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DET GÅR ATT SPARA MASSOR MED TID OCH PENGAR 

PÅ ATT HANTERA LOGISTIKEN PÅ ARBETSPLATSEN 

SMARTARE ÄVEN FÖR DEN MINDRE BYGGAREN. 

DET GÄLLER ATT TÄNKA EFTER FÖRE OCH SE TILL ATT FÅ RÄTT MATERIAL TILL 

RÄTT PLATS OCH I RÄTT TID, SÄGER DE SOM UPPTÄCKT VILKA VINSTER SOM KAN 

GÖRAS. BYGGVARUHANDELN HAR OCKSÅ BÖRJAT VAKNA TILL OCH ERBJUDER 

FLERA TJÄNSTER SOM EFFEKTIVISERAR BYGGARENS ARBETE. 

TEXT :  HANS  HELLBERG  FOTO :  BE I JER  BYGG ,  DEROME ,  XL  BYGGPARTNER  MED  FLERA

SPARA TID OCH PENGAR MED 

SMARTARE 
LOGISTIK
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Bristen på logistiktänk kostar byggbranschen miljontals kronor varje år.  

Det är inte ovanligt att kostnaderna för omständlig hantering vida  

överstiger själva materialpriset. De flesta byggare skulle kunna öka sin  

effektivitet med upp till 30 procent genom att hantera material och  

materialtransporter smartare.

P
er-Erik Josephson, professor 
vid Chalmers tekniska högsko-
la i Göteborg har ansvarat för 
åtskilliga studier om hur bygg-

branschen kan bli effektivare. Under-
sökningarna har främst gjorts på större 
byggarbetsplatser, men erfarenheterna 
gäller även för mindre byggbolag. Han 
anser att de flesta kan uppnå väsentliga 
förbättringar med bättre planering och 
kontroll på processerna. I teorin upp till 
en halvering av kostnaderna för materi-
alhantering.

– Svårigheten är att man inte ser hel-
heten, man retar sig kanske på enskilda 
händelser och strul men inser inte vid-
den av det och då inte heller de stora 
möjligheterna till förbättringar, säger 
Per-Erik Josephson.

Hans råd är att varje byggare bör ta sig 
tid att kartlägga processerna, att under en 
kortare tid notera ett materials väg och 
hur materialtransporterna fungerar; hur 
mycket tid som går åt till att hämta mate-
rial, hur materialet tas emot och lagras på 
arbetsplatsen, hur många gånger det flyt-
tas om för att det ligger i vägen (tre-fyra 
gånger är inte ovanligt) och hur mycket 
som skadas på grund av omflyttningar. 
Det blir ofta en obehaglig aha-upplevelse.

– Man blir ofta förvånad hur ineffek-
tivt arbetet är. En sådan kartläggning 
är grunden för att kunna bli effektivare 
och ger också argument för att övertyga 
chefer och medarbetare, säger Per-Erik 
Josephson.

Han betonar också vikten av att ställa 
krav på leverantörerna och följa upp 
deras arbete.

– Man tror att de flesta leveranser 
kommer i tid och att allt material är med 

men i själva verket är det en relativt liten 
andel som är helt korrekta.

Ett skäl till detta är bland annat att in-
köpspriset ofta styr ett köp. Men den som 
väljer det billigaste lurar ofta sig själv, 
anser Per-Erik Josephson.

– Det är viktigare att materialet är helt, att 
allt är med och att det är lastat på ett sätt så 
att det går att bära det direkt till platsen där 
det ska monteras så man slipper lägga tid 
på att sortera och flytta om. Då minskar du 
hanteringskostnaderna rejält.

DELA UPP LEVERANSERNA

Fredrik Friblick är vd för företaget Prolog 
som erbjuder tjänster för att effektivisera 
samhällsbyggandet. Ett av målen är få 
till mer värdeskapande tid med hjälp av 
bättre logistiklösningar. Han tycker att 

svenska byggare är 
bra på logistik men 
kan bli bättre.

– Kunskap om lo-
gistik handlar mycket 
om att planera och 
styra så att man får 

fram rätt saker på rätt plats i rätt tid. Ge-
nom att ägna kraft åt det blir det förstås 
lättare att vara duktig på det man gör. 
Har du inte rätt grejer på rätt plats är det 
svårt att få flyt i arbetet, säger han.

