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  Sida i 

Förord 
Denna rapport utgör slutresultatet av projektet ”Kartläggning av industriella processer”. Projektet 
är utfört inom Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, en gemensam 
satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Projektet, som påbörjades under hösten 
2015, representerar ett av totalt fyra förprojekt inom ramen för detta innovationsprogram. 
Delresultat från projektet har rapporterats löpande i form av totalt fyra fallstudier, vilka har 
publicerats på Smart Built Environments hemsida (Industriella processer, 2016). 

Projektet är initierat av den operativa arbetsgruppen, med bland andra Ronny Andersson, som 
står bakom ansökan till det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är 
den operativa arbetsgruppen som har lagt upp riktlinjerna för projektet med formulering av syfte, 
huvudaktiviteter, övergripande tidsplan, budget, finansiering, organisation mm. och som har tagit 
fram det ursprungliga projektprogrammet. Argumentet för projektet, så som det framställs i den 
operativa arbetsgruppens projektprogram, lyder enligt nedanstående: 

”För att kunna göra Smart Built Environments strukturer och standarder processoberoende så 
måste Industriella processer kartläggas och definieras. Kartläggningen är nödvändig för att de 
strukturer kring informationshantering som tas fram inte ska låsa fast aktörerna i den traditionella 
skedesindelande projektprocessen, vilket hämmar den vidare utvecklingen av samhällsbyggandet.” 

I projektgruppen ingår: 

Niclas Andersson, Malmö Högskola/Lunds Tekniska Högskola, (projektledare) 
Pål Hansson, Tyréns AB, Malmö 
Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet 
Thomas Olofsson, Luleå Tekniska Universitet 

 

Projektets styrgrupp har följande sammansättning: 

Johan Söderqvist, Celsa Steel Service (Ordf.) 
Mårten Lindström, BIM Alliance/More10 
Niclas During, Monier 
Matthias Bayer, Hilti 
Christer Green, Branschrådet Vilma 
Ronny Andersson, Smart Built Environment/Cementa 

 

Det finns anledning att här rikta ett särskilt stort tack till Johan Söderqvist, Celsa Steelservice, för 
snabbt och konstruktivt stöd till projektgruppen i rollen som styrgruppens ordförande. Tack 
också till Mårten Lindström, More10 AB, för kloka synpunkter och inte minst god hjälp med 
förmedling av projektinformation under projektets gång. Tack också till Christer Green, Bransch-
rådet Vilma, för din värdefulla undervisning i standardiseringskonstens skönhet och utmaningar. 

 

Malmö 2016-08-22, 

Niclas Andersson 
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Sammanfattning 
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment lyfter fram frågor om digitali-
sering, standardiseringsbehov och utveckling av en gemensam informationsinfrastruktur inom 
den svenska samhällsbyggnadssektorn. Ansatsen är bred och talar om ett ”obrutet informations-
flöde med affärsdrivna tillämpningar” som omfattar och integrerar såväl BIM (byggnadsinforma-
tionsmodellering) och GIS (geografiskt informationssystem) som industriella processer. 

Detta projekt tar sig an industriella processer med målet att kartlägga informationsflödet mellan 
den industriella processen och projektprocessen i syfte att identifiera insatsområden för Smart 
Built Environments fortsatta arbete med standardisering och utveckling av informationsleve-
ranser i byggprocessen. Som ett av fyra så kallade förprojekt inom Smart Built Environment, syftar 
detta projekt även till att skapa erfarenheter om initiering och genomförande av strategiska 
projekt med målet att vara till gagn för efterföljande projekt inom Smart Built Environment. 

Fyra olika kategorier av industriella leverantörer har kartlagts i fyra fallstudier, som var för sig 
beskriver informationsleveranser, informationsflöde och affärsrelationer mellan den industriella 
leverantören och entreprenören i projektprocessen. Fallstudierna har även kompletterats med en 
enkätstudie. 

Kartläggningen av informationsleveranser visar bland annat att företagsspecifika standarder är 
vanligt förekommande och att informationsutbytet mellan aktörerna i hög grad sker via PDF-, 
Word- eller Excel-format. Informationsflödet mellan aktörerna visar flera exempel på situationer 
där omstrukturering och återinmatning av information krävs vid informationsöverföringen från 
en aktör till en annan. 

Projektet konstaterar slutligen att frågan om affärsrelationer framställs som den viktigaste 
utvecklingsfrågan för alla kategorier av industriella leverantörerna, från byggmaterialtillverkare 
till industriella entreprenörer. Även enkätundersökningen indikerar att detta är den högst 
prioriterade utvecklingsfrågan. Entreprenörerna uttrycker önskemål om att knyta industriella 
leverantörer närmare till sig, och genom mer långsiktiga samarbeten utveckla byggsystem och ett 
industrialiserat byggande, vilket ligger helt i linje med de industriella leverantörernas egna tankar 
och önskemål. Den förändringsprocess som nu pågår hos de industriella leverantörer och 
entreprenörer, bekräftar behovet av att utveckla nya affärsrelationer, samarbetsformer och 
informationsplattformar som på bästa sätt tar vara på potentialen med industrialiserat byggande. 
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Inledning 

Bakgrund 
“Construction management is a problem of information - or rather lack of information” (Winch, 
2010). 

Byggbranschens karaktär i form av en fasindelad byggprocess, en projektorienterad organisa-
tionsform och en långt driven företagsspecialisering, försvårar koordinering av processer och 
aktörer och är samtidigt en utmaning för effektiv informationshantering. Tillämpning av 
byggnadsinformationsmodellering, BIM, är i högsta grad av strategisk betydelse för att utveckling 
av effektivare metoder för att skapa, samordna och dela bygginformation mellan branschens 
aktörer (Ekholm m.fl., 2013). Med BIM-baserad informationshanteringen kan antalet fel i projekt-
dokumentationen reduceras t.ex. genom samgranskning och kollisionskontroller av olika 
modeller (Jongeling, 2008). En byggnads egenskaper kan visualiseras, simuleras och analyseras i 
ett tidigt skede (Bröchner (red.), 2012). Men, för att kunna tillämpa BIM-nyttornas fulla potential 
behöver nya arbetsprocesser och samverkansformer etableras. Bristande kunskap om andra 
aktörers processer, avsaknad av gemensamma incitament för långsiktig utveckling p.g.a. en 
utpräglad projektfokusering, bristande utrymme för erfarenhetsåterföring samt avsaknad av 
gemensamma riktlinjer för BIM, är exempel på faktorer som bidrar till svårigheterna att 
implementera och tillämpa BIM (Qvarnström m.fl., 2012). 

