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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Väderskyddat byggande är i dagsläget en högaktuell fråga. Användandet av 

väderskydd har med åren blivit allt vanligare. Att bygga utan risk för fuktproblem i 

byggskedet och inte vara beroende av väderleken är aspekter som blivit viktigare. 

Tidigare har väderskydd till största del används vid akuta nödfall för att skydda 

fuktkänsliga byggdelar. Larsson, Söderlind (2006) menar då att väderskyddet inte 

når sin fulla potential när det tas upp i ett sent skede i byggprocessen. Tas 

väderskyddet med tidigt i planeringen finns möjligheter att till fullo kunna utnyttja 

väderskyddets alla fördelar. För att detta ska bli verklighet måste en noggrant utförd 

planering utföras som är lämpad för väderskydd. Aspekter som logistik och en väl 

fungerande ArbetsPlats Dispositionsplan (APD-plan) är då viktiga. Tekniken 

utvecklas hela tiden och mer fokus läggs på att minimera tids- och resursåtgång. Det 

görs genom en god logistik- och APD-plan. 

 

Mikaelsson, Swensson (1992) menar i studien Bygga för 2000-talet att bristen på bra 

APD-planer är stor. Många företag startar projekt utan en god APD-plan. Fördelen 

med en väl genomtänkt APD-plan är att byggföretagen får en bra struktur på 

arbetsplasten. Frågor som: placering, lagring och avlämningsplats av material bör 

förenklas med en välplanerad APD-plan.  

 

Ser logistiken kring väderskyddat byggande annorlunda ut i förhållande till 

byggande utan väderskydd? Spelar APD-planen en viktig roll när det gäller 

väderskydd? Då in och utförsel av material ur ett väderskydd är mer komplicerat än 

vid traditionellt byggande. Kan byggandet effektiviseras med en smart APD-plan?  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om APD-planer och logistik ser 

annorlunda ut vid väderskyddat byggande gentemot traditionellt byggande. 

Rapporten ska belysa aspekter angående APD- och logistikplan när det gäller 

väderskyddat arbete. Förväntat resultat av examensarbetet är att kunna peka på 

faktorer som kan förbättra APD- och logistikplaner i samband med väderskyddat 

byggande.  

1.3 Metod 

Examensarbetet bygger på litteraturstudier och fallstudier. Litteraturen består av 

forskarrapporter, tidigare examensarbeten och Internet. För att kunna göra fallstudier 

krävs någon form av observation. Därför har vi använt oss av intervjuer. Intervjuerna 

har gjorts ute på byggarbetsplaster med tre platschefer. I Halmstad pågår idag två 

projekt där väderskydd används och det tredje projektet vi besökt ligger i Lund. Vi 

har använt oss av en kombination av öppen och sluten intervju. Vi har förberett 

frågor som skickats till platscheferna i förväg. Sedan har vi besökt 

byggarbetsplasterna och genomfört intervjuerna samt tagit del av hur bygget ser ut. 

Efter intervjuerna sammanställdes platschefernas svar där likheter och skillnader tas 

upp. Intervjuerna har legat till grund för mycket av den information som finns i 

rapporten och finns med genom hela arbetet. Alla platscheferna har tidigare arbetat 

med väderskydd men till största del arbetet med projekt där väderskydd inte använts. 

I rapporten benämns projekt utan väderskydd för traditionellt byggande. 
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2 Väderskydd 

2.1 Vad är väderskydd 

Användandet av väderskyddat byggande började först i samband med 

ombyggnationer. Vid ombyggnation är det viktigt att skydda pågående verksamhet i 

byggnaden och befintliga husdelar. Från början var det enklare lösningar som 

användes, vanliga presenningar rullades ut för att täcka de ytor som det arbetades 

med. Senare började fasta takväderskydd användas och allt eftersom efterfrågan 

ökande började även mobila takväderskydd komma ut på marknaden. De senaste 

åren har väderskydd blivit allt mer vanligt i Sverige. Det finns idag ett 50-tal större 

och ett 25-tal mindre varianter av väderskydd enligt Plåtslageribranschens Centrala 

Arbetsmiljökommitté. Det är en siffra som är 3-4 gånger större än för 15 år sedan. 

Branschen har de senaste åren visat en utveckling när det gäller minskade vikter, 

användandet av aluminium- och glasfiberprofiler har blivit allt vanligare. En ökad 

flexibilitet genom system- och modultänkande är också områden som utvecklas 

mycket de senaste åren, t ex har en ny lättare duk ersatt den äldre duken som var 

betydligt tyngre. 

2.2 Val av väderskydd 

Att bygga utan risk för fuktproblem under produktionstiden är den största 

anledningen till att företag väljer att använda sig av väderskyddat byggande. Den 

ekonomiska biten är ofta avgörande vid val av väderskydd enligt Jan Sjöström 

platschef. Kostnaderna ställs mot faktorer som ökad effektivitet och förhoppningsvis 

bättre kvalitet på arbetet. När beslut fattats om att använda väderskydd vid ett 

byggprojekt gäller det att välja det väderskydd som passar in och är aktuellt för det 

specifika bygget. Många väderskydd är idag flyttbara det för att effektivisera in- och 

utlastning av material. Förflyttningarna i sidled görs manuellt och uppåt med hjälp 

av klätterställningar eller kranar. Utförs arbete med väderskydd på höga höjder ska 

undersökningar göras för att se vilka vindhastigheter som väderskyddet kommer att 

utsättas för. Vid vindhastigeter på mellan 22-24 m/s ska väderskyddsduken släppa 

från sin ställning, detta för att undvika att ställningen dras med. Detta är en viktig 

faktor att tänka på enligt Johnny Sjöholm platschef.  

 

Vissa byggprojekt är beroende av väderskydd om de ska kunna genomföras. Två av 

de tre byggprojekt som undersöktes under detta examensarbete hade inte kunnat 

genomföras om de inte använt väderskydd. I tredje fallet var det beställaren som 

bestämde att väderskydd skulle användas. 
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3 Logistik 

3.1 Vad är logistik 

Enligt nationalencyklopedin var militären först med att använda ordet logistik. Då 

handlade det om att kontrollera transporten av material, ammunition, mat och 

drivmedel. Under andra världskriget blev logistiken allt viktigare då transporterna 

sträckte sig över hela världen. De matematiska optimeringsmodeller som togs fram 

under kriget kunde sedan föras över till de civila företagen. Utgångspunkten för 

logistikverksamheten är att på ett effektivt sätt tillfredställa behov och önskemål. 

Produktionsinriktade företag kräver att deras inkommande material kommer fram i 

rätt tid och att det levereras på rätt plats. Andra viktiga faktorer är kvalitén, service 

och kostnader. 

3.2 Vad är en logistikplan 

En logistikplan är en typ av flödesschema. Ofta visas det som ett horisontellt 

stolpdiagram som löper på en tidsaxel, detta kallas ett Gantt-schema. När beställning 

av material eller andra nödvändigheter ska göras till en byggarbetsplats utgår oftast 

platscheferna från detta schema. De ser när beställningar måste göras för att hålla 

den tidsplan som är upprättad.  

3.3 Syftet med logistik 

Liljekvist (2005) menar att utvecklandet av logistikfunktioner i företag och 

organisationer ökar effektiviteten i varuflödet. Företagen försöker öka intäkterna 

genom att minska utgifterna. Om företagen kan förbättra sin transport och 

leveransservice finns det pengar att tjäna. För att kunna ändra det fysiska varuflödet 

krävs det att organisationen arbetar fram en effektiv logistikplan. Samtidigt som 

planeringsarbetet inom företaget/organisationen kanske måste genomgå en 

förändring. Helheten måste ses från produktion fram tills det att kunden fått sin vara 

levererad i rätt tid.  

3.4 Vad är transport  

Enligt nationalencyklopedin är transport en aktivitet där något/någon 

förflyttas/transporteras. Transportplanering är mycket viktigt i logistikarbetet, det för 

att få ett bra materialflöde till och från byggarbetsplasten. Transportplanering tar upp 

faktorer som omlastnings- och lossningspunkter, transportförmedlare och vilken rutt 

som ska användas.  

