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RePlan projektet

Mål och syfte
• Utveckla planeringsprocesser och IT verktyg för bygg- och
återvinningsföretag som är med i projektet
• Skapa förutsättningar för lyckosam implementering av processer
och IT-verktyg
• Testa, utvärdera och implementera planeringsprocesser och IT
verktyg på företag som är med i projektet

• Utveckla en generisk planerings process och standard moduler för
bygg- och återvinningsbranschen
• Sprida projektresultat inom branscherna och till högskolan

RePlan projektet

Projektpartner
Entreprenörer
• NCC Construction Sverige Aktiebolag
• Arcona Aktiebolag
Återvinning
• Ragn-Sells Aktiebolag
System utveckling
• Optimity AB
• Virtual Construction Software Sweden AB
Forskare
• Linköpings universitet
• Chalmers Tekniska Högskola
• Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Planering

Därför planerar vi
1. Öka effektiviteten
2. Minska affärsmässiga risker

3. Underlätta beslut
4. Underlätta styrning
5. Förbättra måluppfyllelse
6. Förbättra koordinering
7. Motivera personalen

Planering

Styrningsnivåer i ett företag
• Strategisk styrning
– Verksamhetsinriktning, mål och övergripande resursfördelning
• Produktmix, leverera från lager eller mot kundorder, outsourcing, lokalisering av
enheter, kundsegment och marknader, leveranstider och servicenivå,
leverantörsstruktur

• Taktisk styrning
– Organisationsformer, planeringssystem, resursanskaffning
• Ta fram produktionsplaner, planering av kapacitet, val av planeringssystem och
planeringsmetoder, val av tillverkningsupplägg

• Operativ styrning
– Omfattar den löpande verksamheten. Förverkliga strategiska och taktiska
beslut
• Leveranstider på kundorder, Inplanering av tillverknings och inköpsorder,
godsmottagning, beläggningsplanering, leveransbevakning
Anna
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Planering

Planering på taktisknivå
• En process på företagets ledningsnivå för att utarbeta och
fastställa övergripande planer för försäljnings och
produktionsverksamheten

• Mål:
– Balans mellan tillgångar och efterfrågan så att effektivitet och
konkurrensförmåga främjas

– Förbättra integration mellan funktioner inom företaget
(försäljning, produktion, inköp, finans och ledning) och mellan
företaget och dess kunder och leverantörer.
– Handskak på ”One set of number”

Agenda RePlans slutkonferens
•

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:
– Presentation av resultat från RePlan projektet
– Diskussion kring utvalda frågeställningar som uppkommit under RePlan
projektets gång
– Uppsummering och identifiering av frågeställningar att ta vidare

Tema 1: Multiprojekt- och
multikontrakt-planering – hur skapar
vi överblick över resursbehovet i flera
projekt/kontrakt samtidigt?
Hafez Shurrab
Anna Fredriksson

Taktisk planering i bygg

Varför behövs taktiskplanering inom bygg?
Strategisk planering av
marknader och produkter

Saknas överblick
överblick av det totala
resursbehovet och
nuvarande beläggning

Projekt 1

Före
anbud

Anbuds
projekt

Projekt n
Projekt 2

Produktions
projekt
Före
anbud

Anbuds
projekt

…..
Produktions
projekt

Före
anbud

Anbuds
projekt

Produktions
projekt

Taktisk planering i bygg

Hur skapar vi en planeringshiearki inom bygg?

Company strategy
and operating goal

Company strategy and
operating goal

Tactical planning on
multi-project level

Sales and operations planning

Master production scheduling

Order planning

Procurement

Overall project plan
Project time
schedule

Project
procurement
Execution
and control

© Jonsson, P. and Mattsson, S-A. (2009), Manufacturing Planning and Control, McGraw-Hill, London.