Ekholm m.fl., (2013) pekar på behovet av att utveckla gemensamma riktlinjer och en konsekvent 
strategi för utveckling av standarder för begrepp, informationsleveranser, datalagringsformat och 
avtalsformer, som viktiga förutsättningar för en bred implementering av BIM inom samtliga 
skeden av bygg- och förvaltningsprocesserna. 

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som gemensamt finansieras av 
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas, lyfter fram frågan om digitalisering inom samhälls-
byggnadssektorn som den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Referenser till standardi-
seringsbehov och utveckling av en gemensam informationsinfrastruktur är, i likhet med Ekholm 
m.fl., (2013), tydliga i programförklaringen. Detsamma gäller även den uttalade breda synen på 
digitalisering och standardisering, där Smart Built Environment talar om att ett ”obrutet 
informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar” som omfattar och integrerar såväl BIM och GIS 
(Geografiska informationssystem) som industriella processer. 

I programmets vision sammanfattas detta på följande sätt: 

”Hållbart samhällsbyggande och maximal brukarnytta genom effektiv informationshantering och 
industriella processer med digitaliseringen som drivkrafterer”. (Smart Built Environment, 2016) 

Problemformulering 
Visionen som Smart Built Environment formulerar ställer krav på integration mellan områden 
och processer av olika karaktär. BIM-modeller är t.ex. uppbyggda i lokala koordinatsystem utan 
geografiska referenser, till skillnad från GIS-modeller (Fredriksson, 2014). Tillverkningsindu-
strins produktionsprocesser skiljer sig också påtagligt från den traditionella byggprocessen där 
produktframtagning och produktion organiseras i projektform. 

Ekholm m.fl., (2013) belyser just skillnaden mellan den information och egenskapsdata som krävs 
i den projektorienterade byggprocessen och motsvarande informationsbehov inom industriellt 
byggande och förtillverkning, och att en samlad begreppsstruktur behövs för att integrera dessa 
båda delar. 
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”Informationsstandarder som används i tillverkningsindustrin behöver studeras för att få en helhets-
bild av vad de omfattar och hur de förhåller sig till standarder för byggsektorn” (Ekholm m.fl., 2013). 

Det problem som Ekholm m.fl., (2013) bland annat lyfter fram handlar om att projekteringen i den 
traditionella byggprocessen resulterar i byggnadsdelar med en produktneutral beskrivning av 
funktionskrav och egenskaper. När produkter och egenskaper i ett senare skede ska specificeras 
för den industriella processens tillverkning, sker ofta en manuell hantering av informationen från 
projektörens underlag till den industriella leverantörens informationssystem. Resultatet förs inte 
heller tillbaka till den samlade modellen på ett systematiskt sätt (Ekholm m.fl., 2013). 

Mål och syfte 
Målet med detta projekt är att kartlägga informationsflödet mellan den industriella processen och 
projektprocessen i syfte att identifiera insatsområden för Smart Built Environments kommande 
arbete med standardisering och utveckling av informationsleveranser i byggprocessen. Tre fråge-
ställningar enligt nedan, har formulerats för att nå detta mål. 

En annan del av syftet med detta projekt handlar om att skapa erfarenheter om initiering och 
genomförande av strategiska projekt med målet att vara till gagn för efterföljande projekt inom 
Smart Built Environment. 

Frågeställning 1: Informationsleveranser – Objekt och egenskapsdata 

• Hur beskriver den industriella leverantören sina produkter? 
• Hur passar den industriella leverantörens informationsleveranser med projektprocessens 

informationsbehov? 

Frågeställning 1 besvarar i vilken mån det finns ett branschgemensamt sätt att beskriva objekt 
och egenskapsdata hos de industriella leverantörerna samt hur väl informationsinnehållet svarar 
upp mot informationsbehovet hos de aktörer som verkar i projektprocessen respektive i den 
industriella processen. 

Frågeställning 2: Informationsflöde – Processchema 

• Hur ser informationsflödet ut mellan den industriella leverantören och projektprocessen? 

Frågeställning 2 redogör för i vilka processer som informationsutbytet sker och vilka informa-
tionsmängder som är berörda samt vilken aktör som är producent respektive brukare av informa-
tionsmängden. Resultaten kan ställas i relation till beskrivningen av informationsleveranser i den 
traditionella, projektbaserade, byggprocessen enligt Ekholm m.fl., (2013). 

Frågeställning 3: Affärsmodell - Erbjudande 

• Hur ser affärsrelationen ut mellan den industriella leverantören och mottagaren (t.ex. 
entreprenören) i projektprocessen? 

Denna frågeställning belyser den affärsmässiga relationen mellan den industriella leverantören 
och dess mottagare/köpare i projektprocessen och behandlar bland annat ramavtal, strategiska 
allianser och liknande samarbeten. 
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Avgränsningar 
Studiens fokusområde rör sig i gränsytan mellan industriella processer och projektprocessen, 
med fokus på frågor om informationshantering och affärsrelation. Detta innebär att projektet 
avgränsas ifrån detaljerade tekniska analyser av industriella produkter eller tillverknings-
processer och enskilda industriella leverantörer. 

Industriella processer och leverantörer representeras av alltifrån tillverkare av enkla byggnads-
material så som t.ex. gipsskivor, isoleringsmaterial, rörkanaler o.likn. till producenter av färdiga 
husmoduler så som t.ex. BoKlok, Lindbäcks Bygg m.fl. Det är omöjligt att kartlägga alla varianter 
av industriella processer i detta projekt och därför har projektet avgränsats till att studera fyra 
olika fallstudier som tillsammans representerar olika komplexitetsgrader av industrialiserat 
byggande, se Metod på sidan 9 nedan. 