3.5 Transport till byggarbetsplatserna  

Enligt de intervjuade platscheferna sker vanligtvis leverans till en byggarbetsplasts 

genom att leveransföretaget kontaktar ansvarig på bygget några timmar innan 

materialet anländer. Dessa leveranser sker vanligtvis tidigt på morgonen eller på 

förmiddagen. Detta för att byggföretaget i tid ska kunna förbereda mottagandet av 

det inkommande materialet. De har då större delen av dagen på sig att ta hand om 

det nyanlända materialet.  

 

En annan metod är att beställa klockslagsleveranser vilket menas att leveransen ska 

komma på exakt utsatt tid. Enligt Sjöholm är det är något som byggföretagen får 

betala extra för och som kan vara svårt för leveransföretagen att uppfylla. Han 

upplever ofta att den typen av leverans inte fungerar särskilt bra och menar att det 

http://www.ne.se/
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finns för många störningsmoment. Det ställer stora krav på att hela kedjan från 

produktionsföretagen fram till den chaufför som ska transportera fram materialet till 

byggarbetsplasten verkligen fungerar.  

 

Byggföretag använder sig också av metoden ”just in time” med vilket menas att 

leveransen av det beställda materialet sker vid den exakt tidpunkt då det ska 

användas. Metoden ställer också höga krav på att logistiken/transporten fungerar 

felfritt. Förseningar av leveransen kan medföra stopp i arbetet på byggarbetsplasten, 

likaså när material anländer förtidigt. Detta kan i sin tur leda till förseningar av den 

färdigställanda byggnaden. De intervjuade plastcheferna var nöjda med denna 

metod. Orsaken till att metoden fungerar bra är att materialet oftast köps av lokala 

bygghandlare som har materialet på lager. Materialet behöver inte transporteras 

längre sträckor efter att de fått beställningen av byggföretaget. Sådana material är 

bland annat träreglar, gips och spånskivor. Material som fönster och dörrar har 

längre leveranstid på grund av att de produceras efter beställning.  

3.6 Lagerhållning på byggarbetsplatsen 

Enligt Liljekvist (2005) bör material och varor levereras nära eller i direkt anslutning 

till byggarbetsplatsen för att gynna byggföretagen. Detta för att undvika 

förflyttningar som är tidskrävande, det kan förekomma spill och skador på materialet 

när det lastas om och förflyttas. Det är därför viktigt att det finns en välplanerad 

APD-plan som visar var olika material och varor ska lagras på byggarbetsplasten. 

Står det redan klart var materialet ska förvaras uppstår inga problem när leveransen 

anländer. Planeringen av var materialet ska förvaras kan vara viktigare vid 

användandet av väderskydd eller på platser med dåligt utrymme t ex inne i städer. 

Används ett väderskydd där det är svårigheter att öppna upp duken blir transporten 

av material in i byggnaden svårare. Enligt Beatrice Fredriksson platschef är det 

viktigt att ha en bra planering, det för att veta hur mycket material som ska 

användas. Detta är speciellt viktigt då ett väderskydd som inte går att öppna upp 

används. Byggnaden måste laddas med material planvis eller husvis innan 

väderskyddsduken är på plats. Då undviks det att väderskyddet öppnas upp i onödan. 

På så sätt fungerar varje plan eller hus som ett lager. Materialet ligger skyddat under 

väderskyddet.  
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4 APD-plan 

4.1 Vad är en APD-plan 

APD-plan står för ArbetsPlatsDispositionsplan och är en ritning som visar placering 

av materialupplag, faciliteter och transportvägar. Det är ofta en områdesritning som 

ligger till underlag för en APD-plan. Det är viktigt att i förväg veta var materialet 

ska placeras för optimal tillgång vid rätt skede under byggtiden. Är det dålig planerat 

kan det bli tidskrävande då anställda blir tvungna att leta efter material och verktyg. 

För att minimera kostnaderna och göra projektet så lönsamt som möjligt krävs en 

god planering. Enligt Blixt, Forsberg (2007) kan smarta lösningar inom logistik och 

planering reducera dessa kostnader och ge ökad lönsamhet samt kortare byggtider. 

 

Liljekvist (2005) menar att materialupplag och transportvägar är en viktig bit inom 

APD-planer. Där upptas stora delar eller hela byggnaden av ett väderskydd vilket 

kan försvåra materialtransporten in under väderskyddet. Transportvägarna ska helst 

gå ända fram till materialupplagen för att minimera ytterliggare transporter på 

materialet. Det skulle innebära mer tid- och resursåtgång än nödvändigt i form av att 

hjullastare och framförallt kranar blir mer tidsbelastade. Det ska även planeras i 

förväg vart och när materialet ska tas in i väderskyddet för att minimera tidsåtgången 

ytterliggare. Det för att redan från leveransstadiet kan lägga inkommande material på 

lämplig plats. 

 
Enligt Fredriksson ska leveranser ske så att det är smidigt att lasta av och på 

material. Om det finns utrymme ska lastbilen helst köra igenom byggarbetsplasten 

utan att behöva backa eller vända. Mycket för att inte ta upp övrig plats på 

arbetsplatsen men framförallt för att göra arbetsplatsen säkrare. Både säkrare för 

människor men även för att förebygga materiella skador.  

 

Enligt Liljekvist (2005) bör dragning av el- telekablar vara synligt på APD-planen. 

Kan då undvika onödiga förflyttningar av centraler, överkörda kablar, tillfälliga 

kabeldragningar, olyckor och oreda. Det ska planeras hur källsortering och avfall 

kommer hanteras. Containers som används vid källsortering är synliga på APD-

planen. 

 

Det finns idag datorprogram för att arbeta fram APD-planer som kan integreras med 

logistik. Företaget Vico software arbetar med framtagandet av 5D-baserade ritningar 

som visar byggarbetsplasten i tre dimensioner. Programmet integrerar också tid och 

kostnad för projektet. Programmet visar hur lång tid och kostand varje arbetsmoment 

tar, t ex under vilken tidsperiod kranar behövs och vad kostnaden blir. På detta vis 

fås en överskådlig bild om hur projektet ligger till tids- och kostandsmässigt. Med 

hjälp av 5D metoden kan företagen prova sig fram tills de hittat den mest optimala 

metoden med avseende på tid och kostnad. Enligt företaget Vico software kan 

byggföretagen sänka byggtiden upp till 10 % och produktionskostanden upp till 15 

% på större projekt om en 5D-ritning används.  

 

 



 6 

4.2 APD-planens process 

Blixt, Forsberg (2007) menar att med en välplanerad APD-plan blir planeringen 

enklare. Det finns då en plan över hur det kommer att se ut under byggets gång 

oavsett om APD-planen kommer att revideras eller inte. Upprättandet av APD-

planer görs oftast innan byggstart. Det går till så att platschefer, arbetsledare, 

entreprenadingenjörer, projektingenjörer och representanter från andra yrkesgrupper 

diskuterar fram hur projektet ska se ut med hjälp av en områdesritning. De diskuterar 

hur många bodar, kranar med mera. som behövs och var de ska vara placerade. Detta 

görs för att i ett tidigt skede få en bild över hur projektet kommer att fortlöpa. När ett 

projekt förändras med tiden kan även olika faciliteter och utrustning få olika syften. 

APD-planen revideras vid förändringar och ses då som dynamisk. 

 

APD-planer skiljer sig mellan enskilda projekt eftersom varje projekt är unikt. Är 

det ett nybygge där det inte är några problem med utrymme för transportvägar, 

materialupplag, bodar och kranar, eller är det ett projekt inne i en stadskärna med 

små ytor. Dessa faktorer har betydelse för uppbyggnaden av APD-planen. 

 

Det finns idag datorprogram för att arbeta fram APD-planer som kan integreras med 

logistik. Sådana medel är 5D-baserade ritningar som visar byggarbetsplasten i 3 

dimensioner. Programmet integrerar också tid och kostnad för projektet. 

Programmet visar hur lång tid och kostand varje arbetsmoment tar, t ex under vilken 

tidsperiod kranar behövs och vad kostnaden blir. På detta vis fås en överskådlig bild 

om hur projektet ligger till tids- och kostandsmässigt. Med hjälp av 5D metoden kan 

företagen prova sig fram tills de hittat den mest optimala metoden med avseende på 

tid och kostnad. Enligt företaget Vico software kan byggföretagen sänka byggtiden 

upp till 10 % och produktionskostanden upp till 15 % på större projekt om en 5D-

ritning används.  
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5 Fallstudier 

5.1 Allmänt 

Fallstudierna gick till så att vi besökte byggarbetsplatser där platschefer som arbetar 

för Skanska, PEAB och NCC intervjuades. Innan intervjun hade vi förberett 26 

frågor samtidigt som det fanns utrymme för diskussion. Efter intervjun fick vi en 

rundtur på samtliga byggarbetsplatser där platscheferna visade hur väderskyddet var 

uppbyggt och hur de arbetade. 

