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Om prosjekt Livsvitenskap:

Visjon:
ET ENDA BEDRE PROSJEKT

- Avansert tverrfaglig forsknings- og
undervisningsbygg
- Planlagt ferdigstillelse 1. des. 2024
- Byggeprosjektet
5.670.000.000 NOK (inkl. MVA, 2018)
- BTA ca. 70 000 kvm
- Fotavtrykk ca. 17 000 kvm
- 7 parallelle kontrakter: a) Samspill b) TE
- Brukerutstyr
1.140.000.000 NOK (inkl. MVA, 2018)

Virkemidler:
Lean Metodikk / Prosessplanlegging / Takt /
Systematisk Ferdigstillelse / Logistikk / BIM
Rev: 8. april 2019

SCOR – Supply Chain Operations Reference Model

SCOR er basert på seks styringsprosesser:
Plan: Prosesser som balanserer samlet etterspørsel og forsyning for å utvikle et handlingsforløp som best tilfredsstiller innkjøps-,
produksjons- og leveringsbehov.
Source: Prosesser som anskaffer varer og tjenester for å møte planlagt eller faktisk etterspørsel.
Make: Prosesser som forvandler produkt til en ferdig tilstand for å møte planlagt eller faktisk etterspørsel.
Deliver: Prosesser som leverer ferdige varer og tjenester for å møte planlagt eller faktisk etterspørsel, inkludert ordrebehandling,
transportstyring og distribusjonsstyring.
Return: Prosesser knyttet til retur eller mottak av returnerte produkter av en eller annen grunn. Disse prosessene strekker seg til
kundesupport etter levering.
Enable: Prosesser er knyttet til ledelsen av forsyningskjeden. Disse prosessene omfatter styring av: forretningsregler, ytelse, data,
ressurser, fasiliteter, kontrakter, nettverksadministrasjon av forsyningskjeden, styring av regelverk og risikostyring.

Logistikkstrategi basert på SCOR
STRATEGI

LOGISTIKK STRATEGI OG POLICY

NIVÅ

Overensstemmelse med forretningens og/eller prosjektets strategi, policyer, visjoner og mål

PLANLEGGING
Planlegging systemer, infrastruktur og logistikk

INNKJØP

PRODUKSJON

LEVERANSE

RETUR

Innkjøp, kontrakt og
leverandørstyring

Råmaterial, pre-fabrikasjon,
materiell, varer og tjenester

Logistikk

Returlogistikk og miljø

LEVERANDØR

LOGISTIKK HUB

BYGGEPLASS

ENERGIGJENVINNING

OPERATIV LEDELSE SYSTEMER, INFRASTRUKTUR OG LOGISTIKK
Styring, kontroll og ledelse av transport, lager, produksjon, mm
Dynabyte Consulting basert på SCOR iht www.apics.org (association for supply chain management).

TAKTISK
NIVÅ

AVFALLSDEPONI
OPERATIVT
NIVÅ

Differensiert logistikk konsept
KONSEPTBESKRIVELSE:
Veldig store materialer og prefabrikerte moduler forsynes fra
produsent direkte til byggeplass iht
logistikkplan
Materialer forsynes fra HUB iht
leveranseplan og ad-hoc ved behov

Håndtering av gods på
byggeplass inkl
returlogistikk

Konsoliderte leveranser fra
HUB til byggeplass iht
leveranseplan og ad-hoc ved
behov
Leveranser av materialer skjer til
HUB iht logistikkplan

Utnyttelse av returtransport til
returlogistikk av avfall, skadet
gods, paller, bygningsutstyr, mm

Modell: Dynabyte Consulting – logistikk konseptbeskrivelse

Differensiert konsept
 Differensiert konsept pr fase
 Valg av direkte leveranse eller via
Logistikk HUB basert på kriterier
 Logistikk HUB konsoliderer leveranser til
byggeplass
 Leveranse helt ut til montør
 Romspesifikk leveranse ihht. prinsipper
for takt/tog og JIT
Logistikk HUB
 Bufferlager
 Mellomlagring
 Omlasting
 Konsoliderte leveranser
 Returområde
 Vedlikeholds plass
Direkteleveranser
 Store materialer
 Prefabrikerte moduler