Fredrik Friblick tror och hoppas att 
alltfler byggare insett att det är dubbelt 
olönsamt att åka och hämta material, 
timkostnaden tickar på medan bygget 
står still. Men han ser också ett problem i 
att man ofta beställer för mycket material 
till arbetsplatsen på en gång, i stället för 
att dela upp leveranserna.

– Många upplever en trygghet när 
man har mycket material på arbets-
platsen, att det ger en flexibilitet. Men 
problemet är att det blir svårt att ha en 
bra arbetsmiljö, du tvingas flytta om 
materialet och det blir lätt skadat.

Mindre leveranser och oftare ger en 
mer fördelaktig totalkostnad. I synnerhet 
eftersom du då kan tala om hur det ska 

lastas och emballeras och märkas. Det 
är till exempel viktigt att du får fönster 
i den ordning du ska montera dem och 
inte i den ordning de är tillverkade. An-
nars blir hanteringskostnaden snabbt 
lika stor som inköpskostnaden.

Fredrik Friblick håller med om att det 
är svårare att planera vid en renovering 
än inför ett nybygge.

– Jag tycker ändå att man tillsam-
mans med sina leverantörer bör ta fram 
ett par sannolika scenarier för vad som 
kan behövas.

Han betonar också viktigt av att 
engagera alla medarbetare i att tänka 

logistik och också väga in arbetsmiljön 
när man väger kostnader mot varandra.

– Det kan låta mycket att betala 3 000 
kronor för att lyfta material på plats högt 
uppe i en byggnad. Men om du ägnar en 
hel dag åt att låta medarbetarna bära istäl-
let kostar det betydligt mer än 3 000 kronor. 
Plus att det sliter på deras kroppar i onödan.

Företaget Svensk Bygglogistik var 
först med att leverera byggmaterial 
efter klockan 16, när det är tomt på ar-
betsplatsen, inga maskiner står i vägen 
och bygghissarna är lediga.

– Varför ska alla trängas på arbets-
platsen under dagtid? Vi kan köra in 

materialet till rätt plats på en gång, 
använda lediga maskiner, stör ingen, 
minskar risken för att något förstörs 
och ser till att materialet ligger på plats 
när gubbarna kommer på morgonen, sä-
ger Harald Sundin, marknadsansvarig 
på Stockholmskontoret.

Både han och Fredrik Friblick anser 
att byggvaruhandlarna hittills varit 
dåliga på att erbjuda mervärden till sina 
kunder men att en omvärdering nu är 
på gång.

– Det märks att fler och fler börjar 
tagga till och kan leverera fler och fler 
tjänster och på udda tider. ✖

Fredrik Friblick, Prolog.

Harald Sundin, Svensk Bygglogistik.

Per-Erik Josephson, Chalmers.

”MINDRE LEVERANSER OCH  
OFTARE GER EN MER FÖR-
DELAKTIG TOTALKOSTNAD.”
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SÅ JOBBAR VI

ORDNING OCH 
REDA PÅ  
ARBETSPLATSEN
Att ställa krav på leverantörerna, ha ordning på arbetsplatsen, 

engagera medarbetarna och beställa mindre leveranser men 

oftare. Det är Jonas Erikssons recept för att hans byggen ska 

flyta så smidigt och effektivt som möjligt.

J
onas Eriksson har ett förflutet 
som lagbas på Peab men sedan 
sex år driver han egna företaget 
Byggkvalitet i Nyköping, med 

åtta anställda. Företaget gör det mesta 
från enklare renoveringar till nyproduk-
tion av villor och storrenovering av hyres-
fastigheter.

Redan från början har han varit noga 
med att försöka minimera alla onödiga 
tidstjuvar som är vanliga på en bygg-
arbetsplats. För hans del handlar det 
framförallt om att få material levererat till 
arbetsplatsen i rätt tid, i lagom mängder 
och paketerat och märkt på ett smart sätt.

– Det försvinner enormt med tid i onö-
dan när man får för mycket material till 
bygget som man måste springa runt och 
leta efter eller flytta om. Det är också en 
arbetsmiljöfråga, eftersom man måste 
kunna få plats att jobba effektivt.

Jonas Eriksson efterlyser vad han 
kallar mer ”betongtänk” på byggarbets-
platser.

– När betongbilen kom-
mer och levererar betong 
är det alltid väl förberett, 
så är det väldigt sällan på 
byggsidan.