5.2 Projektbeskrivning 

5.2.1 Maratonvägen, Halmstad 

 

   Projekttyp:  

   Renovering och ombyggnation av  

   9 st. lamellhus. 

   Byggtid:  

   24 månader 

   Byggherre: 

   Halmstads Fastighets AB 

   Platschef: 

   Jan Sjöström Skanska  

 

 
Figur 1. Foto under rullbart väderskydd Maratonvägen Halmstad 

 

Projekt 
Skanska renoverar nio lamellhus från 60-talet på Maratonvägen i Halmstad åt 

HFAB. Det är en ombyggnationen där varje hus tar cirka 2.5 månader tills det står 

färdigt. Cirka 30 personer arbetar med detta projekt. Upprustningen av husen 

innefattar att samtliga balkonger breddas och glasas in. Cirka 1800 fönster ska bytas 

till isolerglas samt ytterdörrar ska ersättas med moderna säkerhetsdörrar. Det största 

ingreppet är värme och ventilation, de går från ett självdragssystem till mekaniskt 

frånluftsventilation samt tilläggsisolerar. Vilket innebär att de öppnar upp hela taket 

utifrån. Det kommer även att utföras målning av trapphus, korridorer, upprustning av 

tvättstugor, fasader repareras, modernisering invändigt. 

 

Väderskydd 
De bygger med ett rullbart takväderskydd. Väderskyddet är 40 meter och rullas 

framåt med hjul som löper längs en skena, skyddet täcker inte hela taket som är 65 

meter. Det är av ekonomiska skäl inte hela takets täcks. När ett hus är klart lyfts 

väderskyddet över till nästa hus med hjälp av en mobilkran. Det lyfts i sektioner om 

nio meter där det sedan monteras upp igen. Detta görs under en dag. Väderskyddet 

beräknas kosta 3.5 miljoner kronor över en 24 månaders period. Vilket ger en 

månadskostnad på drygt 145000 kronor eller ca 486 kr/m2-väderskyddsyta.   
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APD-plan 
APD-planen i detta projekt har tagits fram av Skanska. De ansvariga för projektet 

planerade placering av samtliga faciliteter innan byggstart. Det gjordes genom att de 

ritade ut placeringen på en områdesritning, den fungerade som en APD-plan. APD-

planen placerades sedan i en av bodarna på bygget. Alla kunde då ta del av hur den 

såg ut. Deras APD-plan hade aldrig reviderats.  

 

Logistikplan 
De har en projektingenjör som ser till att materialet kommer på bestämd tid. De 

använder sig mycket av just in time metoden vilket har fungerat bra enligt Sjöström. 

Dörrar och fönster är material som det behövs mer planering av eftersom det är 

mellan 6-8 veckors leveranstid. Leveranserna av dörrar och fönster sker med hjälp 

av telefonavisering på 2-3 timmar som står inskrivit i deras avtal med 

leverantörerna. Material som gips och träreglar köps lokalt, då används vanligtvis 

just in time metoden. 
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5.2.2 Söndrums kyrkby, Halmstad 

 

 

Projekttyp:  

Nybyggnad av 58 hyresrätter 

Byggtid:  

15 månader 

Byggherre: 

Halmstad Fastighets AB  

Platschef: 

Beatrice Fredriksson PEAB 

Figur 2. Foto utvändigt, punkthus Söndrum. 

  

Projekt 
PEAB bygger 58 nya hyresrätter i form av passivhusteknik åt beställaren HFAB. 

Hyresrätterna består av två punkthus samt åtta mindre hus på markplan. Samtliga 

passivhus har byggts med väderskydd. 

 

Väderskydd 
Efter att stommen var byggd restes väderskyddet för de två större punkthusen. 

Väderskyddet gick inte att öppna upp så de valde att ladda husen med material i 

förväg innan skyddet sattes upp. Väderskydd användes även på de åtta mindre 

husen. Efter ett hus var klart lyftes väderskyddet med hjälp av kran över till nästa 

hus. Totalt beräknas väderskyddet kosta 3 miljoner kronor över en 15 månaders 

period. Vilket ger en kostnad på 200000 kronor i månaden eller 983 kr/m2-

väderskyddsyta. 

 

APD-plan 
APD-planen togs fram av PEAB. Platschef, arbetsledare, lagbas, skyddsombud, 

murare och några snickare var med under projektets gång. De tog med olika 

yrkesgrupper så att de kunde göra sin åsikt hörd. Samtliga faciliteter ritades ut på en 

områdesritning som fungerade som APD-plan. APD-planen placerades i en av 

bodarna där alla kunde ta del av den. APD-planen hade aldrig reviderats. 

 

Logistikplan 
Eftersom deras väderskydd inte kunde öppnas hela tiden var de tvungna att ladda 

husen med material i förväg vilket innebär att våningsplanen laddas allteftersom 

stommen färdigställs. Material som gips och träreglar har ingen längre leveranstid. 

Det beställdes vid behov eftersom det är lättillgängligt. Material med längre 

leveranstid försöker de ha fulla lastbilar som ska komma med leveranser vilket 

undviker tidsspill. Fönster beställs planvis eller husvis. 

 

 

 

 

 

 



 10 

5.2.3 Annehem, Lund 

 

Figur 3. Foto på OB Wiiks väderskydd i Lund 

Projekttyp: 

Renovering av 175 villor 

Byggtid: 

24 mån 

Byggherre: 

NCC 

Platschef: 

Johnny Sjöholm NCC 

 

Projekt 
NCC renoverar 175 villor där fasaden ska bytas på samtliga hus. De startade våren 

2008 och beräknas vara klara hösten 2010. Totalt är det 120 personer som jobbar 

med projektet. 

 

Väderskydd 
De har valt ett väderskydd som inte är monterat på byggställningen, utan ett rest tält 

som står fritt runt om villan. Det är förankrat i marken med jordspikar på 1 m. När 

ett hus är klart rivs väderskyddet och byggs upp över nästa hus. Totalt används sex 

stycken väderskydd och används på samtliga villor. 

Väderskydden beräknas kosta i snitt 175000 kr per hus, totalt över 30 miljoner eller 

1166 kr/m2-väderskyddsyta. 

 

APD-plan 
APD-planen togs fram av NCC själva. Platschef, entreprenadingenjör, arbetsledare 

och representanter från alla yrkesgrupper som skulle vara delaktiga i projektet 

deltog. En områdesritning användes även i detta fall som en APD-plan som 

placerades synligt i en av bodarna. APD-planen var väldigt viktigt i deras fall då det 

bor folk i de villor som inte är under renovering som de måste ta hänsyn till. Under 

de 6 veckor som renoveringen på varje villa pågår får de boende flytta till befintliga 

hus på området som ägs av NCC-bostad. Väderskyddet hade ingen inverkan på att 

APD-planen var viktig i deras fall. 

 

Logistikplan 
De förlitade sig på tidsplanen, det vill säga att leveranserna sker på förbestämda 

tider. De använder sig av just in time vid behov. Gips och träreglar köps lokalt, 

fönster och dörrar beräknas ta 10-12 veckor att få levererade. De försöker få fulla 

lastbilar för att slippa onödig lossning då kranar och maskiner kan vara upptagna. 
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6 Intervjuer 

6.1 Genomförande 

Vi har använt oss av en kombination av öppen och sluten intervju. Frågorna 

skickades i förväg till platscheferna så de var förberedda. Intervjuerna har ägt rum på 

tre byggarbetsplatser, två i Halmstad och en i Lund. Under våra besök ställde vi 27 

frågor till varje platschef samtidigt som det fanns utrymme för diskussioner. Vi 

skriver en kort sammanfattning efter varje fråga och gör en större sammanställning 

efter intervjuerna. 

6.2 Frågor och svar 

 

1.Varför valde ni att använda väderskydd? 

