbara 

sättet att bygga på tas fram. Det är produktionsledningens viktigaste arbetsuppgift att se till så 

produktionsplanerna följs (Nordstrand 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pontus Svensson Arbetsledare NCC, 2015-03-09 
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2.3 Problembeskrivning 

Eftersom ett bygge fungerar som en tillfällig fabrik är det viktigt att planera logistiken redan 

vid produktionsplanering. Samarbete mellan olika aktörer behöver fungera. NCC försöker 

ständigt hitta effektivare sätt att planera då företagsvisionen är att ”förnya byggbranschen och 

erbjuda de bästa hållbara lösningarna”. Eftersom det ofta är tillgång till en liten upplagsyta 

eftersträvas effektiviseringar i planering av logistik på anläggningsbyggen. Detta för att 

reducera slöseri på arbetsplatsen och därigenom spendera mer tid på ”rätt” aktiviteter, se figur 

1. Anläggningsarbeten är unika, vad som finns i marken eller vilka komplikationer som kan 

förekomma går inte alltid att känna till i förväg. En av svårigheterna med anläggningsarbeten 

är att det i vissa projekt krävs samarbete med husbyggen där transportvägar och upplagsytor 

delas, men också med arbeten vid infrastruktur där ett samarbete med övriga trafikanter är ett 

måste.  

 

 

 

 

Figur 2: Sju typer av slöseri. (Källa: Blomdahl & Wikner) 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som användes under examensarbetet. Metoderna är 

litteraturstudier, intervjuer och fältstudier. Tillvägagångsättet är en kvalitativ studiemetod.  

3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie innebär analyser av ämnet samt tolkningar. Denna metod används då det 

eftersträvas en bredare insikt, synpunkter och personlig kontakt med de inblandade 

(Widerberg 2009), i detta fall NCC.  

3.1.1 Förstudie  

Förstudier har varit kurslitteratur som använts under författarnas utbildning och utgått från en 

riktad grundforskning. Den riktade grundforskningen innebär en studie som riktar sig mot de 

frågeställningar som angivits. En tillämpad forskning kring rapporter och litteratur som 

studerats har använts för att söka nya kunskaper samt idéer, metodiskt och systematiskt 

(Mårtensson & Nilstun 1988). Studierna utreds och klargör bilden av kunskaperna kring 

ämnet. Detta tillsammans med yrkeslivets erfarenheter och de vetenskapliga rapporter som 

studerats ger en uppfattning av vad detta examensarbete bidrar till. 

3.1.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier innebär att söka forskningsunderlag i tryckta böcker, rapporter, uppsatser etc. 

(Ejvegård 2009). Litteraturstudier har används för att få djupare kunskaper över hur en 

effektiv logistikplanering kan se ut, samt referenser till välbeprövade metoder som fungerar. 

3.1.3 Fältstudier 

Fältstudier innebär undersökningar på en arbetsplats, i detta fall byggarbetsplatser. För att få 

fram så mycket fakta som möjligt kring hur problem ser ut och upplevs, ska fältstudier ske 

(Ejvegård 2009).   

3.1.4 Intervjumetod 

Som intervjumetod användes kvalitativ intervjumetodik för att få fram en bred förståelse och 

tolkning av intervjuerna (Widerberg 2002). Detta för att styrka teorin till fältstudien, samt få 

en uppfattning över vart flaskhalsarna finns i logistikplaneringen på anläggningsarbeten.  
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4. Teori 

Detta kapitel behandlar den teoretiska delen. Här beskrivs de teorier som ligger till grund för 

resultat, diskussion och slutsats i examensarbetet. 

4.1 Logistik 

Logistik innebär att på ett effektivt sätt planera, genomföra, styra förflyttning och lagra 

material eller produkter i samspel med företagsintressen. De sju ”rätten” beskriver hur 

logistikarbete ska gå till på ett omfattande sätt; att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, 

i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad (Storhagen 2011). 

Logistiken styr bland annat 4 parametrar som är avgörande för en arbetsplats, kostnader, 

kapitalbindning, leveransflexibilitet och tid. Leveransflexibilitet innebär att styra leveranserna 

till då materialen behövs, om kvantitet ändras ska dessa snabbt anpassas till de nya 

omständigheterna. Därmed måste transportomloppstiden vara känd, transporterna planeras så 

att förseningar inte uppstår i samband med färdled och transporttiderna anpassas till 

lossningszoner. Lagerhållning på arbetsplatsen kan orsaka slöseri, bland annat förflyttningar 

på upplagsytan. En fungerande planering eller metod som ökar framkomligheten minskar 

slöseri av personal-, material-, driftskostnader och kapitalbindning. Det ska tas hänsyn till 

vilket material som har störst förbrukningsåtgång och redan när materialet levereras ska 

transportvägar planeras, men också om det behövs truck eller lyftkran (Jonsson & Mattsson 

2005).   

4.1.1 Förseningar 

Förseningar uppstår av olika anledningar, de kan uppstå försening vid leverans av material, 

brist av resurser så som maskiner och personal, samt oväntade komplikationer vid arbeten. 

Detta leder till stillestånd i produktionen och ska undvikas så långt som möjligt. Stillestånd i 

produktionen anses som slöseri av tid samt resurser och det är kostsamt inte bara kortsiktigt 

utan även långsiktigt. Det blir en kedjereaktion som påverkar kommande arbeten2. 

Förseningar i logistiken medför exempelvis att fler resurser måste tillsättas för att kompensera 

för tiden som gått förlorad (Jonsson & Mattsson 2005). 

4.1.2 Logistiken behöver effektiviseras 

Anta att det på byggarbetsplatsen finns olika aktörer som har en egen uppfattning kring 

samordningen av logistiken. Det är ett sätt att inse att något inte fungerar inom logistiken. Det 

är viktigt med en samlad bild över hur logistiken ska planeras och bedrivas. Ett annat det sätt 

är att vara medveten om att en förbättring behövs eller en metod som skulle fungera, men inte 

gör något åt saken (Storhagen 2011).  