Just denna dag får han 
en ny leverans av skivor och 
buntar som ska in i en hy-
resfastighet som renoveras, 
lagom till att de gamla är 
monterade. Då har han gjort 
rent på gården och förberett 
med en teleskoplyft som lyf-
ter materialet på plats på rätt 
våning med en gång.

– Genom bra förberedel-
ser går det att få grejerna på 
plats och du slipper ha saker 
stående i vägen.

På sitt gamla jobb har han varit med 
om att få en leverans av 400 dörrar, helt 
utan märkning.

– Det tog flera dagar bara att reda ut 
vilka dörrar som skulle vart och dessutom 
flytta runt dem, säger han.

För att man ska få det som han vill är 
det viktigt att ställa krav på leverantö-
rerna.

– När jag ska byta ett stort antal fönster 
i en fastighet senare i höst vill jag ju ha 
dem förpackade trapp- eller lägenhetsvis 
så att jag slipper leta. Det minskar också 
risken för onödiga omflyttningar och att 
materialet blir skadat. 

– Visst kostar det lite extra att få det 
noga uppmärkt och förpackat, men det 
är en liten kostnad jämfört med vad man 

tjänar. Det är värt varenda krona om jag 
kan få det som jag vill ha det.

Jonas Eriksson anser att han har fått 
tjata en hel del för att få byggvaruhand-
larna att förstå hur han vill ha materia-
let, men att de blir mer och mer förstå-
ende. Fortfarande slås han dock då och 
då av den brist på kommunikation som 
verkar råda mellan brädgården och de-
ras chaufför.

– Det är ju svårt att bygga hus när de 
lastar av stomvirket underst och allt an-
nat ovanpå, det är inte ovanligt. ✖

”VISST KOSTAR DET 
LITE EXTRA ATT 
FÅ DET NOGA UPP-
MÄRKT OCH FÖR-
PACKAT, MEN DET
ÄR VÄRT VARENDA 
KRONA.”

JONAS BÄSTA RÅD FÖR 

ATT BYGGA EFFEKTIVT

• Planera ditt bygge i så god tid 

som möjligt.

• Få medarbetarna delaktiga och 

engagerade i leveranserna.

• Förbered arbetsplatsen i förväg 

så att det finns plats att ta emot 

och lossa.

• Beställ mindre leveranser men of-

tare (kostar lite mer men det tjänar 

du in med råge på att slippa leta 

efter eller flytta om materialet).
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”VI GÖR DET VI ÄR BÄST PÅ.”
För Pontus Flatum, arbetsledare på Toru Byggmontage är det 

självklart att låta byggvaruhandeln hjälpa till att välja material 

och leverera det i rätt tid. 

– Genom att ta hjälp kan vi koncentrera oss på det vi är  

bäst på – att montera, säger han.

Toru Byggmontage i Mölnlycke har 
25 anställda och jobbar huvudsakligen 
med att montera gips- och andra inner-

väggar i stora nybyggen som 
hotell, sjukhus och bostäder. 
Det handlar om stora mäng-
der gipsskivor och annat 
material som ska hanteras. 
Därför jobbar man i nära 
samarbete med byggvaru-
handeln Derome och Svensk 
Bygglogistik.

– Det blir allt vanligare att 
beställarna vill ha en leve-
rans av en färdig vägg. Då 

hjälper Derome oss att välja material. 
Inför större upphandlingar sitter vi ned 

tillsammans alla tre för att diskutera 
hur detta kan skötas mest effektivt. Hur 
många leveranser, en eller flera etapper, 
vilken typ av skivor och hur, när och var 
det ska levereras, säger Pontus Flatum.

Svensk Bygglogistik levererar alltid 
materialet på kvällen efter ordinarie 
arbetstid, för att slippa att orsaka stör-
ningar på arbetsplatsen. 

– Alla grejer står på rätt plats när vi 
kommer till bygget, med exakt antal 
skivor som går åt för varje lägenhet el-
ler hotellrum. Vi slipper bry oss och kan 
lägga tiden på det vi är bäst på.

– Vi använder oss även av måttanpas-
sade skivor så att vi slipper hantera 
spill, säger Pontus Flatum. ✖

”VI SKA INTE ÅKA OCH HÄMTA MATERIAL.”
Anders Palm på Tolarps Bygg har som policy att hans medarbetare inte 

ska hämta material hos byggvaruhandeln.

– Vi ska inte åka och hämta. Antingen förlorar vi eller kunden  

pengar på det, säger han.