 

Sjöström: Det står i AF-delen. Det är beställaren HFAB som har bestämt att vi ska 

använda oss av väderskydd. Jag tycker det ska användas oftare eftersom arbetet blir 

riktigt bra. Sen är det bra att beställaren skriver in det i beställningen, alla företag får 

då samma förutsättningar att räkna med väderskyddskostnaden i sina anbud. 

 

Fredriksson: När vi räknande på jobbet var vi ombedda att göra ett anbud med 

väderskydd och ett anbud utan. Beställaren ville se vilken kostnadsskillnad det 

skulle bli med ett väderskydd inräknat. Så det var alltså beställaren som ville 

använda sig utav väderskydd till ett acceptabelt pris. Vilket de gjorde. 

 

Sjöholm: För att kunna genomföra detta projekt var vi tvungna att använda 

väderskydd. Eftersom vi tar bort hela fasaden måste vi skydda husen. Hade vi inte 

gjort det hade husen varit exponerade för all slag nederbörd. 

 

Kort sammanfattning: Det är oftast beställaren som vill att projektet ska 

genomföras med väderskydd. Ofta på grund av att projekten inte går att utföras utan 

väderskydd och för att säkerställa slutproduktens kvalitet.  

 

2.Tycker ni det var ett bra val att använda väderskydd? 

 

Sjöström: Absolut, det är både bra för beställaren och för vår del. Det blir inga 

avbrott i jobbet samtidigt som det blir en bra arbetsmiljö att arbete i och kunden får 

ett bra resultat. 

 

Fredriksson: Ja och jag tycker det var ett bra sätt som upphandlingen utfördes på. 

 

Sjöholm: Ja eftersom vi inte hade något annat val på det här projektet 

 

Kort sammanfattning: Platscheferna tycker överlag att det är bra att använda 

väderskydd. Både på grund av att det inte behövs göras några avbrott i arbetet 

beroende av väder och att kvaliteten säkerställs så kunden får ett bra resultat.  
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3.Vilken typ av väderskydd använder ni er av? 

 

Sjöström: Vi använder oss av typen Hakis. Det är ett 40 meter långt rullbart tak som 

vi rullar uppe på ställningen. Huset som vi nu arbetar med är 60 meter långt. Så när 

arbetet med första delen av huset är klart byggs en ny ställning på andra delen av 

huset och taket kan rullas över på den nya delen. 

 

Fredriksson: Vi använder oss av PEAB:s egna hakiställning och hyr in hakis 

taklösningar 

 

Sjöholm: Vi använder oss av OB Wiik som är ett norskt företag. Det är tält som vi 

monterar upp över huset. Inne under tältet kan ställningar byggas upp. Jag är 

imponerad av väderskydden att de kan vara så tåliga och stå emot alla sorters väder. 

Det värsta som kan inträffa när man använder väderskydd är stormar med kraftiga 

vindar. Vi har inte haft något som helst läckage heller. 

 

Kort sammanfattning: De har använt sig av olika lösningar beroende på typ av 

projekt.  

 

 

4.Varför valde ni just denna typ av väderskydd? 

 

Sjöström: Det är ett samråd med ställningsfirman. Vi hade vissa krav, vi bygger 

fläktrum uppe på taken, då måste vi kunna ha höjd på taket så vi kan rulla taket 

ovanför fläktrummet.  

 

Fredriksson: För att vi har hakiställningar på vårt lager, då är det enkelt att 

komplettera upp det med taklösningar som passar bra ihop med vår ställning. 

 

Sjöholm: Vi ville ha ett helhets koncept där den firma vi anlitade både tog hand om 

ställningen och väderskyddet. Vi lade ut anbud där olika företag fick komma med 

sina förslag och priser. Det företag som vi fick mest förtroende för var OB Wiik. 

Dom var inte det billigaste alternativet.  

 

Kort sammanfattning: De har anpassat typen av väderskydd efter vad som behövs 

på det specifika projektet.  

 

 

5.Pekar utvecklingen åt något håll? Mer avancerade APD-planer och 

logistikmetoder. Kommer det få en större roll i framtiden? 

 

Sjöström: Det har kommit alternativ som säger att vi kan få färdiga APD-planer av 

beställaren. I dagsläget gör vi alla APD-planer själva. Det ska bli intressant att se hur 

det kommer att fungera. Man kommer att få tänka till mer så att problem inte 

uppstår. Som sagt kommer man få tänka till mer när planerna tas fram. T ex i vårt 

fall när taksektioner ska lyftas av. 
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Fredriksson: Här bygger vi passivhus. Skillnaden på logistik är att vi har en 

betydligt större materialåtgång vilket medför mer logistik till bygget. Vi har därför 

monterat ett skjul inne på byggarbetsplatsen. Där vi kan förvara en viss mängd 

material om det skulle ske förseningar av leveransen. 

 

Sjöholm: Det är beroende på vilken form av projekt det handlar om. I detta fallet 

hade vi som sagt inget annat val. Sen är det alltid bra att bygga under ett tak som 

skyddar mot väder och vind. Men det är alltid någon som ska betala för det. Så finns 

det något som är villig att betala den kostnaden det är att använda ett väderskydd har 

vi inget emot det. Angående APD-planer och logistikmetoder så blir det vad man gör 

det till. På stora projekt som ska hålla på under en längre tid är det viktigare att ha en 

bra planerad APD-plan samt att använda sig av bra logistikmetoder. 

 

Kort sammanfattning: Inom Skanska har ett nytt dataprogram tagits fram där man 

kan göra APD-planer. I framtiden kommer de få färdiga APD-planer. Troligtvis är 

det konsulter som kommer arbeta med detta. Det byggs mer passivhus idag än vad 

det gjorde förr, det medför en större materialåtgång vilket ställer högre krav på 

logistiken. Man kan alltid förbättra APD-planer och logistikmetoder men i slutändan 

är det någon som ska betala för utvecklingen.  

 

 

6.Hälsa Miljö Säkerhet (HMS), är detta någon faktor i val av väderskydd? 

  
Sjöström: HMS blir bättre när vi använder ett väderskydd. Man kan jobba torrt och 

fint hela tiden eftersom det aldrig regnar eller blåser under väderskyddet. Men det 

var inte avgörande val när vi skulle använda väderskydd eftersom det var beställaren 

som ville att vi skulle använda oss av det. 

 

Fredriksson: Det är beställaren som bestämt att väderskydd ska användas. Vi har 

alltså inte gjort något val utifrån HMS. Om beställaren bestämt sig för att inte 

använda väderskydd hade vi stått ute i regn och blåst och arbetat. Säkerheten blir 

bättre under väderskyddet eftersom is och snö inte finns där inne. Risken för att 

halka reduceras med hjälp av väderskyddet. Klimatet blir bättre men det finns andra 

faktorer som blir sämre. Väderskyddstaket står på vissa ställen uppstöttat av strävor. 

Man kan inte gå upprätt överallt uppe på taket. Det är plus och minus. 

 

Sjöholm: Det var det inte.  

 

Kort sammanfattning: Det har inte varit någon avgörande faktor på dessa projekt 

eftersom det antingen är beställaren som föreskrivit väderskydd eller så har det inte 

funnits några andra alternativ. 
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7.Använder ni er av en APD-plan i ert projekt idag? 

 

Sjöström: Ja det gör vi. 

 

Fredriksson: Ja det gör vi 

 

Sjöholm: Ja det kan jag lugnt säga att vi gör. Detta projektet är lite speciellt för att 

vi flyttar ut familjerna som bor i husen som vi renoverar. Vi har hus på området som 

familjerna får bo i under de sex veckorna det tar att fixa i ordning deras hus.  

 

Kort sammanfattning: Samtliga projekt använder sig av en APD-plan 

 

 

8.När sattes APD-planen upp? 

 

Sjöström: Den sattes upp innan byggstart efter att man fått ta del av etableringsytan. 

Vi kunde då se hur det såg ut med avlopp, vatten och Internet möjligheter på platsen 

 

Fredriksson: Den gjordes efter vi hade fått objektet. 

 

Sjöholm: Den sattes upp innan projektet startade. (våren 2008) 

 

Kort sammanfattning: Samtliga företag satte upp sin APD-plan innan byggstart. 

 

 

9. Vem är det som planerar APD-planen? 

 

Sjöström: Jag, projektchefen, projektingenjören 

 

Fredriksson: Jag, arbetsledare, lagbas, skyddsombud, murare och några snickare 

som skulle vara med under projektets gång 

 

Sjöholm: Det är jag, entreprenadingenjör, arbetsledare och i stort sett alla som 

skulle vara inblandade. Eftersom vi aldrig har genomfört ett liknade projekt var vi 

noga med att alla olika personer och yrkesgrupper fick tillfälle att ventilera det de 

hade att säga. 

