
Industriell projektering

Industriellt byggande är en slu-
ten process där projektering och
produktion genomförs av sam-

ma företag. Skillnaden mot en tota-
lentreprenad är att konstellationen
projektör och producent aldrig för-
ändras. Industriellt byggande inne-
håller alltid ett val av byggsystem,
en teknik som den industriella byg-
garen strävar efter att standardisera
och återanvända så mycket som
möjligt för att få avkastning på
investeringen i en fabrik. Det blir
därför en naturlig strävan att även
effektivisera och standardisera pro-
jekteringsarbetet.

Idag läggs oproportionerligt myck-
et tid ned i projekteringsprocessen,
sett till den producerade byggnads-
ytan hos de industriella byggarna.
Viktigt att poängtera är dock att
kundens krav på dokumentation
alltid måste tillfredsställas. Även det
faktum att processens utseende va-
rierar beroende på vem beställaren

projekteringen såvida den utförs
t.ex. som ett CAD-bibliotek med
vidhängande egenskaper.

Trots utvecklingen inom CAD-
området mot att använda bättre
modelleringsverktyg där ett objekt-
orienterat synsätt medför att egen-
skaper hos objekten kan definieras
så kvarstår ritningen som det cen-
trala dokument som juridiskt står
över datormodellen. I en traditionell
byggprojektering skall denna ritning
vara informationsbärare åt flera oli-
ka intressenter – byggherre, anbuds-
givare, entreprenör under bygg-
skedet samt besiktare. Förvaltaren
kräver sedan in relationshandlingar
då bygghandlingarna justeras. Fo-
kus på ritningen som den centrala
informationsbäraren har ärvts även
av det industriella byggandet.

Med industriell projektering avses

är, är något som inte är önskvärt
då en homogen process eftersträ-
vas. Standardisering medför stora
möjligheter att skapa en verifierad
produkt ur kvalitetssynpunkt vilket
kan användas för att minska bestäl-
lares osäkerhet kring byggsystemet
och garantera att beställd kvalitet
verkligen levereras.

Byggnaden projekteras nästan
alltid två gånger när industriellt
byggande används; först själva
byggnaden och i andra steget bygg-
nadselementen som skall produce-
ras. Eftersom produktionsutrust-
ningen hos en industriell byggare
endast kan hantera ett visst antal
varianter, så kommer antalet vari-
anter på konstruktionslösningar att
vara litet. Det öppnar upp för att
standardisera produkten genom att
beskriva den i ett byggsystem med
regler för element och gränssnitt.
Den standardiserade beskrivningen
kan sedan användas som mall vid
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en projekteringsprocess som ba-
seras på ett industriellt tänkande
med tydligt definierade aktiviteter,
återkommande gränssnitt och en
fokus på ständiga förbättringar av
både produkter och process. Fö-
retag inom tillverkningsindustrin
(såsom Volvo och Scania), har ef-
fektiviserat sin projekteringspro-
cess så mycket att den idag är ren
produktionsberedning. Det har
ökat kvaliteten och frigjort resurser
för produktutveckling. En industri-
ell byggare kontrollerar stora delar
av byggprocessen och har potential
att genomföra en liknande stan-
dardisering av projekteringspro-
cessen. Standardlösningarna kan
förprogrammeras och beredningen
genomföras som en beskrivning av
avsteg från standardlösningen.

Möjligheten att använda sig av
CAD-bibliotek och parametrisering
torde vara störst med de förutsätt-
ningar som industriellt byggande
ger. Idag är den informationsmängd
som förs över till den industriella
produktionen inte anpassad för
denna, utan av tradition tas all rit-
ningsdata med på ritningen som om
den skulle användas för att produ-
cera ett platsbyggt hus. Detta gör
att samma information produceras
om och om igen i den industriella
projekteringsprocessen. I en åter-
kommande process är detta inte op-
timalt, utan skapar bara merarbete.
Om standardiseringen drivs långt
blir inte ritningen den primära infor-
mationsbäraren mellan projektering
och produktion. Småhusindustrin
har länge använt spikportaler för att
producera byggelement och dessa
programmeras automatiskt från vis-
sa CAD-program. Automatiseringen
omfattar då spantring av stomme,
isolering och skivbeklädnad.

Utmaningen blir större då man tar
steget från att producera element
som levereras till byggplats till
att producera volymer som både
byggs ihop och kompletteras på

fabrik. Informationsmängden ökar
då drastiskt, särskilt om enskilda
kundkrav som val av inredning
skall tillgodoses. Denna process är
svår att automatisera och kommer
säkert att vara hantverksmässig för
lång tid framöver. En viktig roll för
projekteringen i det här läget är att
leverera rätt data för inköp av ma-
terial till fabriken. Leveranssäker-
het är det enskilt viktigaste kravet
på en underleverantör av material
till en industriell byggare – om inte
material kommer i tid, står fabri-
ken stilla. För att detta skall funge-
ra skrivs leverantörsavtal där avrop
görs. Avropen skapas med underlag
från projekteringen som därför är
beroende av att mängdning görs
korrekt och helst automatiskt från
ritad modell. Tekniken för detta
finns idag, via automatisk mängd-
avtagning i 3D-modeller. Detta är
ett starkt motiv för att projektera i
3D inom industriellt byggande.

Säker data för materialinköp har
stor effekt på totalekonomin i
ett projekt och allrahelst då pro-
duktionsanläggningen ständigt är
beroende av material. En annan
styrande parameter för en effektiv
materialhantering är att beslut från
beställaren tas tidigare i processen.
Det innebär ett förändrat arbets-
sätt från beställarens sida, eftersom 
sena ändringar och tillägg orsakar
ökade kostnader för slutprodukten
då produktionen och kanske även
projekteringen måste göras och
ställas om. Arbetssättet med ett
byggsystem medför också en out-
nyttjad potential för beställaren –
här finns möjligheten att verkligen
gå in och styra t.ex. krav på finish
på ytor. En fabriksproduktion där
kvalitetsarbete används bör ha
större möjligheter att garantera en
högre kvalitet i utförandet.

De industriella byggarna själva har
sett att problematiken är stor kring
att vårda ett byggsystem som sam-

tidigt möter kundkrav effektivt.
Investeringarna i fabriksproduk-
tion är verkligt stora och för att
få avkastning på den investeringen
måste fabriken producera effektivt
under lång tid. Uthållighet i sats-
ningen är därför en grundförutsätt-
ning. De industriella byggare som
arbetat längst i Sverige har verkat
i över 50 år och gradvis förfinat
sina arbetsmetoder. Mycket åter-
står dock att göra och den största
utmaningen ligger i att hitta rätt i
bevarandet och den upprepade an-
vändningen av byggsystemet. Som
en direkt påföljd kommer använ-
dandet av 3D-projektering med
standardbibliotek, erfarenhets-
återföring som kopplas direkt mot
CAD-systemet, överföring av rätt
data i rätt tid mellan beredning och
fabrik och styrning av projektering
som en process, inte som planering
av en serie unika objekt.

Ett verktyg för processorientering
kan vara Visuell Planering, som re-
dan används av företag inom bygg-
branschen, men blir än effektivare
i en fast organisation. Även andra
metoder sprungna ur lean produk-
tion kan appliceras då stora likhe-
ter med tillverkningsindustrin före-
ligger. Två exempel som testats är
5S och värdeflödesanalys. Med en
större standardisering och automa-
tisering kan producenternas energi
istället läggas på produktutveck-
ling. Dessa utmaningar möter vi
inom forskningsprogrammet Lean
Wood Engineering.