Anders Palm är ägare till och arbets-
ledare vid Tolarps Bygg i Halmstad. 
Företaget med tio anställda gör allt 
från enkla servicejobb till kundanpass-
ningar åt fastighetsägare och bygger 
även arkitektritade villor. För honom är 
det självklart att ta hjälp med material-
transporterna.

– Jag har tjatat livet ur mina gubbar 
att de inte ska vara på brädgården och 
hämta material. Det blir onödigt dyrt för 
våra beställare om vi jobbar på löpande 
räkning och väldigt olönsamt för oss om 
vi jobbar på fast pris. Någon måste ju be-
tala den tiden det tar, säger Anders Palm.

– Tänk dig att två man åker i väg och 
hämtar ett par paket skruv eller en list. 

Två man i en bil är 800 kronor. Det blir 
väldigt dyra skruvar och den där jäkla 
listen kostar väl närmare 500 kronor 
löpmetern, säger han och skrattar.

På ett större villabygge handlar det 
om flera tiotusentals kronor att spara 
på att inte åka och hämta material själv, 
enligt Anders Palm.

Modellen är istället att se till att lägga 
lite extra tid på att planera så att man 
kan beställa det material man behöver i 
god tid och få det utkört.

– Derome har en servicebil som  
åker runt två gånger om dagen. Om vi  
glömt något kan vi beställa det på efter-
middagen och ha det nästa förmiddag. 
Mer bråttom än så behöver det sällan 

vara, oftast finns det något annat att 
arbeta med.

– Men om någon absolut måste hämta 
något får de göra det på väg från eller till 
jobbet, och aldrig åka mer än en person 
åt gången, säger Anders Palm. ✖

CONTAINER UNDERLÄTTAR BYGGE I SKÄRGÅRDEN
Magnus Widell på Sweden Building gör 

många jobb ute i Stockholms skärgård och 

klarar sig knappast utan en förnödenhets-

container. Det skulle inte fungera att åka och 

hämta material och bli alldeles för dyrt att  

beställa leveranser löpande hit ut, säger han.

Innan ett bygge startar får han hjälp att fylla contai-
nern med alla typer av infästningsmaterial, vinklar och 
fogmaterial som han tror sig behöva, innan han fraktar 
ut den med båt till byggplatsen.

– Det är som att ha ett minivaruhus på plats där jag 
dessutom kan förvara verktyg. Det är fantastiskt bra när 
man bygger på otillgängliga platser.

Magnus står för frakten och betalar också en månads-
hyra på 1 500 kronor för containern. Dessutom betalar 
han en engångssumma för innehållet i containern och 
får sedan tillbaka pengar för det som inte använts.

– En nackdel är att startkostnaden blir hög; för 
innehållet i den här containern har jag betalat 80 000 
kronor. Jag skulle gärna se att leverantören stod för 
lagerkostnaden och att jag betalade månadsvis för det 
som jag använt. ✖

Pontus Flatum

Johan Herton, Robin Bengtsson, Anders Palm och Johan Karlsson på 

Tolarps Bygg har insett hur olönsamt det är att åka och hämta material.
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BYGGVARUHANDLARNA

FRÅN VARUFÖRSÄLJNING 
TILL TJÄNSTELÖSNINGAR
E-handel, klockslagsleveranser, lägenhetsanpassat, exaktkapat, inbärning på plats,  

anpassade bilinredningar och containrar med förbrukningsmaterial. Allt fler bygghandlare  

vill nu vara med att erbjuda tjänster som förenklar hantverkarens vardag och bidrar  

till lönsammare byggen och byggare.

DEROME BYGGVAROR I 

VÄSTSVERIGE 

Det har tagit lite tid och utvecklingen 
har huvudsakligen drivits fram av de 
stora byggjättarna. Men allt fler bygg-
varukedjor inser nu nyttan av att kunna 
leverera smarta tjänster även till den 
mindre byggaren.

– Derome Byggvaror i Västsverige var 
bland de första att erbjuda anpassade 
leveranser, färdigkapat material och an-
dra logistiktjänster.

– Vi såg tidigt att vi kunde underlätta 
för byggaren genom att erbjuda en 
effektivare materialhantering, säger Jo-
han Winroth, divisionschef på Derome. 
Distributionskedjan inom byggbran-
schen är under omstrukturering och 
bygghandeln får en allt viktigare upp-
gift som distributionspunkt och kun-
skapsspridare.