 

 
 
 
                                                 
2 Pontus Svensson Arbetsledare NCC, 2015-03-09 
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4.2 LEAN 

LEAN-produktion är en resurssnål produktionsmetod som går ut på eliminering av allt som 

ger upphov till slöseri. Kunden är mittpunkten i alla steg som ska uppfyllas. Beroende på 

produktion anpassas metoden för att minimera slöseri. Grunden till LEAN är att effektivisera 

arbetsplatsen, det är ett arbetssätt som tar hänsyn till alla delar i produktionen. LEAN uppkom 

under 1950-talet till följd av Toyota Production System. Västerländska forskare utvärderade 

Toyota Production System och tog fram ett nytt koncept som fungerar på andra 

produktionsföretag, inte endast i bilindustrin. LEAN produktion blev ett nytt arbetssätt där 

kärnan i LEAN är (Modig & Åhlström 2013): 

 Teamwork 

 Kommunikation  

 Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri  

 Ständig förbättring 

Utveckling av mer effektiva flöden och värdeskapning i en produktion, är vad LEAN leder 

till. På samma sätt som människokroppen behöver ständig träning för att uppehålla en bra 

fysik, kräver en organisation ständig förändring och utveckling. Detta kräver en utredning 

kring problem och flaskhalsar i en organisation. Det finns erfarenheter av att LEAN fungerar i 

alla typer av verksamheter (Sörqvist 2013). Enligt LEAN principen ska organisationen tänka 

långsiktigt och ta hänsyn till konsekvenser av beslut som fattas. Beslut tas med omtanke och 

genomförs effektivt. Komplikationer ska inte skjutas fram och problem hanteras så fort de 

uppstår. En gemensam bild minskar risken av missförstånd och målen ska vara gemensamma 

för ett företag. Något som är mycket viktigt i LEAN metoden är utveckling av samarbetare 

med partners. Arbetsledare och chefer ska förstå principen så att de arbetar som föredöme för 

medarbetare.  LEAN metoden är ett fungerande samarbete mellan de som projekterar och de 

som utför produktionen. På så sätt uppnås förbättringar och förståelse som ökar effektiviteten 

i en produktion. Sist men inte minst ska organisationen upplysa och ge förståelse till sina 

leverantörer samt vara noggrann med vilka målen är så samtliga aktörer utvecklas mot 

gemensamma mål (Modig & Åhlström 2013). 

4.2.1 Hur elimineras slöseri? 

Överproducering och inköp av varor respektive tjänster som inte når kunden eller som väntar 

på mottagning skapar inget värde och ska undvikas. Lastbilar som väntar på lossning och ett 

lager av material som får stå för länge är bundna kapital. Materialsvinn och 

materialförstörelse, är några av de problem som kan uppstå. En faktor av slöseri är väntan på 

maskiner, verktyg eller en operatör. Om transporter kan minskas utan att skapa andra 

komplikationer genom omorganisering av materialflödet har slöseri eliminerats. Felaktiga 

metoder innebär slöseri direkt och ska redigeras så fort som möjligt (Liker 2009). Finns 

vetskap om en annan metod som ger bättre resultat ska ett byte av metod ske (Jonsson & 

Mattson 2005). Ordning och reda sparar tid och ökar säkerheten genom mer plats på 

arbetsytan och risken för fall eller andra olyckor minskar. 5S och Just In Time är 

förbättringsmöjligheter och en del av LEAN metoden (Liker 2009). 
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4.2.2 5S 

5S är fem japanska ord som innebär att skapa ordning och reda på arbetsplatsen vilket 

förenklar den interna lagerhållningen avsevärt. Punkterna nedan är några av de krav som ställs 

vid arbete med 5S (Olofsson 2013): 

 Sortera; innebär inventering och ha en bild av vad som finns på lagret, vad för material 

som saknas samt att det material som inte behövs slängs. 

 Strukturera eller systematisera; innebär att sortera och märka det som ska vara kvar på 

lagret, dessutom bestämt upplagsyta efter hur ofta material eller verktygen används. 

 Rengöring; innebär att arbetsytan är ren utan skräp och att det är städat och snyggt på 

arbetsplatsen, samt dokumentering av inventering som blir till en rutin. 

 Standardisera; det bestäms vem som är ansvarig till att de bestämda reglerna följs, 

samt tydlighet vid uppföljning om något inte står rätt till. 

 Disciplin; står för att skapa vanor och följa de ovannämnda punkterna.  

 

4.2.3 Just In Time  

För att LEAN metoden ska fungera är det en förutsättning att införa Just In Time-leveranser. 

Det innebär att inneha så lite lager som möjligt eller inget alls. Material och tjänster ska 

levereras när dessa ska utnyttjas. Med Just In Time-leveranser skulle mindre upplagsytor 

behövas, risken för materialförstörelse minska, större arbetsyta skulle vara framkomlig samt 

att upplagsytor för varor som har större åtgång blir tillgänglig (Bergman & Klefsjö 2007). Det 

är viktigt att välja leverantörer som har förmåga att leverera material efter företagets behov, 

vara flexibla och att dessa har tidigare erfarenheter som bedöms och utnyttjas (Modig & 

Åhlström 2013). 
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4.3 Logistikplanering 

Med planering kan störningar och förseningar minskas i produktion (Révai 2012). 

Planeringen ska upprättas i detaljnivå och tidsåtgången beräknas för ett projekt. 

4.3.1 Arbetsplaner 

För att produktion av ett anläggningsprojekt ska fungera krävs det ett antal arbetsplaner. En 

del av de arbetsplaner som behövs för att få en fungerande logistik benämns nedan, dessa 

hänger mer eller mindre samman och bygger på huvudtidplanen (Révai 2012). 