Projektets tidsplan, budget och finansiering 
Projektet är ett förprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment 
och initierades därför redan under hösten 2015, alltså innan innovationsprogrammet officiellt 
startat. Projekttiden planerades till 7 månader, med ursprunglig start i september 2015 och slutlig 
avrapportering i april 2016. Det formella beslutet att finansiera projektet dröjde dock till i början 
av november, 2015, och därför kom också projektperioden att flyttas fram drygt två månader. 

Projektet har en total budget på 1 800 KKR och finansieras enligt Tabell 1 nedan.  
Tabell 1: Projektets finansiärer och deras respektive insatser (KKR) 

Finansiärer: Insats (KKR) 
Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 900 
BIM Alliance intressentgrupp Byggmaterial (kontanta medel) 
Egna insatser från deltagande industri/offentliga aktörer inkl. akademi* 

60 
840 

Totalt (KKR) 1 800 

* Egna insatser avser de företag som medverkar i fallstudierna samt styrgruppens medverkan. 
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Om industriella processer och byggsystem 
I det program som ligger bakom detta projekt beskrivs begreppet ”industriella processer” enligt 
följande: 

Industriella processer definieras av att produkter utvecklas i plattformar separat från projekten, 
men där resultatet sedan nyttjas i olika byggprojekt. Materialindustrin fungerar sedan länge enligt 
denna logik, och det blir också allt vanligare att den används av företag inom byggindustrin med 
utvecklade byggsystem och tekniska plattformar. (Formas-ansökan, 2015) 

I beskrivningen ovan framställs industriella processer med hänvisning till produkter som 
utvecklas på annan plats än byggarbetsplatsen. I definitionen nämns också begreppet plattform. 
Definitionen lyfter fram utvecklingen av produkten, men saknar en tydlig hänvisning till hur och 
var produkten tillverkas. En produkt som är förtillverkad med helt manuella metoder, på samma 
sätt som om tillverkningen sker manuellt ute på en byggarbetsplats, är inte att betrakta som 
industrialiserat byggande bara för att tillverkningen sker utanför byggarbetsplatsen. 

Lidelöw m.fl. (2015) definierar industriellt husbyggande enligt följande: 

”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en genomtänkt organisation för effektiv 
styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med använd-
ning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för kunderna”. 

I denna definition av industriellt husbyggande är det inte produkten, utan processen som lyfts 
fram som det centrala. Med industriellt husbyggande avses att arbeta systematiskt och standardi-
serat med ett enhetligt byggsystem, vilket öppnar upp för erfarenhetsåterföring och ständiga 
förbättringar. Just möjligheten till standardisering och erfarenhetsåterföring är viktiga faktorer i 
alla former av industriellt byggande, vilket är svårt att åstadkomma i en traditionell och projekt-
orienterad byggprocess. 

I detta projekt används begreppen industriell process och projektprocess endast i avsikt att för-
tydliga att detta är två från varandra separerade processer, alltså den industriella förtillverk-
ningen och det platsbyggda projektarbetet, se Figur 1 nedan. Detta ligger helt i linje med projekt-
programmets beskrivning av industriella processer, som också pekar på avståndet mellan dessa 
båda processer. 

I denna rapport används huvudsakligen begreppet industrialiserat byggande, istället för 
industriella processer, samt begreppen industriell leverantör och byggsystem. Industrialiserat 
byggande likställs i detta projekt med Lidelöws m.fl. (2015) definition av industriellt hus-
byggande. Industriella leverantörer är i denna rapport ett samlingsnamn för de olika typer av 
aktörer som utvecklar och driver industriell förtillverkning av byggmaterial och element av olika 
komplexitetsgrad. I Metodkapitlet nedan görs en kategorisering av industriella leverantörer, 
vilken har använts som utgångspunkt för de fallstudier som ingår i detta projekt. 

För en mer djupgående beskrivning av begrepp, historik och olika beståndsdelar mm. inom 
industriellt byggande, hänvisas till Lessing (2006), Lidelöw m.fl. (2015) eller annan lämplig 
litteratur inom området. 

Byggsystem 
Begreppet byggsystem används här i betydelsen av en eller flera standardiserade komponenter, 
som går att kombinera och sätta samman på olika sätt. Ett byggsystem kan t.ex. bestå av bjälklag, 
bärande väggar, pelare och balkar som på olika sätt kan kopplas samman till ett stomsystem 
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(Lidelöw m.fl., 2015). Byggsystemet behöver inte nödvändigtvis omfatta utveckling av nya 
komponenter utan kan sättas samman av befintliga komponenter som tillhandahålls av externa 
leverantörer. 

Komponenterna i ett byggsystem väljs utifrån sina respektive egenskaper, men också utifrån hur 
väl de hänger samman och kompletterar varandra i det sammansatta byggsystemet. En entrepre-
nör gav exempel på detta i valet att arbeta med förspända bjälklag i företagets byggsystem. En 
viktig egenskap för dessa förspända bjälklag är att stämp helt kan undvikas, vilket lämnar fria 
arbetsytor direkt efter att bjälklaget monterats, och därmed kan arbetet med innerväggar på det 
underliggande våningsplanet tidigareläggas. För att denna fördel ska kunna utnyttjas krävs i sin 
tur en innerväggskonstruktion som tål att bli utsatt för väderpåverkan innan byggnaden är helt 
tät. Komponenterna i byggsystemet, i det här fallet bjälklag och innervägg, måste alltså passa ihop 
och bilda ett byggsystem som utgör en fungerande helhet. 

Notera att byggsystem inte nödvändigtvis inkluderar en industriell och förtillverkad produktion 
av element och byggdelar. Omvänt så är inte heller förtillverkning en synonym till industrialiserat 
byggande. En produkt som är förtillverkad med helt manuella metoder, på samma sätt som om 
tillverkningen sker manuellt ute på en byggarbetsplats, är inte att betrakta som industrialiserat 
byggande bara för att tillverkningen sker utanför byggarbetsplatsen. 

Med byggsystem avses alltså en standardiserad teknisk lösning, med eller utan industriell förtill-
verkning, och med industrialiserat byggande avses tillämpningen av byggsystemet och de 
standardiserade processer som kan inkludera intern planering och styrning, tillverkning såväl 
som logistik, montering och återvinning. 

Erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar 

Det är först när ett företag tillämpar ett enhetligt byggsystem som systematisk erfarenhetsåter-
föring, och därmed ständiga förbättringar, är meningsfullt att genomföra. Med ett gemensamt 
byggsystem kan erfarenheter från ett projekt komma byggsystemet och därmed efterföljande 
projekt till godo. Företagen pratar i detta fall om att flytta kunskap och erfarenheter från enskilda 
individer, där kunskapen är isolerad och avgränsad, till det gemensamma byggsystemet där den 
görs tillgänglig för alla. Företagens system för återrapportering av upplevda problem såväl som 
bra lösningar i byggsystemet, organisationen och processen, avgränsas inte till den egna 
personalen utan inkluderar även externa konsulter och andra aktörer. Just möjligheten till 
standardisering och erfarenhetsåterföring är viktiga faktorer i industrialiserat byggande, vilket är 
svårt att åstadkomma i en traditionell och projektorienterad byggprocess. Gyprocs uppföljning 
och kontroll av byggsystemet XRoc, som beskrivs närmare i fallstudie 1, utgör ett sådant exempel 
där byggsystemets funktion och egenskaper dokumenteras och verifieras och på så sätt bidrar till 
byggsystemets vidareutveckling. 

Informationshantering 

Ett byggsystem och dess komponenter lämpar sig särskilt väl att beskriva som BIM-objekt i en 
byggnadsinformationsmodell, tack vare att samma objekt används upprepade gånger i flera efter-
följande projekt. När byggsystemet och dess komponenter är beskrivna som BIM-objekt, med 
egenskapsdata och allt, lagras dessa i företagets referensbibliotek och kan därmed göras tillgäng-
ligt för samarbetspartners. 

Med byggsystemets komponenter väl dokumenterade som BIM-objekt i ett referensbibliotek, kan 
företaget säkerställa att objektens littera, dvs. kodning och namngivning, i modellen är korrekt 
angivna. Egenskapsdata för objekten i byggnadsinformationsmodellen, begränsas till objektets 
unika littera, enhetstid samt den geometriska informationen. Mer information om objekten anses 
för närvarande inte vara nödvändigt för en entreprenörs ändamål. Objektens littera används för 
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att identifiera respektive objekt samt för att länka till objektets egenskaper t.ex. för att automa-
tiskt kunna länka till rätt kostnadspost i företagets referenskalkyl. Detta kan sedan tillsammans 
med mängdavtagningen från modellen, skapa underlag för en kostnadskalkyl. På motsvarande 
sätt används enhetstider och mängder som underlag för entreprenörens produktionstidsplan. 

Plattformar 

Begreppet plattform nämns också i samband med definitionen av industriella processer enligt 
ovan. De entreprenörer som ingår i fallstudie 4 i detta projekt, väljer också att använda begreppet 
plattform i olika sammanhang t.ex. produktplattform, teknisk plattform och/eller bostadsplatt-
form. Med plattform avses ett enhetligt grundkoncept, en standardiserad bas, som i varierande 
grad kan anpassas för olika behov i olika projekt (Lessing, 2006). En plattform kan utvecklas för 
projektering, produktion och försörjningskedjor som sedan används i projektutvecklingen av 
konceptet till färdig byggnad. Alla koncept måste projektutvecklas till viss del, d.v.s. anpassas till 
platsen. Hur stor del som konceptet specificeras i förväg, d v s i teknik och processutvecklings-
skedet styr också i hög grad hur byggprocessen behöver förändras. Det sammanlagda utbudet av 
produkter som systemägaren kan erbjuda kunden utifrån en produktplattform benämns ofta 
produktfamilj. (Olofsson m.fl., 2012) 

Ledningssystem – entreprenörens länk mellan byggsystemet och projektprocessen 

Med ett standardiserat byggsystem är det också möjligt, likaväl som nödvändigt, att dokumentera 
byggsystemet och dess komponenter samt att skapa anvisningar för projektering, logistik och 
efterföljande montering. I dessa anvisningar klargörs t.ex. byggsystemets gränser för spänn-
vidder, komponenternas vikt och geometriska dimensioner, hur infästningar mellan olika kompo-
nenter ska se ut mm., men innehåller också goda råd utifrån tidigare erfarenheter. 

Några entreprenörer använder begreppet anvisningar medan andra talar om ledningssystem. I 
det här sammanhanget används båda begreppen synonymt för att beskriva entreprenörens 
informationshantering i form av IT-system och manualer och andra styrdokument som beskriver 
byggsystem, organisation och processer. Ledningssystemet bidrar till kontinuitet och ett enhetligt 
arbetssätt och skapar därmed också förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring. 
Ledningssystemet länkar på så sätt samman byggsystemet med projektprocessen, alltså det 
beskriver hur byggsystemet ska realiseras. 

Ett väl dokumenterat byggsystem gör det möjligt att engagera externa konsulter i projektering, 
tillverkning och montering av byggsystemet, och samtidigt bibehålla ett standardiserat arbetssätt. 
Entreprenörerna försöker verka för bibehållen kontinuitet genom att arbeta med interna 
projekteringsledare, medan arkitekter, konstruktörer och installatörer på traditionellt sätt kan 
handlas upp externt. 

Behovet av ett ledningssystem är inte avgränsat till någon specifik strategi, utan är i högsta grad 
aktuell vid alla former av industrialiserat byggande. Läs med om behovet av planering och kontroll 
av processen, logistik och användning av informations- och kommunikations teknologi, som 
viktiga komponenter i industrialiserat byggande, i t.ex. Lessing (2015). 
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Metod 
Kartläggning av industriella processer är en deskriptiv undersökning som byggts upp omkring 
fyra fallstudier, vilka tillsammans representerar olika kategorier av industriella leverantörer. 
Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom intervjuer med nyckelpersoner inom de företag 
som ingår i respektive fallstudie. En enkätundersökning har också genomförts som komplement 
till fallstudierna. Här beskrivs projektets undersökningsområde, kategorisering av industriella 
leverantörer i fallstudierna, datainsamling och respondenter, samt förmedlingsprocessen och 
enkätundersökningen. 