Han anser att den byggare som arbe-
tar systematiskt kan minska sina hante-
ringskostnader med 30-40 procent bara 
i tid och kanske ytterligare 20-25  
procent på minskat materialspill.

Som en morot erbjuder företaget plane-
ringsrabatter för den som är ute i tid.

– Vi ger 20-50 procents rabatt på frak-
ten om du kan vänta på leverans i tre 
dagar eftersom det blir mer rationellt 
för oss. Hela branschen har mycket att 
vinna på att jobba proaktivt i stället för 
händelsestyrt.

BEIJER BYGG    

Beijer Bygg har inrättat ett centrallager 
i norra Stockholm för att kunna erbjuda 
mer kvalitativa leveranser i Storstock-
holmsområdet. Likande distributionscen-
traler planeras i Göteborg och Malmö. 

Företaget kanske också är det som 
kommit längst med e-handel, där proffs-
kunden i dag kan göra beställningar 
själv ur hela varusortimentet. Cirka fem 
procent av beställningarna görs digitalt, 
40 procent per telefon och resten av att 
byggaren kommer och hämtar.

– Helst vill vi få fler att välja e-handel 
så att vår personal kan ägna mer tid åt 

rådgivning och effektiva leveranser, sä-
ger logistikchef Maria Andersson.

Vid butiken i Järfälla i norra Stockholm 
gör företaget nu ett test där kunden kan 
lägga sin order under ordinarie öppettider. 
Materialet placeras sedan i ett skåp dit 
kunden får en engångskod och kan hämta 
varorna även när butiken har stängt.

– Det är ett intressant koncept. Det 
svåra är att veta hur stora skåpen behö-
ver vara, beroende på vilka varor som 
beställs, säger Maria Andersson.

XL-BYGGPARTNER 

XL-Byggpartner har precis öppnat en 
distributionscentral i Segeltorp som 
också ska försörja Stockholmsområdet 
med anpassade leveranser. Man profi-
lerar sig bland annat med snabba leve-
ranser, inom ett par timmar.

– Visst, det kan ju uppfattas som en 
björntjänst, att de inte behöver lära sig 

planera, säger Johan Rosendahl på XL-
Byggpartner. Men det finns en stor efter-
frågan på detta. Å andra sidan ger vi pla-
neringsrabatter eller gratis utkörningar 
när kunden är ute i riktigt god tid.

– Vi vill vara den proaktiva partnern 
som hjälper våra kunder byggföretagen 
med planeringen, fortsätter Johan, men 
förutsättningarna på bygget förändras 
ofta snabbt och då står vi också redo 
med våra snabba leveranser.

WOODY BYGGHANDEL 

Woody Bygghandel har tagit fram en in-
ternutbildning för att höja den egna orga-

nisationens kompetens, och kommer att 
utbilda alla sina säljare till byggcoacher 
som ska hjälpa kunderna igenom hela 
byggprocessen, med exempelvis plane-
ring och totalkostnadskalkyler.

– Vi märker en allt större efterfrågan 
på detta.  Ofta vet kunden vilka pro-
blem som finns men behöver hjälp att 
lösa dem, säger Mikael Tykesson, mark-
nadschef på Woody Bygghandel.

Johan Winroth på Derome anser att det går att spara massor med tid och pengar med 

smartare logistik.

Maria Andersson, logistikchef på Beijer Bygg hoppas att fler kunder gör sina  

beställningar på nätet.

Johan Rosendahl, XL-Byggpartner.

Att få materialet inlyft direkt till monteringsplatsen kostar lite extra men sparar mycket 

tid och ger bättre arbetsmiljö.

Allt fler kunder efterfrågar hjälp med 

planering och logistik, säger Mikael 

Tykesson på Woody Bygghandel.



DEN MODERNA HANTVERKAREN [9 2014]56 57

REPORTAGE | Logistik Logistik | REPORTAGE

FREDELLS 

På Fredells har man precis startat ett 
projekt för att uppmärksamma kunder-
na på vad bristande logistik kostar.

– Vi uppskattar att de dolda kost-
naderna för en normalstor leverans 
är mellan 2 000 och 5 000 kronor när 
man räknar in mottagning, störningar, 
omflyttningar och skador på materialet, 
säger Tomas Olofsson, som jobbar med 
strategisk affärsutveckling på Fredells.

Vi vill kunna leverera materialet så nära 
arbetsstället som möjligt och ha tillgång 
till arbetsplatsen 24 timmar om dygnet.