 Huvudtidplan 

 Produktionstidplan 

 Inköpsplan 

 Leveransplan 

 APD-Plan 

 TA-Plan (där trafik påverkas) 

4.3.2 Huvudtidplan 

Planer som visar organisationens arbete under en viss tidsperiod kallas för tidplaner. En 

tidplan som visar hela arbetsgången från projektstart till överlämnande kallas för 

huvudtidplan. Planen består ofta i ett större byggprojekt av etapper, de olika byggdelarna 

delas in i grupper och dessa är beroende av varandra. En huvudtidplan är strategisk och är 

oberoende av nulägets resurser (Friblick & Olsson 2009). Huvudtidplaner kan se väldigt olika 

ut beroende på vilken typ av projekt det är och dess storlek (Révai 2012). 

4.3.3 Produktionstidplan 

Till skillnad från huvudtidplanen är produktionstidplanen taktisk. I denna tidplan visas hur 

arbetet på byggarbetsplatsen är tänkt att se ut. Med en resursplan blir denna övergripande över 

hela produktionens gång (Friblick & Olsson 2009). 

4.3.4 Inköpsplan 

Inköpsplanering görs för att ha en överblick över vilka material som ska köpas in, samt när 

leveransen ska ske till byggarbetsplatsen. Det som planeras i inköpsplanen är dag då avrop 

ska ske och en första leveranstid för olika typer av material. Det kan uppstå störningar i 

tillverkning och leverans av material, eller försening av arbetet som pågår på plats. Därför ska 

det undvikas att endast planera leveranser eller tjänster efter tidplanen och istället planera 

avropen allteftersom arbetet fortlöper. Det är viktigt att stämma av tidplanen varje vecka för 

att se till att ett avrop inte blir försenat (Révai 2012). 
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4.3.5 Leveransplan 

I inköpsplanen upprättas tiden för när avrop ska ske och det är beroende av endast den första 

leveransen för material eller tjänst3. Leveransplanen är en plan över alla leveranser som ska 

ske av ett material. Leveransplanen är alltså mer detaljerad än inköpsplanen. Syftet med 

leveransplanering är att få kontroll över att alla leveranser sker i rätt tid och att allt material 

som behövs för ett arbetsmoment levereras, se figur 3.  

Förseningar i produktionen är svåra att kompensera då det ofta är hård tidspress ute på 

byggarbetsplatserna. Det tecknas avtal med leverantörer där är det lämpligt att ha en 

överenskommelse om förseningsaspekten. Kompensation vid försening blir sällan lika stor 

som värdet av tiden på byggarbetsplatsen. I ABM 07 åberopas bestämmelser och regler 

mellan leverantör och beställare, om inget annat separat avtal skrivs är det ABM 07 som 

gäller (Révai 2012). ABM 07 står för allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig 

byggverksamhet, de är avtalsreglerade branschöverenskommelser som tagits fram av 

Byggandets kontrakt kommitté i samarbete med branschorganisationer. Denna reglerar ansvar 

vid försening, transport och mottagande samt reklamation av varor med mera (Nordstrand 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Leveranskedjan (Källa: NCC) 

 

 

 

                                                 
3 Pontus Svensson Arbetsledare NCC, 2015-03-09 



12 

4.3.6 APD-Plan 

APD-plan är förkortningen av arbetsplatsdispositionsplan. Det är en ritning och handling som 

visar var containrar, bodar, upplag, sopstationer, ledningar, första hjälpen, samlingsplats och 

brandsläckare finns på arbetsplatsen. Ritningen visar även transportvägar och lossningszoner. 

Avsikten är att skapa en klar överblick av arbetsområdet (Persson 2012). 

4.3.7 TA-Plan 

TA-plan står för trafikanordningsplan. Det är en plan som visar trafikföringen i ett 

vägarbetsområde. Planen visar utmärkning av vägmärken, vägmarkeringar, samt skydd för 

olika trafikgrupper, så som bilister, cyklister och gående, och andra säkerhetsanordningar. I 

vissa fall tas en konsult in som utför dessa planer och i andra fall gör företagen dessa på egen 

hand. TA-planen måste godkännas av väghållningsmyndigheten innan ett arbete får påbörjas 

(trafikverket.se 2015).  

4.3.8 Tid  

Aktiviteter, alltså olika byggmoment, kan i planeringen ses som kritiska. En tidskritisk 

aktivitet är när momentet är beroende av yttre faktorer eller andra aktörer. Yttre faktorer i 

anläggningsarbeten kan vara vädret eller att det uppstår komplikationer med att marken inte 

ser ut som tänkt (Persson 2012).  

4.3.9 Kritisklinje  

Kritiska moment är moment som ligger på en kritisklinje i produktionstidplanen. Det är 

aktiviteter som är beroende av varandra för kortast möjliga byggtid. Logistikplanering är 

mycket viktig för aktiviteter som ligger på kritisklinje och är beroende av att logistiken 

fungerar på ett effektivt sätt. På så vis levereras material i rätt tid och till rätt plats, men även 

att det material och resurser som behövs finns att tillgå på arbetsplatsen. Vid planering av 

byggprojekt är tidskritiska aktiviteter bland annat sådana handlingar som behandlas av 

myndigheter, till exempel väntan på tillstånd för tillgång till markyta, men också hur 

leveranstiderna ser ut för olika material (Person 2012).  

4.3.10 Störningar vid anläggningsarbeten  

Tidsåtgången för aktiviteter påverkas av störningar i ett projekt. Störningar kan vara till 

exempel försenade leveranser, maskinhaveri, oredovisade ledningar i mark och väderlek. Ett 

bygge fritt från störningar är svårt att uppnå även vid god planering. Det finns alltid en risk 

för att oväntade komplikationer inträffar (Révai 2012). Som nämnts tidigare går det inte alltid 

att veta i förväg hur markförhållanden ser ut i produktionsplaneringen vid anläggningsarbeten. 