Forskningsrapporter og studier basis for konsept

Trender i logistikkbransjen

Konseptbeskrivelser
ID #

Konseptbeskrivelse

1

Logistikk tjeneste

2

Prosessbeskrivelse

3

Logistikk risikostyring

4

Logistikk ytelse og kvalitet

5

Logistikk digitalisering

6

Logistikk organisering og kompetanse

Viktige roller i vareflyt på byggeplass
Rolle

Prosess

Organisering

Oppgaver

Prosjektinnkjøper

Bestillingsprosess

Entreprenør

Ordre og ordrebekreftelse

Planlegger logistikk

Bestillings- og
leveranseprosess

Byggherre /
Tjenesteleverandør
fellestjeneste

Planlegging på tvers av entrepriser for best
utnyttelse av ressurser

Leder logistikk drift

Leveranseprosess

Tjenesteleverandør
fellestjeneste

Lede logistikk drift på byggeplass

Varemottak personell

Leveranseprosess

Tjenesteleverandør
fellestjeneste

Mottak byggeplass. Logistikkhåndtering dagtid.

Logistikk personell

Leveranseprosess

Tjenesteleverandør
fellestjeneste

Lasting/lossing, inntransport, sammenstilling,
etterfylling, mm. Logistikkhåndtering
ettermiddag/kveld.

Bestilling – 100% planlagt
Prosjekteringsgrunnlag ferdig

Prosjektering pr område ferdig

>12 mnd før levering

>2-6 mnd før levering

Bestillingsprognose

•
•
•
•
•

•

Blokk-bestilling iht prognose
Elektronisk bestilling
Forpliktende leveranse
Bestilling basert på
prosjekteringsgrunnlag
Full informasjonsdeling med
forsyningskjeden (E, UE,
leverandør og produsent)
Leveranseplan

Bekreftet leveranse

Bekreftet ordre

•
•
•
•

Elektronisk bestilling konverteres
til ordre pr område
Volum bekreftes pr område
Leveransetidspunkt og –sted
defineres
Elektroniske ordremeldinger

Leveranse

•
•
•
•

Leveranse til logistikk HUB eller
direkte
Elektronisk pakkseddel
Merking leveranse pr taktområde
Levering helt frem til montør

Differensiert logistikk

1. Vareflyt direkte fra leverandør (større objekter/fulle biler)
2. Vareflyt fra bransjegrossist/HUB (ferdigpakket pr område)

Leveranse til byggeplass med 1 ukes takt
Torsdag-Fredag

Mandag-Onsdag

Sampakking byggeplass

Varemottak

•
•
•
•
•

Varemottak iht. bestillinger pr
entreprenør
Mottakspunkt for «alle» leveranser
til byggeplass fra tett bygg
Leveranser iht definerte time-slots
De-emballering
Manglende leveranser skal følges
opp av entreprenør

Fredag-Søndag

•
•
•

Cross-docking med konsolidering
av leveranser pr taktområde
Cross-docking direkte i bur
Bur etableres som tog pr
taktområde

Leveranse

•
•
•
•

•

Leveranse til byggeplass 1 ukes
takt
Transport til byggeplass helg
Leveranse helt frem til montør pr
taktområdet
Leveranse i bur / pall i tog

Bas kontrollerer leveranse
(elektronisk/skype)

•

Etterfylling forbruksmateriell på
toget

Service funksjoner
Felles varemottak

Felles utstyr

Bemannet varemottak:
• Varemottak direkte
leveranser
• Forsyningsservice
• Assistanse
lasting/lossing
• Kontroll og styring
logistikk byggeplass

• Bruk av
transportvogner for
håndverktøy pr område
• Krav om reserveutstyr
på byggeplass
• Deling av større utstyr
med en type
ressurspool
• Bruk av transportvogn
for forbruksmateriell

Effekt: leveransesikkerhet
Effekt: redusert gangtid

Effekt: leveransesikkerhet
Effekt: redusert gangtid

Felles rigg og drift

Mat???

Felles riggservice for
fellestjenester:
• Avfall
• Renhold
• Vakthold
• Mm

Matservering på
byggeplass:
• Kantine konsept hvor
mat lages eksternt.
• Fokus sunn mat
tilpasset målgruppen
• Subsidiert lunsj.
• Mulig tilbud om frokost
og middag for
egenbetaling.

Effekt: Effektiv ressursbruk

Effekt: redusert gangtid

Produktivitet på byggeplass

Ref “International Journal of Productivity and Performance Management” (mars 2018)

Produktivitetsøkning
Effekt av logistikk tiltak forventes blant annet å gi:
• Redusert gangtid og arbeidstid til materialhåndtering
• Leveransesikkerhet (materiell tilgjengelig til rett tid)
• Redusert venting
• Redusert transport til byggeplass
• Mindre emballasje på byggeplass

• Redusert SHA risiko
• Bedre innkjøpsbetingelser