ESSVE 

Essve erbjuder genom flera återförsäljare 
sin förnödenhetscontainer för den som 
bygger där det är långt till byggvaruhandel. 
Containern innehåller de flesta förnöden-
heter och infästningsmaterial som behövs. 

– Vi möter en stor nyfikenhet från kun-
derna. Konceptet kommer ursprungligen 
från Norge där logistiken är en än större 
utmaning, säger Mattias Sebell på Essve.

WÜRTH 

Würth erbjuder genom sitt system Orsy 
påfyllning av förbrukningsmaterial 
för låssmeder, plåtslagare, rörmokare 
och andra installatörer. Man kan också 
beställa en färdiginredd bil med utrust-
ning som man själv åker förbi och får 
påfylld med genom mellanrum. Före-
taget har också Orsytainer som liknar 
Essves containerlösning. ✖

Flera byggbutiker kan förmedla Essves 

förnödenhetscontainer.
Leveranser nära arbetsstället, 24 timmar om dygnet - är Fredells mål. 

Tomas 

Olofsson, 

Fredells.

Würths färdiginredda bil för installatören.

STÄLL KRAV PÅ DIN 
HANDLARE
Ställ krav på din handlare! Och titta inte bara på prislappen. 

Om inte din bygghandlare kan erbjuda de tjänster du behöver 

kanske du ska byta leverantör.

HÄR ÄR EN LISTA PÅ TJÄNSTER 
SOM DIN BYGGHANDLARE BÖR 
KUNNA ERBJUDA

• Logistikrådgivning och total-
 kostnadskalkyler

• just in time- och klockslags-
 leveranser

• lägenhetspackat och andra
 anpassade leveranser

• kran- och helikopterlyft

• såg-, kap- och hyvleriservice

• mellanlagring

• e-handel

• fraktrabatt på tidiga beställningar

• väderskydd.
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NATIONELL LOGISTIKPORTAL FÖR 

E-HANDEL MED BYGGVAROR

En nationell logistikportal som ska 

effektivisera materialtransporter till 

byggarbetsplatser är på gång. Am-

bitionen är att beställarna ska kunna 

få kompletta leveranser av bygg- och 

vvs-material sampackat och uppmärkt 

direkt till montageplatsen med ett 

enkelt klick.

Systemet bygger på en ny standard, 

e-Build Supply, och samordnas av 

Beast, Byggbranschens Elektroniska 

Affärsstandard. Tanken är att portalen 

ska vara igång för stora beställare 

våren 2015 och för mindre beställare 

något halvår senare. Läs mer om pro-

jektet på www.beast.se

NORRA DJURGÅRDSSTADENS  

BYGGLOGISTIKCENTER UTVÄRDERAS

Bygglogistikcentret i Hjorthagen i 

Stockholm där allt byggmaterial ska 

passera som används vid bygget av 

Norra Djurgårdsstaden har fått mycket 

positiv uppmärksamhet. Nu ska ett 

forskningsprojekt med stöd av Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, 

utvärdera hur bra det är. 

Genom att jämföra ett nästan iden-

tiskt byggprojekt som inte nyttjar 

logistikcentret hoppas man få svar på 

hur produktiviteten och totalkostnaden 

skiljer sig, om arbetsmiljön förbättras 

och hur planeringsarbetet påverkas.  

Ansvarig för projektet är Peter Nilsson 

på byggnadsfirman Viktor Hansson.

BARA 13 PROCENT AV  

ARBETSTIDEN ANVÄNDS  

TILL MONTERING

Det finns en rad undersökningar 

som visar på ineffektivitet i bygg-

branschens. En studie från 2010 

av vvs-montörers arbete visade 

att bara 13 procent av arbetstiden 

användes för monteringsarbete. 52 

procent av arbetstiden ägnades åt 

förberedelser och hela 35 procent 

var tidsförluster.

Arbetstidens användning vid 

VVS-montage – en fråga om struk-

tur och ledarskap. SBUF och VVS-

företagen, 2010.

LÄS MER

Planering i byggproduktion. Sve-
riges Byggindustrier i samarbete 
med FoU Väst, 2009. SBUF 12066.
Om vikten av att planera och att 
involvera yrkesarbetare och under-
entreprenörer i planeringen.
Logistik vid husbyggnad – Några 
praktikfall. FoU-VÄST 0805. Sveri-
ges Byggindustrier.

Om hur man kan halvera kostna-
derna för material genom effekti-
vare hantering och lagring. 

FAKTA