Material delivery
schedule

Execution
and control
on site

Taktiskplanering i bygg

Taktiskplanering - portföljnivå
Strategisk planering av
marknader och produkter

Taktisk planering av projektportfölj

Projekt 1

Före
anbud

Anbuds
projekt

Projekt n
Projekt 2

Produktions
projekt
Före
anbud

Anbuds
projekt

…..
Produktions
projekt

Före
anbud

Anbuds
projekt

Produktion
projekt

Taktisk planering i bygg

Taktiskplanering som överblick
Existerande
resursbeläggning
(produktionsprojekt)
+
Kommande resursbehov
(anbudsprojekt)
+
Nya anbud

= Totala resursbehovet

Tillgängliga resurser

Taktisk planering i bygg

Taktiskplanering som balansering
Existerande
resursbeläggning
(produktionsprojekt)
+
Kommande resursbehov
(anbudsprojekt)
+
Nya anbud

= Totala resursbehovet

Tillgängliga resurser

Vad har vi studerat i RePlan projektet

NCC
”Recept”
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Typer av kund
Typer av produkt
Produkt storlek
Plats
För varje
Anbuds- &
kundorder: leveranstider
Totalkostnad Kontrakt- och
Design
anbudsform
specifikationer
Risk
(scenarioanalys) För samtliga
kundorder:
Konkurrenter
Framstegsprocent
Pris
och möjliga
kundförändringar

Vad kan kontrolleras?

Efterfrågan

Tillgång
Typer av
strategiska/kritiska/knappa interna
och externa resurser

För samtliga
kundorder:

Framstegsprocent
och möjliga
förändringar på
resurs- och
leveransplaner

Beläggning för samtliga kundorder:

Anbudsresurser (t.ex. planerare,
konstruktörer och kalkylatorer)
Produktionsresurser (t.ex. metoder,
material, utrustning och arbetskraft)
Leverantörer & entreprenörer

Hur kan det kontrolleras?

Kommunikati
on

Gränssnitt

Frekven
s

Planeringshori
sonten

Formella och
informella
möten, epost,
telefoner mm.

Internt:
marknadsföri
ng

Formella
möten

Internt &
Veckovis
tvärfunktionel
lt: ledningen
och utvalda
representant
er från
marknadsföri
ng och
produktion

6-7 veckor till
6 månader

Informella
autonoma
möten

Inom
budgivningst
eam

Dagligen
eller
veckovis

30-60 dagar
enligt (LOU)

Formella och
informella
möten

Internt &
Dagligen
tvärfunktionel eller
lt: design &
veckovis
produktion

30-60 dagar
enligt (LOU)

Månads- 3-5 år
eller
kvartalsvi
s

Relevant fas och huvudaktiveter

Före anbuds: studera marknadsförhållanden,
potentiella kunder och kundorder

Anbuds =>
1- Preliminär bedömning: urval av kundorder att
räkna på & budgivningsteam
2- Kostnadsbedömning & kommersiell uppskattning:
att följa upp, granska resultaten (metoder,
tidsplaner, tekniska och kommersiella risker,
kassaflöde och finans, användning av egen
byggutrustning, konkurrens, kommersiella
möjligheter, ekonomiskt klimat mm.) och fatta
slutliga beslut att lämna bud på samtliga kundorder.

Anbuds => Kostnadsbedömning & kommersiell
uppskattning: beräkningsmetoder, designspes och
produktionsmetoddeklaration (tillverknings- och
monteringsteknik, metoder och sekvens)

Anbuds => Kostnadsbedömning & kommersiell
uppskattning: validera designen vad gäller kostnad,
risk och tillverkningsförmåga

Hur kan det kontrolleras?

Kommunikatio
n

Gränssnitt

Frekvens

Planeringshorisonten

Relevant fas

Anbuds => Kostnadsbedömning &
kommersiell uppskattning: krav för
underleverantörer och specialistleverantörer
och för potentiella besparingar

Informella
meeting

Internt &
tvärfunktionellt:
inköp &
produktion

Dagligen eller
veckovis

30-60 dagar
enligt (LOU)

Formella och
informella
möten, e-post,
telefoner mm.

Externt: inköp
och
underleverantör
er &
specialistlevera
ntörer

Dagligen eller
veckovis

30-60 dagar
enligt (LOU)

Anbuds => Kostnadsbedömning &
kommersiell uppskattning: bekräfta deras
förmågor

Formella/infor
mella möten

Internt &
tvärfunktionellt:
marknadsföring
och produktion

Beroende på
hit-rate, t.ex.
vecko- eller
månadsvis,
oftare i
partnering

Beroende på
leveranstid

Efter anbuds: entreprenadarbeten:
förhandlingsprioriteringar

Formella
möten

Externt:
marknadsföring
och produktion

Beroende på
hit-rate, t.ex.
vecko- eller
månadsvis,
oftare i
partnering

Beroende på
leveranstid

Efter anbuds: entreprenadarbeten: förhandla
om preferenser och ändringar, om tillämpligt.
Vid partnering, förklara planer för produktion
och uppskattning samt det totala värdet av
byggnadens leverans i form av
nätverksamhet.