Har marken andra egenskaper eller ser ut på ett annat sätt än tänkt, leder detta till en ökad risk 

för förseningar. Det är då viktigt att räkna med att vissa störningseffekter kan förekomma4.  

 

 

 

                                                 
4 Fredrik Lidén Platschef NCC, 2015-03-09 
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5. Resultat   

Kapitlet redovisar resultatet av examensarbetet och de intervjuer som genomförts. 

5.1 Intervjuer och samtal  

Intervjuer och samtal består av öppna frågor med ingående diskussion. Fem anställda 

personer på NCC har svarat på frågor kring hur de ser på arbetssituationen i nuläget med 

logistikplanering, leveransplaner, inköpsplanering samt åsikter kring förbättringsmöjligheter. 

En logistiker, en entreprenad ingenjör på hussidan, två platschefer och en arbetsledare på 

anläggningssidan har intervjuats: 

 Arbetsledare, mark – Pontus Svensson (2015-03-09) 

 Platschef, mark – Fredrik Lidén (2015-03-09) 

 Platschef, mark – Viktoria Modin (2015-02-02) 

 Logistiker – Sandra Lasson (2015-04-01) 

 Entreprenadingenjör, hus – Linnea Westerlund (2015-02-02)  

Respondenterna svarar även på frågor gällande skillnaden av logistikplanering mellan hus- 

och anläggningsprojekt. Det menas att hussidan ligger i framkant vad gäller leveranser av 

typen Just In Time. Något som ses som ett problem på anläggningssidan då det är svårare att 

förutse när ett moment kan vara redo för montering av material. En av de intervjuade menar 

att Just In Time – leveranser skulle medföra att mindre yta av arbetsplatsen tas upp av 

materialupplag. Ett annat problem som diskuterats är planeringssystemet av leveranser och 

inköp i helhet. En platschef på trafikkontorsjobb (TK-Jobb) berättade om svårigheten att se 

över mängden material som finns på upplagsytorna, då dessa projekt är större och fler 

arbetsledare är inblandade. Platschefen menar att varje arbetsledare beställer material till 

respektive ansvarsområden och det förekommer att arbetsledarna tar av varandras material då 

något saknas. Detta för att undvika stillestånd i produktionen.  

 

I frågan om hur leveranser och inköp fungerar, svarar respondenterna att inköp vid anläggning 

oftast planeras i ett Excellark med datum för avrop och leveranstid för material eller tjänst. En 

fråga som ställdes till samtliga intervjuade var hur dessa kunde tänka sig ett arbete med en 

leveranskalender som är sammankopplad till inköpsplanen, för att på så vis förenkla 

översikten vid leveransplanering. De intervjuade hade en positiv ställning till detta och att ett 

sådant verktyg skulle underlätta arbetet i produktionen. Två intervjuade personer ansåg att 

detta är en bra idé speciellt vid större projekt där inköpen är fler till skillnad från mindre 

projekt. 
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5.2 Logistikplanering på NCC  

5.2.1 Inköp 

Innan byggstart upprättas en preliminär inköps- och leveransplan. Ett förfrågningsunderlag 

upprättas för att hitta rätt leverantör som passar NCC:s krav. Därefter säkerställs 

förutsättningar för att genomföra inköpsarbetet. Inköps- och leveransplanen sammanställs och 

följer produktionstidplanen. Planerna dokumenteras och anbud, avtal, avrop och brev för 

respektive inköpspost inkluderas. Inköpshandlingarna samlas i digitala mappsystem. Det sker 

efter detta en förankring av inköpsplaneringen vid byggstartmötet. Inköpsaktiviteter för de 

inblandade rollerna och ansvarsfördelningen klargörs. Riskbedömning på inköps och 

leveransplanen utreds, där fastställs vilka målen är, kritiska leveranser, viktiga 

ställningstaganden, leverantörsutvärderingar och arbetsplatslogistiken.  

5.2.2 APD-Plan 

I ett större projekt är det lämpligt att APD-planerna uppdateras efter det skede produktionen 

är vid. Transportvägar kan ändras och upplagsytor ändra plats efter arbetets gång.  

5.2.3 Transportplanering 

Transporterna är många vid en byggarbetsplats och det är viktigt att transportplanera. 

Framkomligheten på arbetsplatsen ska vara väl planerad, utryckningsfordon måste komma 

fram vid behov. Bestämda parkeringsplatser och skilda vägar för fordon och gående är en 

förutsättning för att minska olycksriskerna. Rutiner för materialhanteringen skapas för att veta 

vart lossning och upplagsplatser finns. 

5.2.4 Transportvägar 

För att säkerställa framkomlighet och minska störningarna i produktionen ska transportvägar 

planeras efter byggets olika skeden. Transportvägarna bör också vara enkelriktade och 

komma åt större delen av byggområdet. Det är lämpligt med en väg som går runt om bygget, 

så kallad ”rundkörning”.  

Det tillkommer ofta stora byggkostnader för anläggning av vägar. Det är lämpligt att tidigt 

anlägga den permanenta vägen vid ett husprojekt för att sedan använda sig av denna vid 

transporter under byggtiden. Transportvägarna dimensioneras efter projektets behov av olika 

typer av fordon. Vid ett husbygge används ofta större kranar och dylikt, vägen dimensioneras 

med hänsyn till största bilens mått och vikt. En bra framkomlighet minskar störningarna i 

produktionen, vilket leder till en effektiv produktion och kan minskar totalkostnaden för 

projektet. 
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5.2.5 Upplagsytor 

Var upplagsytorna ska vara bestäms och anges på en APD-plan. Upplagsytor bör dels ligga 

lättåtkomliga vid en transportväg och dels nära till montageplatsen för material. Det för att 

undvika onödiga förflyttningar inom arbetsområdet. Material som levereras till 

byggarbetsplatsen behöver stora ytor för eventuell lagring i väntan på montage. Det är många 

faktorer att anpassa till en byggarbetsplats, dels transportvägar men också verkstäder, 

personalutrymmen, förråd och maskiner. Exempel på maskiner är grävmaskin och byggkran. 

