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Mina frågor?

• Vad är värdeskapande aktiviteter och var hittar vi flaskhalsar 
i projekteringen hos industriella träbyggare?

• Vilka stöd genererar ett bättre värdeflöde för processen?



Omfattning av arbetet

Forskningsprojektet Industriell Byggprojektering
– Syfte: Effektivisera projekteringsprocessen 
– Kartlägga projekteringsprocessen hos Lindbäcks i Öjebyn, 

Piteå.
– Analysera stöd för projektering 

• Skapa standardiserade metoder och verktyg som hjälp för 
projekteringen.

– Kontaktpersoner
• Stefan Lindbäck som kontaktperson på Lindbäcks.
• Helena Johnsson & Lars Stehn som handledare LTU.

Grundutbildning för LWE
– Projekteringsrelaterad utbildning på LTU
– Kartläggning av kurser inom LWE (LTU, LTH, LIU)  



Projekteringsprocessen

Försäljning Projektering Produktion Montage KompletteringTransport

• Kunders värde i värdekedjan
– Icke värdeskapande aktiviteter (slöseri)
– Värde vid leveranser och mottagande

Lean Design Engineering
• Transformera val och 

funktionskrav till parametrar
– Transformering behöver stöd



Kartlagda aktiviteter 
inom projekteringen



Planerade processen



Resultat av kartläggningen 

− Definierade aktiviteter (checklistor, 
detaljerad planering)

− Ett definierat arbetssätt (projektbaserat)

− Tydliga informationsvägar internt och 
externt (telefon, mail, portaler)

− Standardiserade leveranser (.dwg, .plt, 
.pdf, pappersritning, etc.)

Visade på brister/avsaknad av:





Processtöd för planering, 
koordinering och 
informationshantering.  



Vilka aktiviteter stöds av 
ett processtöd?
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– Variation mellan 2 till 100 
gångers upprepning inom 
projekten. 

– Ingen identisk upprepning 
mellan projekten

Fördjupning i Byggsystemet

2679 volymer inom 18 projekt

Resultatet visade att:

Hög upprepning av volymer 
gav högt flöde genom 
projekteringen



Parametrisk Design på
lägenhetsnivå

Resultatet visade att: 

Autodesk REVIT var begränsat från 
att styras av externa parametrar i sitt 
grundutförande.



Möjlig framtid inom projektet 
Industriell Byggprojektering

Processaktiviteter Produktmodell (Byggsystem)

PLCS (ISO 10303-239) är en internationell standard som 
specificerar en informationsmodell som kan representera och 

dela information som ett stöd för en produkts livscykel. 



Branschnytta

Processyn => 
Förändringsarbete



Tack för mig!
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