Frågeställningar
• Vad krävs för att taktiskplanering på multiprojektnivå ska bli
verklighet?
• Hur skapar vi bra ”recept” för att kunna resursplanera projekt
innan anbud? Vad kan vi kontrollera?
• Vad är egentligen känt när vi börjar planera för ett projekt innan
anbud? Dvs vilken information har vi tillgång till?

www.kts.itn.liu.se/bygglogistik
@micaelthunberg

Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg
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Processutveckling
Fallbeskrivningar

• Arcona
– Mängdning genomförs flera gånger om
– Material- och aktivitetsplaner inte synkade
– Flera olika system som inte är sammankopplade
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Processutveckling
Arcona

7 FEBRUARI 2018

23

7 FEBRUARI 2018

Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg
Input FU:
- Ritningar
- Modeller
- Omfattning

Input prisdatabas
- Övriga enhetstider
- Övriga priser
Standard för modellering
och innehåll

Processutveckling
Arcona
• Samla in data

Anbud

- Hus
- Våningar

8. Huvudtidplan
Inköpsplan
Produktionstidplan
Leveranstidplan

7. Uppdatera
rumsindelning

Optimity

- Hus
- Våningar
- Produktionsordning

5. Anbudstidplan

1. Grov rumsindelning

Projektplanering

6. Optimerad
Anbudstidplan

Input BIM-manual

Delvis baserad på
- mängder
- Enhetstider
- resurser

Input:
Bedömda ledtider
- Entreprenörer
- Material

Huvudentreprenören
14.
Uppdaterad
Leveransplan

Vico

2. Mängder

4. Anbudskalkyl

Ansvar och
egenkontroll?

Struktur VICO?

Input:
Uppdatering
handlingar
(löpande)

Input:
- Frekvens/volym
per leverans
- Leveranstid
- Buffert mm
Myloc

10.Uppdatera
Kalkyl

9.Uppdatera
mängder

Optimity

11. Uppdaterad:
Löpande per
handling/aktivitet

Ja

3.
Anbud?
- Enhetstid
- Pris
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- Tidplan
- Leveransplan

13.
Involverande
planering med UE
- Delarbetsmoment

12. Upphandling
Hjälpmedel/Material/Arbete

Underentreprenörerna

• Rumsindela
• Mängda
• Tidplanera
• Dela information

Optimity

Leverantör

Vico

Myloc
Arcona

UE

IT verktyg
Planering med Optimity

7 FEBRUARI 2018

Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Arcona – En resa med flera hållplatser
Visionär
Stomme

Enkling

4 personer

5

3 pers
2

Dubbling
5

4
3

4
2
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Arcona – En resa med flera hållplatser
Visionär
Material
4 personer

3

Materialbehov

5

Resurser
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Arcona – Det fungerar tekniskt….

7 FEBRUARI 2018
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Arcona – Vi börjar lite enklare
Optimity

Leverantör

Vico

Myloc
Arcona

UE
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Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg
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Nuläget
Resp användare har bara access till sitt system. Information från andra system förmedlas ”manuellt”

7 FEBRUARI 2018

Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg

Kluster

Vision
Om de olika systemen binds samman får man tillgång till all information

32

Tema 2/Micael Thunberg och Erik Sandberg
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Frågor att diskutera
• Vilken information behöver delas?
• Vilka vanliga system behöver integreras?
• Vilka aktörer i processen/kedjan behöver involveras?