 

Kort sammanfattning: Det är platschef, projektingenjör, arbetsledare, 

skyddsombud och representanter från olika yrkesgrupper som är med och planerar 

APD-planen.  
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10.  Hur går ni tillväga när ni planerar en APD-plan? 

 

Sjöström: Vi får en etableringsyta som vi ritar in APD-planen på. Vi tittar också på 

hur mycket folk det kommer vara på byggarbetsplasten. Efter det kan vi bestämma 

hur många bodar och toaletter osv som behövs. 

 

Fredriksson: Vi sätter oss ner och diskuterar vad som kommer att behövas på 

byggarbetsplasten. Alla olika personer får säga sitt och man kommer tillsammans 

överens om hur det ska se ut. 

 

Sjöholm: Vi har möten där vi sitter och diskuterar hur vi ska gå tillväga. Hur mycket 

folk som behövs? Hur lång tid olika moment tar, hur ser kvarteren ut där vi ska 

arbeta. Vi kan inte bara stänga av en gata eller väg hur som helst. Så där har vi haft 

mycket planering angående dessa frågor.  

 

Kort sammanfattning: Företagen tar fram en områdesritning och utefter den 

diskuterar de sig fram till hur det kommer se ut på byggarbetsplatsen. Alla 

yrkesgrupper är delaktiga, detta för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.   

 

 

11.  Hur är er APD-plan uppbyggd? (data, ritningar mm) 

 

Sjöström: Skanska har tagit fram ett nytt program, så nu kan vi göra allt på data. 

Men på detta projekt har vi ritat det för hand. Vi får en områdesritning av beställaren 

som vi sedan arbetar med.  

 

Fredriksson: Det är en områdesritning som vi ritar ut var de olika sakerna ska vara 

placerade. Det finns några lösa lappar på APD-planen som jag kan flytta utifall 

något har blivit flyttat på området. 

 

Sjöholm: Vi tog fram en områdesritning. Vi satte oss ner och skissade på hur vi 

kunde lägga upp arbetet utan att behöva störa de som bor i kvarteret.  

 

Kort sammanfattning: I dessa tre projekt är det områdesritningar som används. 

Skanska har tagit fram ett dataprogram som ska underlätta arbetet med framtagandet 

av APD-planer.  

 

 

12.  Används en dynamisk APD-plan? (dvs en som revideras efter hand, hur ofta 

revideras den) 

 

Sjöström: Nej vi reviderar inte, vi har en APD-plan som vi arbetar efter. 

 

Fredriksson: Nej vi reviderar den inte speciellt ofta. Det viktiga är att få den bra 

innan arbetet ska påbörjas. När väl arbetet är igång lägger vi ingen större vikt på 

APD-planen 
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Sjöholm: Vi kan säga att vi har reviderat så tillvida att vi har ökat takten på arbetet. 

Sen har vi reviderat den pga av att det inte har gått att genomföra saker som vi har 

tänkt. T ex att ett tält har gått in på någon grannes tomt och stört det arbetet som 

pågår där. Dessa ändringar gjordes i ett tidigt skede. 

 

Kort sammanfattning: Utseendet på APD-planerna ändras inte såvida någon 

drastisk förändring tillkommer.  

 

 

13.  Tycker ni er APD-plan fungerar efter era förväntningar? (fördelar, nackdelar) 

 

Sjöström: Ja den fungerar bra eftersom vi är på samma ställe. Det är en fördel att 

kunna vara på samma plats hela tiden. Det hade vart en nackdel om vi behövt flytta 

runt. 

 

Fredriksson: Ja jag tycker den har fungerat bra. Det enda som blev lite fel var 

kranen som inte hade den kapaciteten som behövdes. 

 

Sjöholm: Ja absolut! Den funkar till 100 % det hade vart totalt kaos om den inte 

hade fungerat som den skulle. 

 

Kort sammanfattning: Överlag är företagen nöjda med sina APD-planer.  

 

 

14.  Vad är viktigast att få placerat bra? 

 

Sjöström: Kontor- och manskapsbodar samt toaletter är viktigt att få bra placerade. 

Är de placerade långt ifrån byggarbetsplatsen går mycket tid åt om man ska hämta 

något eller besöka toaletten. Vi har alltså en central etablering inom området.  

 

Fredriksson: Bodetableringen. Så man har nära till kontoret vid leveranser och 

gubbarna ska inte behöva gå så långt till fika rummet eller toaletterna. Containers 

ska vara bra placerade. Kranen är jätte viktig att få placerad bra. Även vattenposter 

är viktiga. 

 

Sjöholm: På detta projektet använder vi oss inte av några större kranar. Men på 

större projekt kan jag säga att då är kranarna otroligt viktiga att få bra placerade. Det 

kan ställa till stora problem om kranarna inte är bra placerade då. Man är ofta snål 

när man ska bestämma vilken storlek på kran man ska ha. Det brukar straffa sig att 

vara dumsnål. Det är inte så viktigt var bodar och sådant står utan man rättar sig helt 

efter att kranen står där den står.  

Kort sammanfattning: Används kran är den viktig att få bra placerad. Annars 

sparar man tid på att ha bodar, toaletter, vattenposter och containers bra placerade.  

 

 

 

 

 

 



 17 

15.  Arbetet med kranar, hur löser man det i samband med väderskydd? (finns det 

andra alternativ, bygghiss) 

 

Sjöström: Det är viktigt att ha en kran som orkar lyfta det som behövs. Vi använder 

oss av en mobilkran när tältet ska flyttas. Vi använder oss också av bygghissar.  

 

Fredriksson: Vi har en inredningskorg som vi laddar med material. Med hjälp av 

den kan vi transportera material till olika våningsplan. Vi har lämnat en öppen remsa 

i väderskyddet där vi kan ta in materialet. Vi använder oss också av en vanlig 

bygghiss. De vanliga hissarna som ska finns inne i det färdiga huset försöker vi få 

igång så snabbt som möjligt. Då kan vi använda oss av de hissarna också. Vi öppnar 

aldrig upp i taket för att ta in material.  

 

Sjöholm: Om kran ska användas får man se till att kunna öppna upp väderskyddet så 

man får in materialet som ska användas. Ett tidigare projekt jag var inblandad i hade 

vi planer på att använda väderskydd. Men vi vågade inte eftersom byggnaden var 

tolv våningar hög och det blåser mycket när man kommer upp på sådana höjder. Så 

vi vågade inte använda väderskydd för att vi var rädda att det skulle blåsa sönder och 

skada människor i omgivningen. Det finns en nervositet i att använda väderskydd 

eftersom man är rädd att det ska blåsa sönder och skada människor. Många 

väderskydd är byggda så att duken ska släppa vid vindhastigheter runt 22-24 s/m. 

Jag vet inte riktigt om jag litar på det. Vill det sig illa kan ställningar osv dras med 

om väderskyddet skulle blåsa iväg. Skulle det hända något så är det jag som står som 

ansvarig och då väljer jag hellre att ta det säkra före det osäkra. 

 

Kort sammanfattning: Man löser arbetet med kranar utefter hur det ser ut på 

byggarbetsplatsen och vilken typ av väderskydd man använder sig av. Ibland 

använder man sig av mobilkran, bygghiss. 

 

 

16.  Är det samma tankegång vid utformandet av APD-plan vid väderskyddat 

byggande som utan väderskydd. 

 

Sjöström: Ja det är i stort sett samma APD-plan. Det enda vi får tänka på är att 

kunna lyfta väderskyddet från hus till hus. En del ställen är det trångt på men hittills 

har det fungerat bra. 

 

Fredriksson: Nej det är inte riktigt samma tankegång. När vi använder oss av 

väderskydd försöker vi ”ladda” de olika våningarna med material så snabbt som 

möjligt. Detta för vi inte ska behöva öppna upp så mycket i väderskyddet. Det är 

skillnad mot ett rullbart väderskydd. Då är det mycket enklare att använda sig av 

kranar.  

 

Sjöholm: Ja det är det samma tänk. 

