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BRAINS & BRICKS INBJUDER TILL SEMINARIUM I SAMVERKAN 
MED LEAN FORUM BYGG: 
 

RESURSEFFEKTIV PLANERING FÖR 
KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTIONSNÄTVERK 
 

Onsdagen den 7 februari kl. 13:00 – 15:30, Campus Norrköping  
 

Välkomna till ett seminarium där vi tittar närmare på resurseffektiv planering av produktionsnätverk. 

Bygg- och återvinningsbranschen ingår typiskt i stora produktionsnätverk bestående av många olika 

parter som gemensamt utför de aktiviteter som genererar produktion, distribution och konsumtion. På 

grund av en decentraliserad organisationsstruktur är det ofta tufft att nyttja nätverkets potential. 

Lärdomar stannar där de uppstår och bristen på sammanlänkning medför lågt resursutnyttjande. Vid 

seminariet kommer resultat från ett genomfört projekt att presenteras samt en agenda för vad som 

behöver göras för att bygg- och återvinningsföretag ska kunna komma ikapp övrig industri gällande 

planering på taktisk nivå och på så sätt nå de möjligheter som finns gällande förbättrat resurs-

utnyttjande och koordinering i företagen som helhet. Resultaten för projektet är prototyper av IT-

verktyg och processer för prognostisering av efterfrågan inom återvinning, för balansering av resurser 

på multiprojektnivå för byggföretag, samt en förklaringsmodell för nyttan av att börja planera på mer 

övergripande nivå i de båda branscherna. 

Praktisk Information 
Datum : Onsdagen den 7 februari 2018 

Tid: Klocka 13.00 till 15.30 

Plats: Utsikten, Campus Norrköping, Kungsgatan 40 (entré från skvallertorget) i Norrköping [karta] 
Mer information och anmälan finns på den här länken  
 

Agenda  

13.00 -13.05 Kort introduktion  

13.05 -13.45 Tema 1: Multiprojekt- och multikontrakt-planering – hur skapar vi överblick över 

resursbehovet i flera projekt/kontrakt samtidigt? 

13.45 -13.50 Bensträckare 

13.50 -14.30 Tema 2: Behovet av att koppla samman olika planer och system – hur skapar vi en 

kontinuerlig uppdatering av information under drift av projekt och kontrakt? 

14.30 -14.45 Fikapaus 

14.45 -15.25 Tema 3: Insamlingssystemet och behovet av informationsdelning mellan olika aktörer i 

byggprocessen – vem har nytta av vilken information och när? 

15.25 -15.30 Avslutning 

Varje tema kommer att organiseras på följande sätt: 

1) Presentation av resultat från RePlan projektet 

2) Diskussion kring utvalda frågeställningar som uppkommit under RePlan projektets gång 

3) Uppsummering och identifiering av frågeställningar att ta vidare 

 

Välkomna!  

Anders Vennström, föreståndare Brains & Bricks, styrelsen för Lean Forum Bygg 

http://www.liu.se/forskning/b2
https://www.google.se/maps/place/Kungsgatan+40,+602+20+Norrk%C3%B6ping/@58.5901643,16.1771165,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46593bcaad13e089:0x9f3c07e31f8ecb98!8m2!3d58.5901629!4d16.1782108
http://www.leanforumbygg.se/aktiviteter/resurseffektiv-planering/