33

Tema 3: Behovet av
informationsdelning mellan
återvinningsföretag och
byggentreprenör
Joan Torres, Chalmers Industriteknik

Material- och informationsflöde
mellan återvinningsföretag och
byggentreprenörer idag
Återvinning
s-företag

Byggentreprenör
Materialflöde

Informationsflöde

SCM i byggbranschen – hur kan avfallshantering inkluderas i
logistikplaneringen?
Vad kan uppnås med bättre
planering?
1. Bättre utnyttjande av ytan på
byggarbetsplatser
• Rätt containrar sätts ut när
de behövs
• Containrar hämtas tidigare
när de är fulla
Transport

Behandlare

Återvinnare

2. Kostnadsbesparingar genom
bland annat bättre lägre
transportkostnader och högre
sorteringsgrader

Thunberg et al, 2017; Ekeskär, 2016

3. Ökad återanvändning och
materialåtervinning genom bättre
sortering på byggarbetsplatser

RePlan: Taktiskt planering inom återvinningsbranschen
• Planering av insamlingen
•

Resurstillgång: liftdumpers, lastväxlare, lejd, avfallsbehållare

•

Resursbehov: antal uppdrag, villkor för uppdragen

Återvinningsindustrin mitt emellan “Projekt” och ”Tillverkning Mot Lager”

Processen

Vad innebär detta

Steg 1: Prognos

Resursbehov tidigare
projekt/period

Steg 2: Säljplan

Prognostiserad resursbehov

Steg 3: Produktionsplan

Planerad resurstillgång

Steg 4: Avstämningsmöte

Försäljning och produktion
stämmer av resursbehov och
resurstillgång månadsvis

Steg 5: Ledningsmöte

Investeringsbeslut

Nulägeseanalys av Ragnsells taktiska planering

Meetings & Collaboration

Stage 1
No S&OP process

Stage 2
Reactive

Stage 3
Standard

Stage 4
Advanced

Stage 5
Proactive

Silo culture

Discussed at top
management meetings

Staff pre-meetings

Supplier & customer data
incorporated

Event driven meetings
supersede scheduled
meetings

No meetings

Executive S&OP meetings
Focus on financial goals

No collaboration
Organisation

No S&OP organisation

Some supplier/customer
data
No formal S&OP function

Suppliers & customers
participate in parts of
meetings
Formal S&OP team

Components of S&OP are
in other positions

S&OP function is part of
other position: Product
manager, Supply chain
manager

Executive participation

Real-time access to
external data
Throughout the
organization, S&OP is
understood as a tool for
optimizing company profit

Measurements

No measurements

Measure how well
Operations meets the sales
plan

Stage 2 plus:
Sales measured on forecast
accuracy

Stage 3 plus:
New product introduction
S&OP effectiveness

Stage 4 plus:
Company profitability

Information technology

Individual managers keep
own spreadsheets

Many spreadsheets

Centralised information

Batch process

Integrated S&OP
optimization software

Some consolidation, but
done manually

Revenue or operations
planning software

Revenue & operations
optimization software –
link to ERP but not jointly
optimized

No consolidation of
information

Full interface with ERP,
accounting, forecasting
Real-time solver

S&OP workbench
S&OP plan integration

No formal planning
Operations attempts to
meet incoming orders

Sales plan drives
Operations
Top-down process
Capacity utilization
dynamics ignored

Some plan integration

Plans highly integrated

Sequential process in one
direction only

Concurrent &
collaborative process

Bottom-up plans –
tempered by business
plans

Constraints applied in both
directions

Seamless integration of
plans
Process focuses on profit
optimization for whole
company

Förslag planeringsprocess Ragn-Sells

Vecka

Aktivitet

Aktör

1

Generera prognos från systemet

Säljare

Uppdatera statistisk prognos efter erfarenhet

Säljare

Team leader träffar säljare för att diskutera prognos, utvärdera senaste säljplan och ta fram en ny säljplan

Sälj Team leader

Förmedla säljplan till produktion

Sälj Team leader

Uppskatta tillgängligt kapacitet

Operatörer/sektionschef

Samla in data kring tillgängligt kapacitet

Sektionschef

Mata in säljplan och tillgängligt kapacitet i IT system och generera produktionsplan

Avdelningschef

Generera what-if scenarion

Avdelningschef

Avdelningschef/sektionschef träffar personal för att diskutera kapacitetsbehov och tillgängligt kapacitet
och tar fram produktionsplan

Avdelningschef / sektionschef

Månadsmötet

Sälj Team ledarna, avdelningschef,
transportplaneringschef,
marknadsområdeschef och
försäljningschef

Feedback till respektive sektion/avdelning och eventuellt justering av kapacitetsbehov eller
kapacitetstillgång