 

Kort sammanfattning: Använder man sig av ett rullbart väderskydd är det inga 

större skillnader. Men använder man sig av ett fast tak får man tänka till lite extra 

när man ska ”ladda” huset med material.  
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17.  Skulle man kunna utnyttja ett väderskydd bättre? Genom APD-plan och 

logistik. 

 

Sjöström: Jag har svårt att se hur vårt väderskydd ska kunna utnyttjas bättre. Det 

som hade gjort arbetet lättare är om vi hade haft ett väderskydd som täckte hela 

huset. Vårt väderskydd är 40 meter och husen är 65  meter långa. Så vi gör klart ena 

halvan sen flyttar vi väderskyddet till nästa del av huset. Men det är en 

kostnadsfråga  

 

Fredriksson: Nej inte på vårt projekt. Det skulle vara om någon vart villig att betala 

för ett större väderskydd i så fall. Allt handlar om ekonomi. Det som är tråkigt idag 

är att folk ställer massa krav på fukt och miljö men det egentligen ingen som är villig 

att betala för det. Det vi får höra är att allt är så dyrt. Fast det inte är vi som sätter 

upp alla regler som ska följas. 

 

Sjöholm: Jag tycker inte det är en metod som är helt säker. Kunde man få mer rutin 

och fler väljer att använda väderskydd kanske man vågade använda det i fler fall. 

Det är en väldigt bra metod i sig. Men jag är lite orolig över att säkerheten fungerar 

som den ska. Att arbeta i en torr och varm miljö är självklar bättre än att inte göra 

det. Jag trodde att det skulle bli mycket problem med våra väderskydd men jag är 

förvånad över hur bra det har fungerat. 

 

Kort sammanfattning: Det handlar om ekonomi, de flesta vill ha ett större 

väderskydd att arbeta med. Men det är väldigt dyrt att använda stora väderskydd. 

Skulle fler börja använda sig av väderskydd skulle man få större inblick i hur bra 

säkerheten är och priset kanske skulle sänkas något om fler är med och räknar på 

anbuden.  

 

 

18.  Tycker ni att det görs tillräcklig bra APD-planer idag? 

 

Sjöström: Ja det tycker jag men det ska samtidigt bli kul och se hur det kommer att 

fungera med det nya systemet då vi kommer få färdiga APD-planer av beställaren. 

Det kommer att ställas högre krav på beställaren. Men de kommer förmodligen att 

anlita någon konsult som arbetar med den biten. 

 

Fredriksson: Jag ser inte så många andra byggen än mina egna. Men det jag upplevt 

brukar det fungera bra. 

 

Sjöholm: Man gör inte bättre än vad man själv gör dem. Det har med erfarenhet att 

göra. När jag började jobba som plastchef satt man och ritade in för hand. Idag kan 

man rita det i datorn och lätt ta fram ritningar. Men det är fortfarande viktigt att ha 

koll på hur man får fram ström och vatten till de ställen det behövs. Det är alltid 

innan och i början av ett projekt som APD-planen är viktig. Sen när arbetet har 

kommit igång vet alla var saker finns och hur man kommer att arbetar. Men görs en 

revidering så är det viktigt att alla får information att ändringar har gjorts.  

 

Kort sammanfattning: Ja det görs funktionsdugliga APD-planer idag. Det viktiga 

är innan byggstart då man planerar hur mycket arbetare och utrustning man behöver. 

När arbetet kommit igång vet alla var saker är placerade och hur arbetet ska utföras. 
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19.  Hur tycker du logistiken på arbetsplatsen fungerar? (eventuella problem, vad 

fungerar bra) 

 

Sjöström: Logistiken fungerar bra. Men det är problem när hyresgäster bor kvar 

under tiden vi arbetar. Husen töms alltså inte på folk.  

 

Fredriksson: Den blir till vad man gör det. Kan alla ta på sig ansvaret att säga till t 

ex innan sista skruvlådan tar slut. Då kan man lättare planera sina leveranser. Jag 

tycker det fungerar bra. Det kan hända ibland att jag beställer leveranser till ett visst 

klockslag och chaufförerna missar det och kommer lite när de själva vill.   

 

Sjöholm: Nej, det tycker jag inte. Logistik är alltid logistik. Leveranser till och från 

arbetsplast kan vara ett problem. Vi gör också leveransplaner men leverantörerna 

hinner ändra de 14 ggr innan leveransen kommer. Det kan bli mycket bättre med 

logistiken just när det gäller leveranser till arbetsplasten. Sen inom arbetsplasten 

jobbar man hela tiden med logistikfrågor. T ex vid arbetet med kranar måste man 

noga planera in allt så att kranen är ledig när leveransen anländer. Är leveransen sen 

eller något annat stör det lätt andra arbetsmoment. Det blir en dominoeffekt om det 

är något som blir försenat eller kommer för tidigt. Leverantörerna vill helst inte ha 

klockslagsleveranser. Vi betalar ofta för det men det är inte alltid det fungerar. Blir 

det förseningar får vi ingen ersättning som kan täcka de kostnader som lätt 

uppkommer. Är det en leverans som kommer sent kanske man måste stoppa andra 

leveranser för att komma tillbaka till den tidsplanen man har. Överlag kan det bli 

betydligt bättre än vad det är. 

 

Kort sammanfattning: Det gäller att ha en bra internkommunikation så alla tar 

ansvar och säger till när material börjar ta slut. Sköts detta på ett bra sätt blir arbetet 

mycket enklare. De externa leveranserna är lite mer komplicerade i och med att det 

är fler personer med intressen iblandade. Det är alltså fler led där saker kan gå fel. 

Som i slutändan drabbar byggarbetsplatsen i form av försenade leveranser mm. 

 

 

20.  Hur funkar transporten, vilka metoder använder ni? T ex just in time. 

 

Sjöström: Det fungerar bra. Vi beställer grejerna när det behövs. Vi har en 

projektingenjör som ser till att grejerna är här på bestämd tid. Vi använder oss 

mycket av just in time metoden 

Fredriksson: Vi använder oss för det mesta av just in time. Jag försöker fylla 

bilarna som ska komma med leveranser, så laddar vi in det efter hand. T ex fönster 

brukar jag beställa planvis eller husvis då är det enkelt att ladda upp respektive hus 

eller plan.  

 

Sjöholm: Just in time är rätt så bra så länge det fungerar. Vissa material använder vi 

oss av just in time. Annars försöker vi ha en bra tidsplan som håller och då kommer 

materialet när det är planerat. I vanliga fall försöker jag planera så det kommer fulla 

lastbilar så man slipper hålla på och lossa hela tiden.  
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Kort sammanfattning: Leveransen av fönster och dörrar kräver längre leveranstid 

och där med mer planering. Material som gips och träreglar beställs ofta av lokalt, då 

funkar metoden just in time bra eftersom leverantörerna ofta har sådant material på 

lager.  

 

 

21.  Hamnar leveranserna rätt direkt eller är det mycket omplaceringar, 

mellanlagring, närmsta möjliga plats? 

 

Sjöström: Dom hamnar rätt. Vi har inga mellanlager eller liknande utan det 

beställda materialet transporteras in i väderskyddet och används direkt. 

 

Fredriksson: För det mesta hamnar det rätt. Vi förvarar det mesta materialet inne i 

väderskyddet där det ska finns. Vi har ett litet skjul som vi förvarar lite extra 

material i.  

 

Sjöholm: Vi försöker planera så att allt material som ska finnas på ett husplan eller i 

ett helt hus blir levererat så att det finns på plats när t ex taket ska läggas på. På så 

vis har man det material som ska användas nära tillhands när man ska använda det. 

Saker som fönster gips och stålreglar försöker jag få in på sådana ställen. Dörrar är 

det annorlunda med för de blir lätt skadade. Övriga material ska inte behöva 

omplaceras om tidsplanen håller. Gör den inte det får man kanske börja mellanlagra 

material. 

 

Kort sammanfattning: Hålls tidplanen på leveransen och i bygget i allmänhet sker 

oftast inga mellanlagringar eftersom man på byggarbetsplatsen tar emot materialet 

direkt och placerar det på förbestämd plats. Oftast på ett husplan eller i ett helt hus 

där det sedan kommer att användas. Placeras materialet rätt direkt slipper man 

onödig omplacering. 