Projektets undersökningsområde 
Detta projekt avser inte att redogöra för tekniska detaljer i den industriella processens produkt-
utveckling eller tillverkningsprocess och inte heller projektprocessens aktiviteter, organisation, 
planering eller styrning är i fokus. Istället utgörs projektets undersökningsområde av gränsytan 
mellan den industriella processen och projektprocessen, se Figur 1 nedan. Det är informations-
flödet och informationsinnehållet, och därmed också integrationen, mellan dessa processer som 
frågeställning 1 och 2 avser att kartlägga, se kapitel Mål och syfte, ovan. Den tredje och sista fråge-
ställningen handlar om att beskriva affärsrelationen mellan den industriella leverantören och 
dess mottagare i projektprocessen. 
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Figur 1: Gränsytan mellan industriell process och projektprocess - Projektets undersökningsområde 
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Kategorisering av industriella leverantörer – underlag för fallstudier 
Kartläggningen av industriella processer och därmed industriella leverantörer har i detta projekt 
en bred utgångspunkt som inkluderar såväl byggmaterialtillverkare av enklare byggprodukter 
som leverantörer av mer komplexa plan- och volymelement. För att denna bredd ska bli hanterbar 
i en avgränsad studie, krävs en uppdelning i kategorier som tillsammans representerar olika typer 
av industriella leverantörer. 

I detta projekt används en uppdelning utifrån förtillverkningsgrad och typ av montage, se Figur 2 
nedan. Förtillverkningsgraden refererar till produktens sammansättning och komplexitet utifrån 
kategorierna material, komponenter, element och byggdelar samt integrerade enheter och 
volymer. Kategorin material utgör i detta fall enklare byggmaterial så som t.ex. väggskivor, 
isolering, stålreglar mm. Komponent och element representeras av mer sammansatta eller 
förädlade produkter så som t.ex. fönster, förtillverkade trappor och betongelement. Den sista 
kategorin, plan- och volymelement, refererar till högt förädlade produkter så som t.ex. förtill-
verkade badrums- eller köksmoduler eller färdiga rumsvolymer med installationer och allt. 
Gränsdragningen mellan kategorierna i denna uppdelning är långtifrån knivskarp och kan 
kritiseras och ifrågasättas på många sätt. Montagetyp refererar till hur den förtillverkade 
produkten hanteras och byggs in i den samlade konstruktionen på byggarbetsplatsen. Montagetyp 
omfattar alltifrån traditionellt platsbyggande till montage av förtillverkade komponenter, element 
eller färdiga konstruktioner i form av plan- eller volymelement. 

Förtillverkningsgrad

Montagetyp

Montage av många 
olika komponenter

Montage av liknande 
element

Montage av ett fåtal 
enheter

Material

Komponenter, primärt en funktion
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Armeringstillverkare 
(industriellt förtillverkad)
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Byggmaterial-
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(industriell entreprenör)

 
Figur 2: Kategorisering av de industriella leverantörer som ingår i fallstudierna 

Varje kategori av industriella leverantörer representerar en fallstudie: 

• Fallstudie 1: XRoc-byggsystem (sida 23) 
• Fallstudie 2: Förtillverkad armering (sida 35) 
• Fallstudie 3: Betongelementtillverkare (sida 53) 
• Fallstudie 4: Industriella entreprenörer (sida 71) 

Kategorin byggmaterialtillverkare representeras i fallstudie 1 av byggmaterialkoncernen Saint-
Gobain och företaget Gyproc, som är ett av ett stort antal företag som ingår i denna koncern. 

Celsa Steelservice, som beskrivs i fallstudie 2 och här kommer att Celsa, representerar en 
industriell leverantör som opererar både på nivån material och på nivån komponenter. Som 
armeringsleverantör kan Celsa tillhandahålla oförädlat rakstål direkt till byggarbetsplatsen, vilket 



Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 11 (111) 

alltså motsvarar rollen som byggmaterialtillverkare i figuren nedan. I detta projekt beskrivs dock 
Celsa i rollen som leverantör av industriellt förtillverkade armeringslösningar som levereras och 
monteras på byggarbetsplatsen. 

Betongelementtillverkare utgör i detta sammanhang en industriell leverantör med en förtillverk-
ningsgrad som beskrivs som ”element och byggdelar som kombinerar ett fåtal funktioner”. 
Fallstudie 3, som handlar om betongelementtillverkare, baseras på empiri från företagen StruSoft¸ 
Tyréns och två ledande svenska betongelementleverantörer varav Abetong utgör en av dessa. 
Fallstudien beskriver således en generell bild av industriell förtillverkning av betongelement utan 
referens till något specifikt projekt. 

Fallstudie 4 avser att beskriva industrialiserat byggande utifrån entreprenadföretagens perspek-
tiv. Byggentreprenörerna Ikano Bostad, Lindbäcks Bygg, Veidekke och NCC har bidragit med 
värdefull information till fallstudien. I den kategorisering av industriella leverantörer som 
används i denna kartläggning, opererar Lindbäcks Bygg och till viss del Veidekke på nivån Plan- 
och volymelementtillverkare, som levererar industriella produkter av hög förtillverkningsgrad 
där hanteringen på byggarbetsplatsen avgränsas till monteringen av ett fåtal integrerade enheter 
och volymer. Ikano Bostad och NCC representerar entreprenadföretag som arbetar med 
industrialiserat byggande, men som inte har egen industriell förtillverkning utan däremot sam-
arbetar med externa leverantörer av t.ex. betongelement och/eller förtillverkade armering. 
Referensen till Plan- och volymtillverkare är i detta sammanhang till viss del missvisande. Därför 
har fallstudien fått rubriken Industriella entreprenörer, vilket i bred mening syftar på entrepre-
nörer som på olika sätt arbetar med industrialiserat byggande. 

Datainsamling och respondenter 
Den huvudsakliga datainsamlingen i detta projekt har gjorts via intervjuer, med de respondenter 
som presenteras nedan. Intervjuerna har varit av öppen karaktär, men frågor och diskussion har 
till stora delar kretsat omkring undersökningens tre frågeställningar, se kapitel Mål och syfte på 
sidan 2. 