Varje byggarbetsplats är unik med olika möjligheter och risker att ta hänsyn till. Samspelet 

med tredjeman, arbetsmiljö och byggets olika skeden är något som måste finnas med i 

tankarna redan vid planeringen av transportvägar samt upplagsytor. 

På TK-jobb i Göteborg där det anläggs bland annat gator, spårvagnsspår, hållplatser och 

cirkulationsplatser med ett större geografiskt arbetsområde som många gånger saknar 

inhägnad, är det extra viktigt med en tydlig logistikplanering. Viktoria Modin menar att NCC 

ofta har svårt att få tillgång till större ytor för upplagsplatser vid TK-jobb från kommunens 

sida. Detta blir ett problem då det ofta behövs flera upplagsytor vid ett vägbygge för att 

undvika onödig förflyttning av material då vägen från upplagsplatsen till montageplatsen 

många gånger blir lång. Det är mer regel än undantag att från kommunens sida inte få tillgång 

till den markyta som skulle underlätta logistiken på ett arbetsområde. De ovannämnda 

problemen förekommer även med arbeten av annan infrastruktur, så som arbeten för 

trafikverket med större vägar som motorvägar och riksvägar, men också järnvägar. 

Förhandlingar med kommunen sker om tillgången till ytor vid planeringen av ett projekt.  

5.2.6 Lossningszoner 

Transporter av material lossas på byggarbetsplatsens lossningszoner. Denna yta kan vara en 

del av en transportväg på arbetsområdet eller strax utanför. I en APD-plan vissas dessa ofta 

med olika färg och benämns vid större projekt med nummer. Det är viktigt att visa zonerna 

tydligt på APD-plan för att ha en samlad bild av hur leveranser hanteras. 

5.2.7 Lager- och materialhantering 

Byggproduktion är ett samspel mellan olika aktörer, maskiner och transporter. Upplagsytor 

kan bli ostrukturerade om inte en bestämd plan finns över hur materialen ska lagras, med 

vilken plats som hör till vilken aktör, men det behövs också en struktur över hur materialet 

ligger på en upplagsyta. Slöseri med tid kan undvikas om material ligger i ordningsföljd efter 

montering, detta för att slippa omflyttningar och onödigt letande.  
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5.2.8 Leveranskalender  

En leveranskalender är ett datasystem, det finns många olika internetbaserade produkter som 

kan användas för detta ändamål. Leveranskalenderns funktion är en gemensam överblick av 

samtliga leveranser. En sådan kalender används ofta vid större projekt, där flera aktörer är 

inblandade och det krävs ett samspel i logistikplaneringen. Med hjälp av APD-plan och olika 

färger på lossningszoner planeras leveranser in i kalendern varvid en bokning på en 

lossningszon upprättas för tiden som angetts, se figur 4. Följande information bör finnas i 

bokningarna: 

 Företagsnamn  

 Leveranstid 

 Vilken lossningszon leveransen tas emot på 

 Vad det är som levereras, vilken mängd eller volym 

 Kran eller truck, om detta behövs vid lossning 

 Färg på lossningszon, efter APD-plan 

 

 

 

 

 
Figur 4: Leveranskalender (Källa: NCC) 

 

Leveranskalendrar har hittills används i större projekt där en tydlig planering av logistiken 

krävts för att alla inblandade ska ha en gemensam överblick. Med detta kan misstolkningar 

och kommunikationsbrist undvikas. Störningar med dubbelbokningar av leveranser till samma 

lossningszon blir inte heller ett problem med stillastående eller onödig väntetid. Efter 

intervjuer har det visat sig att NCC anläggning sällan använder sig av detta verktyg, något 

som skulle vara av stor vikt för en förenkling vid logistikplaneringen. Speciellt vid större 

projekt där det förekommer fler leveranser och flera inblandade aktörer. 
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5.2.9 Myloc 

NCC använder sig av ett logistikverktyg, detta används inte för alla byggprojekt utan har 

utnyttjats vid större byggnadsprojekt, både vid hus- och anläggningsprojekt. Myloc är en 

internettjänst som startades av IT- konsultfirman Olivtree. Det är ett verktyg som förenklar 

logistikarbetet ute i produktionen. Genom en gemensam databas ska leverantör, distributör 

och entreprenör planera leveranser effektivt i samma projekt. I samarbete med NCC har detta 

koncept skräddarsytts efter NCC:s behov. Internettjänsten består bland annat av en 

leveranskalender och APD-plan. Färgen på lossningszonen i APD-planen blir den färg som 

bokningen i leveranskalendern får. En bokning i leveranskalendern görs genom att bestämma 

vilken lossningszon leveransen ska till (Reutherborg 2013). 

5.2.10 Logistikmall 

Logistiken i ett byggprojekt innefattar de arbetsplaner som beskrivits. Leveransplanering är 

beroende av samtliga arbetsplaner, det är viktigt att ha en samlad bild över dessa för att ha 

möjlighet att effektivt planera logistiken av tjänster och material. För att underlätta ett sådant 

arbete tas ett förslag över punkter som kan fungera vid utveckling av en logistikmall som 

passar anläggningsproduktion. För husproduktioner finns det mallar för logistikplanering, 

dessa fungerar inte alltid vid anläggningsarbeten. I denna utredning ses detta som ett behov då 

en mer effektiv logistikplanering skulle underlättas med hjälp av en mall. Punkterna nedan 

bör vara en del av en framtida mall, där APD-planen används för att reda ut vilken yta som 

benämns: 

 Blockerad zon vid schaktarbeten 

– Tid för när en zon är blockerad av schaktarbeten 

 Upplagsytans planering 

– Bestäm var materialen ska ligga på upplagsytan, med hänsyn till när materialen ska 

monteras 

 Inventering 

– Se till att inventering av material på upplagsytan sker varje vecka 

 Leveranskalender 

– Se till att ha koll över vilka leveranser och till vilken lossningszon dessa ska varje 

dag 

– Boka upp ytor vid arbeten med schakt som förhindrar leveranser och passage vid 

längre tid 

 Inköpsplan 

– Kopplas till en leveranskalender 
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5.3 Fältstudier 

Arbetsområden har studerats för att få en bred och kvalitativ bild av logistikplanering i 

produktion. 

