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Dagens utmaningar inom industrin 

Den svenska byggbranschen står inför stora utmaningar, 

särskilt gällande byggkostnaderna. Sverige har de högsta 

byggkostnaderna i EU för bostäder och produktiviteten 

vid byggarbetsplatserna är låg. Till följd av en låg 

digitaliseringsgrad finns även en stor förbättringspotential 

gällande transparensen i försörjningskedjan. 

Byggprocessen genererar många transporter som leder 

till stora mängder utsläpp, vilket inte är långsiktigt 

hållbart. Transporterna har också en negativ inverkan på 

kringliggande verksamheter, trafik och samhälle. 

Materialflödet medför även säkerhetsrisker vid hantering. 

Byggbranschen har ett stort behov av att implementera 

nya processer och arbetssätt kring logistiken. Branschen 

står nu inför flera utmaningar och en förändringsresa. 

Erbjudande och utförande 

AFRY har utvecklat en bygglogistikmodell som består av 

följande 4 processteg: 

1. Logistikanalys (kartlägga befintliga och kommande 

flöden, flaskhalsar, logistikberoenden till 

omgivningen, samt identifiera behov av 

logistiklösning). 
 

2. Design av logistiklösning samt val av 

samarbetspartners för logistiksystem och operativa 

logistiktjänster. 

3. Framtagande av logistikbilaga 
 

4. Implementering av logistiklösning och 

förändringsledning. 
 

5. Utveckling och anpassning av logistiklösning under 

byggproduktionstiden. 

 

Bygglogistiklösningen designas efter behov och 

förutsättningar, men kan exempelvis inkludera:  

• Digitalt logistiksystem för planering, 

kommunikation, styrning och uppföljning. 

• Bygglogistikcenter för konsolidering av leveranser 

samt korttidslagring av kollin. 

• Operativa logistiktjänster vid byggprojektet, så 

som godsmottagning, inbärning och 

avfallshantering. 

• Styrning av vilka fordon och vilket bränsle som 

används vid leveranser till byggprojekten. 

 

Förväntat resultat 

Resultatet av AFRYs bygglogistikmodell är sänkt 

byggkostnad med 10 - 15% genom ökad produktivitet för 

byggnadsarbetare. Utnyttjandegraden av maskiner, 

verktyg och indirekt material förbättras också, samtidigt 

som den ökade effektiviteten leder till kortare byggtider.  

Bygglogistikmodellen inkluderar implementering av ett 

digitalt spårbart materialflöde och en ökad säkerhet på 

byggarbetsplatsen.  

Risken för materialsvinn och kassationer är lägre med 

strategisk bygglogistik, vilket gynnar såväl ekonomi som 

hållbarhet. Byggprojekten är dessutom mer hållbara tack 

vare en minskning av antalet transporter till 

byggarbetsplatsen med omkring 50%. 

Utmaningar: Höga byggkostnader, låg 

produktivitet och stora koldioxidutsläpp. 

Utförande: Analysera, designa, implementera och 

driva bygglogistiklösningar för byggprojekt, genom 

användning av AFRYS bygglogistikmodell. 

Resultat: Sänkt byggkostnad med 10-15%, bättre 

utnyttjandegrad av resurser, 50% färre transporter, 

högre säkerhet och minskat svinn. 

Angränsande erbjudanden: Citylogistik, 

Distribution Footprint, Utformning och optimering av 

lager. 