Intervjuerna har, i de allra flesta fall, spelats in, transkriberats, och sedan skickats tillbaka till 
respondenten för granskning och eventuella tillägg och/eller justeringar. 

Intervjuer och respondenter i respektive fallstudie 

Fallstudie 1: XRoc-Byggsystem 

• 2015-12-16 Nicolaj Hvid, BIM/VDC-ansvarig Saint-Gobain Köpenhamn 
• 2016-01-18 Nicolaj Hvid, BIM/VDC-ansvarig Saint-Gobain Malmö 
• 2016-02-09 Nicolaj Hvid, BIM/VDC-ansvarig Saint-Gobain Köpenhamn 
• 2016-02-09 Elisabeth Heimdal Wærsted, R&D, Innovation Saint-Gobain Köpenhamn 
• 2016-03-11 Nicolaj Hvid, BIM/VDC-ansvarig Saint-Gobain Köpenhamn 
• 2016-03-11 Elisabeth Heimdal Wærsted, R&D, Innovation Saint-Gobain Köpenhamn 

Fallstudie 2: Förtillverkad armering 

• 2016-02-02 Thomas Eriksson, Teknisk Chef Celsa Steelservice Halmstad 
• 2016-03-29 Thomas Eriksson, Teknisk Chef Celsa Steelservice Halmstad 

Fallstudie 3: Förtillverkade betongelement 

• 2015-12-14 Peter Karlsson, Business Unit Director IMPACT StruSoft AB Malmö 
• 2016-02-10 Peter Karlsson, Business Unit Director IMPACT StruSoft AB Falkenberg 
• 2016-03-07 Anonym Anonym Stockholm 
• 2016-03-09 Magnus Fridvall, Divisionschef Abetong Dalby 
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• 2016-04-05 Pär Ekström, Avd. chef/uppdragsansvarig Tyréns Lund 
• 2016-04-21 Pär Ekström, Avd. chef/uppdragsansvarig Tyréns Lund 

Fallstudie 4: Industriella entreprenörer 

• 2016-02-18 Sverker Andreasson, produktchef Ikano Bostad Malmö 
• 2016-02-24 Christina Claeson-Jonsson, Chef FoU NCC Group Göteborg 
• 2016-03-08 Stefan Söderberg, konceptansv. Veidekke Max Veidekke Stockholm 

Kompletterande intervjuer och respondenter 

• 2015-12-14 Jerker Lessing, F&U-ansvarig BoKlok Malmö 
• 2015-12-22 Anders Ekholm, professor, ark. SAR/MSA, Tekn. Dr. A&A Ekholm AB Lund 
• 2016-03-15 Anders Ekholm, professor, ark. SAR/MSA, , Tekn. Dr. A&A Ekholm AB Malmö 
• 2016-02-23 Mats Franzon, Byggteknikråd Akademiska Hus Göteborg 
• 2016-03-30 Christer Green, projektledare Branschrådet Vilma Varberg 

Förmedlingsprocessen 
Delresultat har publicerats och diskuterats löpande under projektets gång i avsikt att skapa 
uppmärksamhet och engagemang bland intresserade aktörer i branschen, men också för att fånga 
upp idéer och förslag till projektet och dess genomförande. Den skriftliga förmedlingen av projekt-
resultat, vilket består av enkätstudien och de fyra fallstudierna, har publicerats på Smart Built 
Environments hemsida (Smart Built Environment, 2016). 

Projektet har också presenterats och diskuterats vid olika workshops och seminarier, huvud-
sakligen vid Byggmaterialgruppens sammankomster, eftersom denna grupp fungerat som styr-
grupp för projektet. Figur 3 nedan visar en tidslinje över den skriftliga och muntliga förmedlingen 
av projektets förmedling av delresultat. 
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Figur 3: Förmedling av projektresultat – muntligt och skriftligt 

Projektgruppen har tagit emot tre kommentarer till det projektmaterial som publicerats på Smart 
Built Environments hemsida (Smart Built Environment, 2016) eller som presenterats vid någon 
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workshop etc. Alla kommentarer presenteras i Bilagor på sidan 99 och finns dessutom att hitta på 
ovannämnda hemsida. 

Enkätundersökning 
En enkät togs fram i avsikt att komplettera och bredda informationen från fallstudierna, som ju 
var för sig utgör detaljerade djupdykningar inom några utvalda kategorier av industriella leveran-
törer. Enkätens totalt sjutton frågor formulerades med sikte på att besvara projektets tre fråge-
ställningar och granskades kritiskt av projektgruppen och styrgruppen innan enkäten publi-
cerades. 

Enkäten annonserades som en nyhet och var fritt tillgänglig via Smart Built Environments hem-
sida (Smart Built Environment, 2016) under perioden 23 mars till och med den 2 maj 2016. Under 
denna period annonserades den dessutom via riktade utskick till medlemmar i Byggmaterial-
industrierna, ca. 850 mottagare, två gånger via Stålbyggnadsinstitutets nyhetsutskick, cirka 2 500 
personer och via direktmail till cirka 40 personer inom BIM Alliance. Det finns inga uppgifter på 
hur många respondenter som ingår i flera av dessa grupper och därmed tagit emot enkäten flera 
gånger. 

När enkäten stängde den 2 maj, hade endast 17 svar inkommit, vilket gör det svårt att dra några 
statistiskt säkerställda slutsatser kring de inkomna svaren. Materialet kan dock användas för att 
peka på ett antal påståenden som stärker de iakttagelser som gjorts i fallstudierna. 

Enkätsvaren finns publicerade på Enkätresultat, (2016). 
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Kartläggning av Industriella processer – resultat från enkäten 
Den genomförda enkätundersökningen avsåg att komplettera och bredda resultaten från fall-
studierna, men kom tyvärr att nå en begränsad svarsfrekvens. Värdet av denna enkätunder-
sökning är därför också begränsat. Ett urval av de frågor där svaren är särskilt tydliga åt ett eller 
annat håll, visas och kommenteras i det nedanstående. Alla enkätsvar finns publicerade på 
Enkätresultat, (2016). 