5.3.1 Skånegatan 1-3 

Projektet Skånegatan är ett av NCC:s största husbygge, där används ett datasystem för 

logistikplanering av de iblandade aktörerna. Arbetsområdet ligger i centrala Göteborg och är 

en trång arbetsplats. Husprojektets arbete med logistikplanering har studerats för att särskilja 

vad skillnaden är mellan anläggning- och husprojekt och på så vis väga dessa olikheter mot 

varandra. Det är begränsat med utrymme för transportvägar, upplagsytor samt gångleder inne 

på arbetsområdet, markytan är 5400 kvadratmeter och huset 24000 kvadratmeter stort. Det är 

också på det här projektet logistikplaneringen har jämförts mellan anläggningsprojekt och 

husprojekt. Huset består av fyra huskroppar med olika antal våningar och ett garage under 

byggnaden, den högsta huskroppen är tio våningar och den lägsta sex våningar. Största delen 

av huset är kontorsytor och i entréplan kommer ett gym och café bedriva verksamhet. 

 

Markprojektet studerades först då husets stomme färdigställts. Under denna period var 

markarbeten av mindre karaktär än husarbetena. Markarbetena bestod av schaktarbeten runt 

huset med montage av vattenmagasin, dagvattenledningar, spillvattenledningar, elledningar, 

fjärrvärmeledningar, montage av fett- och oljeavskiljare, dränering, men också arbeten med 

plattläggning, montering av två stora stentrappor och beredning av vägar runt huset. Samtidigt 

krävdes framkomlighet för leveranser och gångleder runt huset. Som mest var det 40 

yrkesarbetare på plats, endast fem av dem var på mark. I huset monterades väggar, tak och 

alla invändiga installationer som rör, ventilationssystem, sprinklersystem, el med mera.  

 

Leveranser planerades via datasystemet Myloc i en leveranskalender. Leveranskalendern 

användes av samtliga aktörer vilket underlättade vid planeringen av markarbetena. 

Arbetsledaren på marksidan kunde tydligt visa vilka områden markarbeten pågick då 

tillgängligheten för leveranser markerades på leveranskalendern. Samarbetet mellan samtliga 

aktörer underlättades och missförstånd undveks.  
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5.3.2 Mölndals galleria 

Mölndals galleria är ett av NCC:s största kommande produktion av både markarbeten och 

husarbeten. Byggstarten är sommaren 2015. I detta projekt kommer en heltidstjänst som 

logistikansvarig för hela projektet finnas vid produktionsplaneringen, men också under 

produktionen. Byggarbetsområdet ligger i Mölndals centrum och är begränsat vad gäller 

tillkomlighet och yta för transportvägar på arbetsområdet. En tjänsteman på NCC ska arbeta 

endast med logistiken på arbetsområdet. Precis som på Skånegatan kommer Myloc användas. 

Transportvägar och upplagsytor planeras i början av produktionsplaneringen för att få så goda 

förutsättningar som möjligt. Vid tiden för planeringen av markarbetena fanns det ännu ingen 

logistikansvarig att tillgå i projektet. En logistikansvarig kom in i projektet först när 

produktionspersonalen för husprojektet påbörjade sitt arbete. Planeringen av markarbeten 

hade kommit långt och ett samspel med husprojektet kan bli svårare att planera. Vad detta 

medför vet vi ännu inte, arbetet kunde förenklats vid planering av markarbeten och även 

husuppbyggnaden i förlängningen. Det kan medföra att det uppstår vissa svårigheter med 

samspelet längre fram under produktionens gång och här ligger en stor risk för störningar. 

5.3.3 Hagastråket 

Hagastråket i Göteborg är en gata mellan Linnéplatsen och Hagakyrkan. Arbetsområdet var 2-

3 kilometer stort och innefattade endast en upplagsyta vid mitten av gatan. Gatan byggdes om 

och en cirkulationsplats byggdes vid Linnéplatsen. All trafik skulle ges framkomlighet genom 

hela byggtiden, detta medförde att byggtiden blev längre då endast delar av gatan kunde 

beredas i etapper. Skanstorget ligger i mitten av gatan och det lades mycket tid och arbete på 

att transportera material från upplagsytan till montageställena. Till detta användes en 

hjullastare. Kommunen krävde att all trafik skulle ha framkomlighet under hela 

byggarbetstiden. Detta medförde en stor arbetsmiljörisk och säkerheten för trafikanterna blev 

lidande. Till Hagastråket gjordes över 300 TA-planer för att planera och dirigera trafiken efter 

arbetsgången. Dessa gjordes allt eftersom arbetet fortgick och var extremt tidskrävande. På 

detta projekt användes inget datasystem vid logistikplaneringen, det samma gäller projektet 

Bellevue. 

5.3.4 Bellevue 

Bellevue är ett område i stadsdelen Kviberg i Göteborg. NCC fick i uppdrag att bygga nya 

buss- och spårvagnshållplatser utmed Kvibergsvägen, samt ändra dragningen av gator, 

gångbanor och anläggning av el och vattenledningar med mera. Genom att dela in 

arbetsområdet i etapper kunde trafikföringen pågå. 