 

 

22.  Hur stor framförhållning är det eller ligger materialet på lager längre tider? 

 

Sjöström: Dörrar och fönster är material som det behövs lite mer planering av 

eftersom det är mellan 6-8 veckors leveranstid. Material som gips och träreglar 

köper vi lokalt.  

 

Fredriksson: Vi försöker använda det så snabbt som möjligt. Materialet ligger 

sällan längre än en vecka på lager. 

 

Sjöholm: Fönster räknar jag 12 veckor och dörrar 10-12 veckor. Ska man ha något 

av dessa material tidigare får man vända sig till de leverantörer som kan leverera. 

Övriga material har vi avtal med Beijer. Där köper vi material som gips och 

träreglar, ofta på den lokala butiken som ligger närmast bygget. Är det mycket virke 

köper vi det direkt från sågverken. Då kan man ofta få det till ett billigare pris 

eftersom man slipper mellanhanden.  

 

Kort sammanfattning: Material som dörrar och fönster är det längre leveranstid på 

än gips och träreglar. Gips och träreglar är sådana material som lokala leverantörer 

ofta har på lager. Man försöker undvika att materialet ligger på lager längre tider. 
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23.  Hur välplanerat är transporten från fabriken fram till väderskyddet? 

(felleveranser på material, kommer allt på en gång, fattas det saker) 

 

Sjöström: Det är upp till oss att beställa materialet i rätt tid. Sen har vi avtal med 

leverantörer att materialet ska komma på överenskommen tid. 

 

Fredriksson: Jag säger vad jag vill ha och hur jag vill ha det. Sen är det upp till 

leveransföretaget att uppfylla mina krav. På detta projekt krävs en lägre fukthalt på 

trämaterial än vad vanliga byggen kräver. Här får inte fukthalten vara högre 15% 

mot de 17 % som det brukar vara. Det har hänt att det har kommit lastbilar med 

material där träreglarna inte varit täckta av mer än en presening då har virket blivit 

för fuktigt och jag har vart tvungen att skicka tillbaka leveransen. 

 

Sjöholm: Vi använder oss ofta av täckta bilar. Har vi tillgång till maskin som kan 

lossa från sidan gör vi det, annars använder vi oss av kranar. Vi gör regelbundna 

fuktmätningar för att kontrollera att fukthalten håller önskad nivå vid leverans. På 

detta projekt är vi extra noga med att inte få in någon fukt i byggnaderna. När 

leveransen väl kommer brukar det inte vara saker som saknas.  

 

Kort sammanfattning: Platscheferna kan inte göra mycket mer än att tala om för 

leveransföretagen hur de vill ha det. Sen är det upp till leveransföretagen att uppfylla 

de krav som ställts av platscheferna. Det händer att fukthalten är för hög i t ex 

träreglar, då skickas leveransen tillbaka för att bytas ut vilket kan leda till 

förseningar på byggarbetsplatsen. När leveranserna väl kommer brukar det inte 

saknas saker.  

 

 

24.  Levereras material vid någon viss tidpunkt? (dag, natt) 

 

Sjöström: Det kan komma när som helst. Vi har telefonavisering på 2-3 timmar, det 

står inskrivit i avtalet. Det för att jag ska veta när materialet är på ingång. Alla våra 

leveranser sker på dagtid. Det är mest på större byggen man kan ha leveranser 

nattetid. 

 

Fredriksson: Den sker alltid på dagen. Saker som inredning bokar jag alltid in så att 

det kommer på morgonen. Då har man hela dagen på sig att få in det under tak. 

 

Sjöholm: Generellt sett brukar leveranserna komma på förmiddagen. Det är bra för 

då har man tid på sig att lossa och transportera materialet till rätt ställe. Ofta står 

chaufförerna och väntar på morgonen. Vill vi ha klockslags leveranser blir det ofta 

mycket gnäll från chaufförerna.   

 

Kort sammanfattning: Överlag brukar leveranserna komma på 

morgonen/förmiddan då finns det tid att ta hand om materialet och placera det på 

önskar ställe. Klockslagleveranser är ofta svårt då det finns många störningsmoment 

som kan påverka. Det vanligaste är telefonavisering då chauffören meddelar 

platschefen några timmar innan han/hon anländer. Då finns det tid at göra sig i 

ordning att ta emot leveransen. 
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25.  Är det skillnad på logistik mellan traditionellt byggande och byggande med 

väderskydd. Är det samma tankegång? (några tydliga skillnader) 

 

Sjöström: Det är likadant. Allt handlar om planering. 

 

Fredriksson: Det är skillnad på arbetsmomenten när det gäller väderskydd. Man 

behöver inte tänka på att täcka inför kvällen osv.  

 

Sjöholm: Man är mycket mer vaksam när man har väderskydd. Man måste planera 

så det finns möjlighet att få in materialet i väderskyddet. Ibland ställs det högre krav 

på materialet när man arbetar med väderskydd. Vid traditionellt byggande är det inte 

lika mycket planering som vid väderskydd. 

 

Kort sammanfattning: Skillnaderna är att man måste ha lite mer planering när 

material ska forslas in i ett väderskydd som inte går att öppna upp. Är det 

öppningsbart är arbetsmomenten likartade som vid traditionellt byggande. Ibland när 

väderskydd används har det ställts höga krav på fuktkänslighet då är det extra viktigt 

att materialet uppfyller de krav som ställts. Skillnaden på logistik mellan 

väderskyddat byggande och traditionellt byggande beror alltså på vilken typ av 

väderskydd som används. 

 

 

26.  Krävs det mer noggrant logistiktänkande vid väderskyddat byggande? 

 

Sjöström: Nej inte direkt. Det är likadant på alla projekt. Man vill ha grejerna på 

rätt tid det är A och O därför är tidsplanen viktig. Den gör vi upp innan byggstart det 

är en plan som revideras rätt ofta.  

 

Fredriksson: Det ska man alltid vara. Egentligen är det enklare när man använder 

väderskydd. Då kan man enkelt ta in materialet i huset där det är skyddat.  

 

Sjöholm: Ja det gör det som sa jag tidigare.  

 

Kort sammanfattning: Noggrannhet är alltid viktigt. Används ett väderskydd kan 

man enklare förvara material inne under väderskyddet där det är skyddat från fukt 

med mera. Man kan alltså lagra material inne under väderskyddet vilket är en fördel.  
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7 Sammanställning av intervjuer 

7.1 Väderskydd 

På de tre projekt vi undersökt är det beställaren som valt att projektet ska 

genomföras med väderskyddat byggande eller att projektet inte varit genomförbart 

utan väderskydd. De har anpassat typen av väderskydd utefter vad som behövs på 

det specifika projektet. Platscheferna tycker överlag att deras respektive väderskydd 

fungerat efter förväntningar då inga större problem har uppstått. Inga avbrott på 

grund av vädret har gjorts och kvaliteten har säkerställts. 

 

Enligt platscheferna skulle utnyttjandet av väderskydd kunna förbättras genom att de 

fick använda större väderskydd. Detta begränsas ofta på grund av priset, då ett större 

väderskydd är dyrare än ett mindre.  

 

En av platscheferna var skeptisk till säkerheten kring användandet av väderskydd. 

Han hade i tidigare projekt som skulle utföras på hög höjd tänkt att använda 

väderskydd men till slut valt att inte göra det. Han tyckte det kändes osäkert på 

grund av de starka vindar som väderskyddet skulle utsättas för. Hade det funnits fler 

dokumenterade fall där han kunde kontrollera att riskerna var minimala att något 

skulle hända med väderskyddet hade han används sig av det. Platscheferna menar att 

om fler börjar använda sig av väderskydd skulle branschen få större inblick i hur 

säkerheten är och priset kanske skulle sänkas om marknaden blir större. Då fler 

aktörer är med och konkurrerar om anbuden.  