Fråga: Till vilken kund levererar ni huvudsakligen? 

Av de 16 respondenter som besvarat ovanstående fråga, säger 13 (drygt 80 %), att entreprenörer 
ofta eller alltid är deras huvudsakliga kund. För andra svarsalternativ så som t.ex. annan 
industriell leverantör, byggmaterialgrossist, privatkund, är inte svaren lika tydliga. Däremot fram-
står fastighetsföretag som en sällsynt kund. Nästan 80 % av svaren (i detta fall 11 av totalt 14) 
menar att fastighetsföretag ibland eller aldrig utgör den industriella leverantörens utgör kund. 

Även om svarsfrekvensen endast är indikativ, så finns en överensstämmelse med entreprenören 
i rollen som den industriella leverantörens kund i fallstudierna i detta projekt. I fallstudien 1 
levererar Gyproc sitt XRoc-byggsystem direkt till entreprenören i projektet. I fallstudie 2, som 
beskriver hur Celsa Steelservice producerar och levererar förtillverkad armering, är det entrepre-
nören som är huvudsaklig kund tillsammans med tillverkare av betongelement. Den fallstudie 
som handlar just om betongelementtillverkare visar tydligt att entreprenören är den huvud-
sakliga kunden. I detta fall kan även andra betongelementleverantörer vara kunder åt varandra, 
då den egna tillverkningskapaciteten inte räcker till. Den sista fallstudien visar hur entreprenören 
på olika sätt kan förhålla sig till industrialiserat byggande, och t.ex. antingen alliera sig med en 
extern industriell leverantör eller själv utveckla och tillhandahålla ett eget industriellt bygg-
system. 

Den enkla slutsatsen som kan dras av detta är att entreprenören har en central roll i framtida 
utvecklingsinsatser som siktar på att bättre integrera den industriella processen och projekt-
processen. 

Fråga: Du som industriell leverantör tar emot arbetsmaterial (informationsunderlag) i någon 
form från din uppdragsgivare. I vilken omfattning behöver du bearbeta (omstrukturera) 
detta material för att det ska passa arbetsprocessen i ditt företag? 

Denna fråga är central i undersökningen då den direkt pekar på hur väl integrerat informations-
flödet är mellan parterna i den industriella processen och projektprocessen. Fallstudierna 2 och 
3, om förtillverkad armering och betongelement, visar exempel på situationer som kräver 
omstrukturering och återinmatning av information i informationsöverföringen från en part till en 
annan. Lite drygt 70% (12 av 17 respondenter) svarar att de ofta eller alltid behöver bearbeta 
eller omstrukturera den information de tar emot från sin uppdragsgivare. En respondent 
uttrycker följande: 

”Underlag kommer i olika format från olika kunder, vi gör mycket ofta om ritningar. Dessa passar 
vår produktion bättre och medför att ritningar kontrolleras för felaktigheter. Omstrukturering 
medför även möjligheten till att öka förtillverkning av element som i sin tur kan leda till minskade 
byggkostnader.” 

Kommentaren är intressant i det att den både konfirmerar att omarbetningar, som ju är resurs-
och tidskrävande, är mycket vanligt förekommande. Men, också att dessa samtidigt uppfattas som 
ett led i kvalitetssäkringen och som en möjlighet för ökad industrialiseringsgrad. 
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Fråga: Du som industriell leverantör lämnar över arbetsmaterial (informationsunderlag) i 
någon form till din uppdragsgivare. I vilken omfattning behöver din mottagare bearbeta 
(omstrukturera) detta material för att det ska passa i deras arbetsprocess? 

Det kan i sammanhanget också vara relevant att kommentera att den industriella leverantören 
inte i lika hög grad uppfattar att dennes kund behöver omstrukturera och bearbeta inkommande 
material. Nästan 30 % av de industriella leverantörerna svarar att de inte vet om deras mottagare 
behöver omstrukturera den information de tar emot. 45 % svarar att den information som den 
industriella leverantören lämnar ifrån sig aldrig eller ibland, behöver bearbetas av mottagaren för 
att materialet ska passa i deras arbetsprocess medan 24 % svarar att omstrukturering ofta eller 
alltid behövs. 

En respondent uttrycker följande: 

”Vi har system för att överlämna data i olika format utifrån kundens behov/system. Generellt är 
detta inte någon fråga eftersom kunden sällan begär eller har behov av arbetsmaterialet i speciell 
form från oss. Detta ser däremot ut att kunna förändra i framtiden om den digital informations-
hantering standardiseras.” 

Ett antagande utifrån detta svarunderlag visar att kännedomen om mottagarens behov av 
omstrukturering av levererad information framstår som lågt. Här finns utrymme för ökad dialog 
mellan beställare och leverantör och kompletterande undersökningar av hur situationen i denna 
fråga verkligen sen ut. 

Fråga: I vilken form (format) tar du som industriell leverantör emot arbetsmaterial (information) 
från din uppdragsgivare? 

Frågan om informationsleveranser relaterar direkt till delfråga 1 i detta projekt och svaren från 
enkäten är lika intressanta i sig själva som i relation till resultaten från fallstudierna. Det framstår 
med tydlighet i dokumentationen av informationsleveranserna i fallstudierna att stor del av 
informationsutbytet mellan aktörerna sker via PDF-, Word- eller Excel-format, vilket också 
bekräftas i enkätsvaren. Nästan 95% anger att de ofta eller alltid tar emot information i något av 
dessa tre filformat. Även utväxlingen av DWG-filer framstår som förhållandevis vanligt före-
kommande enligt enkäten. Knappt 70% svarar att det ofta eller alltid tar emot DWG-filer. Även 
detta överensstämmer med den bild av informationsflödet som beskrivs i fallstudierna. Vad gäller 
IFC-, 2D-CAD och 3D-modeller, indikerar enkätsvaren att dessa format förekommer mer sällan. 
75% anger att de ibland eller aldrig tar emot IFC-filer och motsvarande siffror för 2D-CAD och 3D-
modeller är drygt 45 % respektive knappt 75%.  

Fråga: I vilken form (format) lämnar du som industriell leverantör över arbetsmaterial (informa-
tion) till din uppdragsgivare? 