Bellevue liknade projektet Hagastråket, skillnaden var att fanns fler tjänstemän vid Bellevue 

trots att projekten var ungefär lika stora. Upplagsytan låg på ett ställe som gjorde 

logistikflödet mer effektivt och tillgängligt än läget vid Hagastråket. Sammanfattningsvis var 

detta projekt mer framgångsrikt vad gäller logistiken. Kanske underlättade aspekten av fler 

tjänstemän vid planeringsarbetet. 
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5.4 Logistiken behöver effektiviseras  

Studien visar att det finns stora utvecklingsmöjligheter på NCC anläggning. Risken för 

komplikationer som uppstår försvårar leveransplanering av material eller tjänst. Det gäller att 

ha en eller flera reservplaner utifall något oplanerat uppstår. 

5.4.1 LEAN 

LEAN kräver en anpassning till den specifika organisationens struktur, i detta fall logistiken 

på NCC anläggning. Inga färdiga lösningar finns att tillgå för hur förbättringar ska gå till i en 

verksamhet. Det krävs ett ständigt utvecklingsarbete och att alla i en organisation är överens 

för att utvecklas på längre sikt. LEAN ger möjligheter att finna icke värdeskapande 

aktiviteter, utreda hur detta kan förändras och på det viset få fram en mer lönsam verksamhet. 

5.4.2  5S 

Vid en god logistikplanering måste ordning och reda upprätthållas på den interna lagerytan 

samt arbetsplatsen. Det är viktigt att göra 5S till en rutin, att se till att planering för 

inventering finns, planera varorna på rätt plats, maskiner och verktyg så de blir lätt åtkomliga 

då detta sparar tid. Många gånger beställs samma vara som finns på arbetsplatsen på grund av 

bristfällig inventering av material eller tidsbrist för att leta efter det som behövs till ett 

arbetsmoment. Följaktligen blir det större kostnader samt större lageryta på arbetsplatsen. 

Arbetet med 5S är något som ska ske dagligen. 

5.4.3 Just In Time 

Material som idag levereras Just In Time är asfalt, betong och större brunnar och tillexempel 

vattenmagasin. De material som monteras regelbundet, bland annat rördelar och brunnar är 

viktigt att ha tillgängligt på upplagsytor för att undvika stillestånd. För att ett material ska 

levereras Just In Time krävs att det är material eller produkter som tar stor plats och monteras 

mer sällan. Det är ofta tillgång till mindre upplagsytor vid anläggningsarbeten då dessa 

arbeten ofta utförs vid trånga utrymmen. Emellanåt händer det att situationen kräver 

mellanlagring som är kostsamt och det tillkommer ytterligare planering och extra transporter.  
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6. Diskussion  

Det finns stora utvecklingsmöjligheter vad gäller logistikplaneringen på NCC, de arbetar med 

LEAN och 5S och denna rapport är tänkt att ge NCC en bild över ytterligare 

förbättringsmöjligheter.  

 

Ett datasystem kan underlätta arbetet gällande avrop och leveransplanering i produktionen för 

platschefer och arbetsledare. Det har undersökts hur en leveranskalender fungerar och hur 

NCC använder verktyget ute i produktionen på ett stort projekt. Idén är att detta verktyg skall 

utvecklas genom att sammanfoga leveranskalendern med inköpsplan och leveransplan. 

Undersökningen visar att NCC anläggning i nuläget inte har använt sig av ett datasystem för 

leveransplanering i mer än några enstaka projekt. Ett sådant system kan enligt utredningen 

leda till ett mer effektivt sätt att planera logistiken i både stora och små projekt. 

En visualisering av projekt skulle ge kommunen en tydlig bild över ett arbetsområde och öka 

förståelsen för vikten av flertalet upplagsytor. I dessa förhandlingar bör det argumenteras för 

att arbetet blir mindre tidskrävande och därmed mindre kostsamt för skattebetalarna om 

kommunen kan ge tillträde till den markyta som behövs för ett effektivt logistikflöde.  

6.1.1 Planering på Anläggning 

Det kan ses som det viktigaste av allt i ett lyckat byggprojekt, en väl genomarbetad planering 

inför och under en produktion. Något av det som ofta är ett problem är att få tillräckligt med 

tid för planeringen av ett projekt. Anläggning är först på byggområdet för att bereda marken 

inför en husuppbyggnad. Detta medför en mindre tid för förberedning och planering av bland 

annat logistiken. Brister i logistikplaneringen kan leda till störningar på arbetsområdet. Med 

en ostrukturerad plan över upplagsytor och transportvägar kan stillestånd och väntan för 

leverantörer bli ett problem ur kostnadssynpunkt.  

Tekniken utvecklas ständigt, datorer och mobiltelefoner har underlättat planeringsarbetet de 

senaste 20 åren. Inköp och leveranser är nu helt beroende av den nya tekniken, framförallt 

datorn. Datorn underlättar vid mängd- och resursberäkningar, men även att få en samlad bild 

över arbetsplanerna för inblandade aktörer. Internet gör det möjligt att dela viktig information 

och uppdatera vid förändringar. I större projekt med flera arbetsledare, samt ett antal olika 

aktörer är det trots den nya teknikens utveckling svårt att få ett bra fungerande samarbete vad 

gäller just logistikplaneringen5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Linnea Westerlund Entreprenadingenjör NCC, 2015-02-02 
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6.1.2 Ansvar för logistiken 

En logistikansvarig finns vid större husprojekt, men saknas ofta vid anläggningsprojekt. I ett 

mindre anläggningsprojekt med en arbetsledare behövs det ingen logistikansvarig, här är det 

en person som ansvarar för att logistiken fungerar. Däremot skulle en leveranskalender 

underlätta för arbetsledaren genom att få en överblick över planerade leveranser och hur 

upplagsytor kan struktureras upp. Studier och intervjuer visar ett behov för en person som har 

ansvaret för logistiken vid större projekt. Denna person ska ha ansvar för att lossningszoner 

inte blir dubbelbokade, att upplagsytor fungerar som tänkt efter APD-planen, samt ett ansvar 

för att leveranser sker vid rätt tid. En leveranskalender underlättar arbetet för en 

logistikansvarig, denna kalender ska användas av alla i ett projekt. Nu går tankarna kanske till 

att det kan bli mer kostsamt med en logistikansvarig vid större projekt, men med hänsyn till 

att det kan minska störningar i produktionen och förenkla arbetet för platschefer och 

arbetsledare skulle det istället kunna ses som en investering. Fredrik Lidén är övertygad om 

att NCC anläggning skulle spara pengar på detta. Dessutom behöver det inte kräva en 

heltidstjänst vid alla projekt, utan att det är en person på projektet som tar ansvaret för att 

logistiken ska fungera effektivt. 