Avdelningschef /
Sälj team ledare

On demand ”kvartalsmöte”

Marknadområdeschef
Försäljningschef
Division Återvinningschef

Implementering av produktionsplan

Sälj Team leader, avdelningschef
och sektionschef

2

3

4

Ragn Sells fall - Lessons learnt
•

Viktigt med uppdragsuppföljning hos återvinningsföretaget för att ge input till Steg 1: Prognos
–
–
–

•

Taktisk planering som en ”motor” för samarbeten
–

•

Tidsåtgång
Volym
Fraktioner

Förenkla vardagen, ex. produktion är involverade i utformandet av nya erbjudanden

Informationsdelning från byggentreprenörerna underlättar planeringen
Men

HUR?

Vad kan byggentreprenörer göra
för att stötta avfallsföretagens
taktiska planering?

Förbättra och kommunicera avfallshanteringsplanen
•

•

Verktyg för att uppfylla lagkrav och
förväntningar: Resurs- och avfallshantering vid
byggande och rivning
Branschnormerande texter
–
–
–
–
–

•

Detta skapar en bra grund för att planera
gemensamt med återvinningsföretag
–
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Alla medverkande parter har ansvar
Materialinventering
Avfallshanteringsplan
Avfall ska källsorteras enligt basnivån
Avfallsfraktioner för deponering och
eftersortering ska minimeras

Men idag används avfallshanteringsplanen
används endast för att identifiera vart avfall ska
skickas och en uppskattning av det avfall som
kommer genereras. Ingenting om t.ex. när detta
ska ske

Hur kan byggentreprenörer förbättra
avfallshanteringsplanen?

1. Involvera avfallsföretagen tidigt i framtagandet av avfallshanteringsplanen
2. Kontinuerlig uppföljning (identifiering, sortering, logistik, hantering) som
kommuniceras till avfallsföretagen
3. Mer omfattande dokument än det som riktlinjerna anger (transport,
avfallsbehållare, arbetskraft, utrustning och förebyggande arbete)
4. Standardisera planen och informationsdelningen av denna
Med denna input kan återvinningsföretagen bättre genomföra steg 2 (Säljplan) och Steg 3 (Produktionsplan)
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Exempel på hur ökat samarbete mellan byggentreprenörer och
avfallshanterare ger högre sorteringsgrad på byggplatsen som i
sin tur leder till kostnadsbesparingar - fallstudie
•
•
•
•
•

Volvo PVD i Torslanda – Rivningsprojekt: En betydande
del av avfallet exklusive farligt avfall och el-avfall
skickades som blandat avfall.
Ekodukt - Rivningsprojekt: Rivning av en bro pga
designfel i byggprocessen. Pga säkerhetsrisk
genomfördes planering i efterhand. Inget farligt avfall.
Volvo Penta - Rivningsprojekt: PL för rivningsprojektet
fick ge sin synd på förutsättningar och det största
problemet var ”management”.
Rosendals Skola – Rivningsprojekt: Byggnaden
innehöll mycket farligt avfall som var svårt att
identifiera under materialinventeringen.
Mölndals galleria - Byggprojekt: BREEAM certifiering.
Fokus på sortering på byggplatsen. 3 personer arbetar
fulltid med avfallshanteringen.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Volvo PVD
Torslanda

Ekodukt

Volvo Penta

% Sorting

Rosendals
Skolan

Mölndals
Galleria

% Savings

Återvinningsgrader och Kosntadsbesparingar för fallstudierna räknades fram
för rådande upplägg jämfört med om så mycket som möjligt hade skickats till
eftersortering.

CDW recycling rate
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑛𝑔 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑓𝑖𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙 + 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑛𝑔
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐷𝑊 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 = On−site sorting cost + Transportation cost + Receiver gate fee

45

Diskussionspunkter

1. Vilken information ska delas mellan återvinningsföretag och
byggentreprenörer (eller andra aktörer i försörjningskedjan) för
att effektivisera avfallshanteringen?
2. Är avfallsplanen en bra grund för att förbättra
informationsdelningen mellan återvinningsföretag och
byggentreprenörer
– I så fall, hur kan avfallsplanen utvecklas?

3. Hur kan informationen delas?
4. Hur ofta behövs informationen uppdateras?
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Tack!