7.2 APD 

Alla tre byggarbetsplaster använde sig av APD-planer som sattes upp innan 

byggstart. De använde sig av en områdesritning vid framtagandet av sina APD-

planer. De som tog fram APD-planen var platschef, projektingenjör, arbetsledare, 

skyddsombud och representanter från olika yrkesgrupper. Om alla inblandade är 

delaktiga i framtagandet av APD-planen kan problem som uppstår i produktionen 

ses i ett tidigt skede. Det de tyckte var viktigast att få bra placerat var kranar då de 

har en mycket viktig funktion. Arbetet med kranar görs utifrån hur det ser ut på 

byggarbetsplatsen och vilken typ av väderskydd som används. Olika kranmodeller 

lämpar sig till olika väderskydd, ibland är det lämpligt att använda sig av mobilkran 

som är mer flexibel än en fast kran. I situationer när tältsektioner ska flyttas en 

längre sträcka dit en fast kran inte når är mobilkran ett bra alternativ. Vissa typer av 

väderskydd är anpassade så att en bygghiss kan användas för att transportera 

materiel innanför tältet. Andra saker som platscheferna tyckte att de sparade tid på 

var att få bodar, vattenposter, el-centraler, containers och toaletter bra placerade. Tid 

kan sparas på att slippa ha en längre sträcka att gå när det är raster eller andra behov 

som görs i anslutning till bodarna. Samma sak gäller för containers då materiel ska 

slängas. Är de placerade i nära anslutning till byggplatsen kan det sparas tid genom 

att undvika att transportera materialet längre sträckor.  

APD-planer vid väderskyddat byggande behöver inte se annorlunda ut än på en 

byggarbetsplats där traditionellt byggande används. Detta beror på vilken typ av 

väderskydd det arbetas med. Används ett väderskydd med rullbart tak kan material 

tas in med hjälp av kran och bygghiss. Ett fast väderskydd där taket inte öppnas 

kräver i större utsträckning att det planeras och laddas material i förväg allt eftersom 

våningarna eller husen blir färdigställda. 
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Platscheferna är eniga om att det görs funktionsdugliga APD-planer i dagsläget. 

APD-planerna är viktigast innan byggstart, eftersom det är då det planeras hur 

mycket arbetare och utrustning som behövs. När arbetet kommit igång vet alla var 

saker är placerade och hur arbetet ska utföras. Då är APD-planen inte längre lika 

viktig. Inget av företagen reviderar sina APD-planer kontinuerligt såvida inte någon 

drastisk förändring tillkommer. Överlag är företagen nöjda med sina APD-planer.  

7.3 Logistik 

7.3.1 Externt – till byggarbetsplatsen 

Med extern logistik menar vi transporten fram till det att materialet lastas av på 

byggarbetsplasten.  

 

Enligt platscheferna gäller det att ha en bra internkommunikation där alla tar ansvar 

och säger till när material börjar ta slut. Sköts detta på ett bra sätt blir arbetet mycket 

enklare. De externa leveranserna är lite mer komplicerade i och med att det är fler 

personer med egna intressen iblandade. Det är alltså fler led där saker kan gå fel som 

i slutändan drabbar byggarbetsplatsen i form av försenade leveranser vilket kan leda 

till förlängd byggtid. Håller tidsplanen på leveransen och i bygget i allmänhet, sker 

oftast inga mellanlagringar eftersom de på byggarbetsplatsen tar emot materialet 

direkt och placerar det på förbestämd plats. Oftast på ett husplan eller i ett helt hus 

där det sedan kommer att användas. Placeras materialet rätt direkt undviks 

omplacering. Platscheferna kan inte göra mycket mer än att tala om för de företag 

som levererar materialet hur de vill ha det. Sen är det upp till leveransföretagen att 

uppfylla de krav som ställts av platscheferna. Det händer att fukthalten är för hög i    

t ex träreglar, då skickas leveransen tillbaka för att bytas ut vilket kan leda till 

förseningar på byggarbetsplatsen. Det kan skapa konflikter eftersom chaufförerna 

också har sin bestämda tidsplan som inte ger dem mycket tidsutrymme att köra 

tillbaka materialet.  

 

Överlag brukar leveranserna komma på morgonen/förmiddan då finns det tid att ta 

hand om materialet och placera det på önskat ställe. Klockslagleveranser är ofta 

svårt då det finns många störningsmoment som kan påverka. Det vanligaste är 

telefonavisering då chauffören meddelar platschefen några timmar innan han/hon 

anländer. Då finns det tid att göra sig i ordning för att ta emot leveransen. 

Leveranser av fönster och dörrar har längre leveranstid. Material som gips och 

träreglar beställs ofta lokalt. 

7.3.2 Internt – på byggarbetsplatsen 

Med intern logistik menar vi transporten av material in i väderskyddet. 

 

När det gäller den interna logistiken på en väderskyddad byggarbetsplats är 

skillnaden att det måste vara mer planering på hur material ska forslas in i ett 

väderskydd som är besvärligt att öppna upp. Därför laddas byggnaden med det 

material som ska användas innan väderskyddet är på plats. Om väderskyddet 

behöver öppnas upp är det oftast tidskrävande. Är det öppningsbart är 

arbetsmomenten likartade som vid traditionellt byggande.  



 25 

8 Slutsats  
 

Projekt Maratonvägen Halmstad:  
De använde sig av ett rullbart takväderskydd vilket resulterade i att det inte är någon 

skillnad på tillvägagångssätt i arbetet kring APD-planen och logistiktänkandet. 

Eftersom takväderskyddet inte täckte hela taket och var rullbart kunde materiel tas 

upp på traditionellt vis med hjälp av kran och bygghiss. De behöver inte tänka 

annorlunda i utformandet av sin APD- och logistikplan. Det är alltså samma 

tankegång som vid traditionellt byggande. 

 

Projekt Söndrum Halmstad: 

De använde sig av ett heltäckande fast takväderskydd och vi ser då att det krävs en 

noggrannare planering av den interna logistiken. Det gäller att i förväg transportera 

in allt material i byggnaden som ska användas innan väderskyddet monteras. Detta 

på grund av att material inte kan forslas in i byggnaden på ett enkelt sätt efter att 

väderskyddet är på plats. Det finns alltid möjlighet att forsla in materiel men det är 

tids- och resurskrävande att öppna upp och återförsluta väderskyddet. Vid val av 

denna typ av väderskydd krävs det alltså noggrannare planering när det gäller 

införsel av material in i väderskyddet. Då arbetet med kranar inte är lika enkelt som 

vid användandet av ett rullbart takväderskydd. Själva APD-planen ser inte 

annorlunda ut gentemot traditionellt byggande.  

 

Projekt Annehem Lund: 

De använde sig av mindre fristående hallar, APD-planen ser inte heller här 

annorlunda ut gentemot traditionellt byggande. Det hade sett likadant ut om 

väderskydd inte hade använts. Eftersom det var ett arbete där fasaderna på småvillor 

skulle bytas ut valde de att använda sig av fristående hallar. De skyddar de väggar 

som exponeras till följd av den borttagna fasaden. Trots att det är mindre väderskydd 

som används behövs det fortfarande ett noggrannare logistiktänkande. 

Arbetsmoment som in- och utförsel av material måste planers noggrannare då det 

endast finns en mindre öppning i tältet där detta kan ske. Hade de hanterat tunga 

material som krävt en kran skulle de vart tvungna att använda sig av en annan typ av 

väderskydd.  

 

Resultatet från detta arbete visar att den externa logistiken vid väderskyddat 

byggande ser likadan ut som vid traditionellt byggande. Platscheferna säger att det 

ofta är problem med leveranserna till byggarbetsplatsen. Vi tror inte enbart det beror 

på de leverantörer som levererar material utan att det är hela kedjan från råmaterial 

till färdig produkt, det blir en dominoeffekt där den sista aktören i kedjan är den som 

blir mest drabbad. Om logistikkedjan från råmaterial till färdig produkt kan 

optimeras borde förseningar av leveranser till byggarbetsplasten kunna minskas. 

Vilket leder fram till att det finns pengar att spara för byggföretagen Den interna 

logistiken visar däremot att det är beroende på väderskyddets utseende om det är 

någon skillnad på införsel av material in i väderskyddet. Det krävs en noggrannare 

planering av in- och utförsel av material där fast takväderskydd används. Vid 

rullbara takväderskydd behövs inte samma noggranna planering.  
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APD-planerna på dessa tre projekt skiljer sig inte mot traditionellt byggande, det är 

samma tankegång. De projekt som vi gjort fallstudier på använder sig av 2D-

baserade APD-planer där de utgått från en områdesritning som tagits fram under 

projekteringsstadiet. Vi tror att om det ska ske en förändring av APD- och 

logistikplaner måste de som arbetar med framtagandet våga prova nya metoder som  

t ex 5D-modeller. Men frågan är om det är värt arbetet när det gäller mindre projekt 

som antagligen skulle fortlöpa lika bra utan en mer avancerad APD-plan.  
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