6.1.3 Slöseri av tid och resurser 

Det strävas ständigt efter att minska slöseri i produktionen. Svårigheten på anläggningssidan 

är att det inte alltid går att förutse hur markförhållanden kan se ut. En reservplan är viktigt att 

ha utifall komplikationer skulle uppstå och risken för stillestånd är ett faktum. Detta medför 

att leverans- och inköpsplanen behöver vara flexibel, vilket innebär att en eventuell 

leveranskalender ständigt behöver uppdateras. Det medför också att kraven på leverantörer 

växer, de behöver anpassa sig efter när materialet önskas anlända till arbetsplatsen. Ska en 

Just In Time metod eftersträvas är det samma krav som gäller här, leverantörerna spelar en 

viktig roll och kanske måste hårdare avtal tecknas. Ett resultat av minskat slöseri och ett mer 

effektivt arbete med leveranser skulle minska omkostnader, en tidig planering minskar risken 

för störningar. 

6.1.4 LEAN produktion 

Utveckling krävs för att vara ett av dem främsta byggföretagen, konkurrensen är stor i 

byggbranschen och det gäller att ligga i framkant med de bästa hållbara lösningarna. LEAN 

produktion är en metod som kan vara effektiv. När minskningar av slöseri sker kan tiden 

läggas till att utbilda chefer, arbetsledare och anställda och på så sätt fortsätta utvecklas. 

6.1.5 Just In Time 

Om behovet av stora upplagsytor ska avta, är Just In Time en utgångspunkt. För Just In Time-

leveranser krävs samarbete och att kommunikationen förbättras med leverantörer. Det är 

viktigt att göra det tydligt för leverantörer att Just In Time-leveranser ska prioriteras. 
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6.2 Metod  

6.2.1 Kvalitativforskning 

Kvalitativforskning användes för att visa att förbättringsmöjligheter finns med 

logistikplaneringen på NCC anläggning. Vid kontakt med berörda upplystes olika 

förbättringsmöjligheter på problemställningarna. Kvalitativmetodik är framgångsrik då det 

ges en bild över vad som behöver förbättras. Undersökningen behöver styrkas i fortsatta 

studier med en kvantitativmetod. Kvantitativforskning är en statistiskundersökning över 

problemområdet. Detta kan vara lämpligt för att styrka lönsamheten med en logistikansvarig i 

större projekt. 

6.2.2 Litteraturstudier 

Den litteratur som studerats har varit riktad och avgränsad mot ämnet logistik och 

produktionsplanering. Detta ansågs lämpligt då de specifika frågeställningarna är det som 

undersökts. Teorin som studerats är ett komplement till fältstudier för att komma fram till ett 

resultat över skillnader mellan verklighet och teori. 

6.2.3 Fältstudier 

Arbetsområden som undersökts är tre anläggningsprojekt och ett husprojekt. Med besök på 

fler olika arbetsområden hade undersökningen kunnat bli tydligare. 

6.2.4 Intervjumetod 

Fem personer intervjuades med öppna frågor och diskussioner, med fler inblandade 

respondenter kunde resultatet blivit annorlunda. Här skulle en enkätundersökning kunnat 

upplysa problemställningar tydligare.  
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7. Slutsats  

För att minska risken av störningar och förseningar i produktionen behövs en tydlig planering. 

NCC Anläggning kan arbeta med Just In Time-leveranser för att minska kapitalbindningen 

som uppstår vid lagring av material på upplagsytor och det är en förbättringsmöjlighet vid 

svårframkomliga och mindre arbetsytor.  Här har leverantörerna en stor roll, det kräver en 

samarbetsvillig leverantör som kan anpassa sig efter NCC anläggnings behov. Det är på 

anläggningssidan angeläget att känna till vilka markytor som bereds då en leverans behöver 

framkomlighet till lossningszon. En logistikansvarig kan öka kvalitén av logistikarbetet vid 

större projekt genom att följa upp planering och upptäcka flaskhalsar tidigt. Om leverans-och 

inköpsplan infogas i leveranskalendern där tider för leveranser kopieras direkt, kan 

planeringsarbetet med leveranser kräva mindre tid. NCC använder sig av leveranskalendrar 

vid störa produktioner, undersökningen visar att det även är aktuellt att använda sig av en 

sådan vid mindre produktioner. Förhoppningen är att examensarbetet bidrar till en diskussion 

inom NCC och att rapporten kan användas vid arbete med LEAN för fortsatt utveckling. 

Undersökningen behöver utvecklas vidare, en kostnadsanalys bör tas fram för att styrka teorin 

av lönsamheten med en logistikansvarig och en leveranskalender på NCC anläggning. 
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Efterord 

Examensarbetet har gett oss nya kunskaper i ämnet logistik och utvecklat vårt kunnande kring 

verkligheten i produktionen. Denna kunskap kommer vara till stor hjälp för oss när vi efter 

examen börjar arbeta. 

Ett stort tack ägnas vår handledare Pontus Svensson, arbetsledare på NCC anläggning, utan 

din hjälp och ditt engagemang skulle det här examensarbetet aldrig blivit av. Vi vill även 

tacka alla andra på NCC som vi fört samtal med och intervjuat, tack för ert stöd och era 

uppmuntringar. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare på Högskolan i Borås, Börje Hellqvist, du har 

varit ett bra bollplank och ett gott stöd. 

 