Fortsatt forskning
Informationsdelning mellan aktörer
• Vilken information behöver delas med vem och när?
• Hur ska den delas så att den blir användbar och inte kräver för
mycket hantering?

Fortsatt forskning
Databas med grunddata
• Grundläggande information om förutsättningar och förhållanden
rörande ett företags produkter och dess tillverkning av dessa
produkter
– Hur strukturera data på ett sätt som passar branschen?
– Hur börja samla in data?

Fortsatt forskning
BOR – Bill of resources
• ”Recepten” för resursbehov i projekt ….hur får vi fram tillförlitliga
sådana för respektive branscher?

Summering av WS

Tema 1: Multiprojekt- och multikontrakt-planering – hur skapar vi överblick
över resursbehovet i flera projekt/kontrakt samtidigt?

Vad krävs för att
taktiskplanering
på
multiprojektnivå
ska bli
verklighet?

Vad är egentligen känt när
vi börjar planera för ett
projekt innan anbud? Dvs
vilken information har vi
tillgång till?

Grupp:

Hur skapar vi bra ”recept”
för att kunna
resursplanera projekt
innan anbud? Vad kan vi
kontrollera?

Tema 1: Multiprojekt- och multikontrakt-planering – hur skapar vi överblick över
resursbehovet i flera projekt/kontrakt samtidigt?

• Grupp 1: Verktyg att sälja till ledning vad som ska vara fokus i
verksamheten.
• Grupp 2: Olika taktiskplanering för olika aktörer – samverkan
mellan planer
• Grupp 3: Bättre koll på kompetensen – ”Recepten”
• Grupp 4: Tidplan/takt + kompetensmatris = ”Recepten”

• Grupp 5: Vetskap om sina resurser och resursproblem som inte
kan lösas i projekten. Koll på sina resurser.
• Grupp 6: Typ av projekt, erfarenhetsbank, gjorde vi rätt,
garantiåtaganden => Spara information och tillgängliggöra den

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?

Vilken typ av
planer är
beroende av
varandra? Dvs
uppdateras
koordinerat?

Vilka vanliga
system
behöver
integreras?

Grupp:

Vilka aktörer i
processen/kedja
n behöver
involveras för
att
integrationen
ska lyckas?

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?

• Grupp 1: APD-planens påverkan eller hur den påverkas. Hur gör vi
med allt som finns i excel?
• Grupp 3: Systemen måste prata med varandra. Använda samma
standard => BEAST. Beställare måste ställa krav på detta.
• Grupp 4: Tidplan styrande, måste koordineras med övriga system
• Grupp 5: Öppna system som ger tillgång för alla. Så alla kan se vad
som är planerat.
• Grupp 6: Inköpsplan, tidsplan, avfallsplan, maskinplan,
leveransplan, etc. Hur synkar vi alla berörda aktörer? Hur sållar vi i
informationen? Rätt information till rätt aktör?
• Silotänk  Problem  Synkning

Tema 3: Insamlingssystemet och behovet av informationsdelning mellan olika aktörer i
byggprocessen – vem har nytta av vilken information och när?

Vilka aktörer i
byggprocessen/försörjnin
gskedjan behöver
information och om vad?

Hur kan
informationen delas
mellan olika aktörer i
byggprocessen/försörjnin
gskedjan?

Grupp:

Hur ofta behövs
informationen
uppdateras?

Tema 3: Insamlingssystemet och behovet av informationsdelning mellan olika
aktörer i byggprocessen – vem har nytta av vilken information och när?

• Grupp 1: Flöde  Planering, Hur ska vi börja leveransplanera
avfall? Vi tror att vi förhandlar bort ansvar men vi påverkas ändå.
Måste börja kravställa informationsutbytet.

• Grupp 3: Involvera avfallsföretagen i tidplanen, låt dom få
uppskattningar på spill och volymer. Tidplanen är central för alla
aktörer.
• Grupp 4: Använda BEAST standar men jobba i egna system.
Logistikplanen är ett ramverk för att logistiken. Visualisera flödet i
leveranskalendern.
• Grupp 5: Räkna på avfallsmängder, det måste in i kalkylen.
Summera alla UE och leverantörers avfall.
• Grupp 6: Tvåvägskommunikation. Måste ta reda på vilka frågor
som ska ställas. Avfall involverar alla!
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