Den kompletterande frågan till den föregående, alltså i vilket format den industriella leverantören 
lämnar över information till sin uppdragsgivare, visar på ett motsvarande resultat. Dokument i 
form av PDF, Word och Excel används av den industriella leverantören i alla projekt (närmare 
95%, enligt enkätundersökningen). Drygt 70% menar att de lämnar ifrån sig DWG-filer till sin 
uppdragsgivare, vilket i stort sett matchar inflödet av DWG’er. Situationen är även, mer eller 
mindre den samma, vad gäller den industriella leverantörens leveranser av IFC-, 2D-CAD och 3D-
modeller. 

Den begränsade förekomsten av IFC- och 3D-filer i denna och den föregående frågan kan antas 
bero på att BIM-användningen ännu inte har slagit igenom på bredden i branschen, där det idag 
huvudsakligen är de stora aktörerna som använder BIM medan tillämpningen fortfarande inte är 
vanligt förekommande hos små och medelstora aktörer. 
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Fråga: Vilka huvudsakliga filformat används i informationsflödet mellan dig som industriell 
leverantör och din uppdragsgivare? 

Frågan om vilka filformat som är vanligt förekommande i informationsutbytet för olika typer av 
dokument, mellan den industriella leverantören och dess uppdragsgivare, visar tydligt att PDF-, 
Word- eller Excel-filer är vanligast. Detta gäller även för projekteringsunderlag, även om DWG-
formatet också är ett vanligt format för denna typ dokumentutbyte. Att PDF-, Word- och Excel-
filer används flitigt i informationsutbytet mellan industriella leverantörer och dessa mottagare i 
projektprocessen bekräftas fallstudierna. 

Tabellen nedan visar en sammanställning av vilka som är de vanligaste filformaten för några olika 
typer av dokument. %-talen i tabellen visar andelen av respondenter som valt detta alternativ 
som huvudsakligt filformat, i relation till det totala antalet respondenter som besvarat frågan. 
Eftersom flera filformat kan anges som ett ”huvudsakligt filformat” så blir inte den sammanlagda 
summan nödvändigtvis 100%. Det är den industriella leverantören i egenskap av respondent i 
enkäten som avses i hänvisningar (till er) och (från er) i tabellen nedan, alltså till er som industriell 
leverantör osv.  
Tabell 2: Vanligt förekommande filformat för olika typer av dokument  

Filformat 
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Anbudsförfrågan (till er) 100% 19% 0% 6% 0% 0% 0% 
Offert (från er) 100% 6% 0% 6% 6% 0% 0% 
Projekteringsunderlag (till er) 63% 56% 25% 25% 6% 0% 0% 
Projekteringsunderlag (från er) 56% 38% 25% 19% 13% 0% 0% 
Leveransplan (till er) 81% 6% 0% 0% 0% 6% 6% 
Montageanvisningar (från er) 81% 31% 0% 0% 6% 0% 6% 
Relationshandlingar (från er) 80% 20% 0% 7% 7% 0% 7% 
Driftsinstruktioner (från er) 81% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 
Underhållsinstruktioner (från er): 81% 6% 0% 0% 0% 0% 19% 

Fråga: Vilken eller vilka standarder använder ni som industriell leverantör för att systemera era 
produkter? 

Frågan om utveckling och tillämpning av standarder är central i denna studie såväl som inom det 
Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Fallstudierna i detta projekt visar 
exempel på att det finns etablerade standarder för beskrivning av vanligt förekommande 
armeringslösningar, vilket beskrivs i fallstudie 2, men också att t.ex. saknas en motsvarande 
standard för betongelement, se fallstudie 3. Företagsspecifika standarder, som i fallstudie 1, är 
vanligt förekommande, vilket också enkätstudien indikerar. Utifrån frågan om tillämpningen av 
standarder för beskrivning av den industriella leverantörens produkter, visar svaren i denna 
enkät att drygt 40% använder egna standarder som är utvecklade inom det egna företaget, se 
Tabell 3 nedan. 18 % säger att de inte använder någon standard alls. I övrigt sprids svaren ganska 
jämt mellan de vanligaste standarder som presenterades som svarsalternativ i denna fråga. 

Svaren indikerar att det finns utrymme för ökad standardisering. Det är i detta sammanhang också 
viktigt att nya standarder beaktar de behov som finns hos de industriella leverantörerna så att 
även information i gränssnittet mellan industriell leverantör och entreprenör hanteras i 
kommande standards så som t.ex. CoClass (Svensk Byggtjänst, 2016). 
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Tabell 3: Vanligt tillämpade standarder bland industriella leverantörer för produkt-systematisering 

Tillämpade standarder Antal svar 
BSAB-systemet (BSAB 96)  4 (23%) 
Hus AMA  5 (29%) 
CAD-lager (SB Rekommendation 11)  3 (18%) 
Svensk armeringsstandard (SS-ENV 10080 : 2005)  4 (24%) 
Bygghandlingar 90  5 (29%) 
Egen standard utvecklad inom företaget  7 (41%) 
Ingen standard används  3 (18%) 
Annan standard  2 (12%) 

Fråga: Hur vanligt är det att era kunder ställer krav på att ni ska använda någon specifik 
standard i informationsutbytet med dem? 

Tillämpningen av standarder för en industriell leverantör hänger ihop med de krav deras kund 
ställer i denna fråga. Den industriella leverantörens kund är, vilket framgår av en tidigare fråga, 
utgörs huvudsakligen av entreprenören. Att kunden ställer krav på tillämpning av någon specifik 
standard handlar i detta fall alltså framför allt om vad entreprenören ställer för krav på sin 
industriella leverantör. Av fallstudie 4, som handlar om industriella entreprenörer, framgår det 
att entreprenören i rollen som köpare, anger vilken informationssystematik som ska tillämpas. 

Svaren från de industriella leverantörerna i enkätstudien på frågan om hur vanligt det är att deras 
kunder ställer krav på tillämpning av någon specifik standard, ger en signal om att detta krav trots 
allt inte är så utbrett. Drygt 70% av de industriella leverantörerna hävdar att deras kund endast 
ibland eller aldrig ställer krav om standartillämpning. Krav om att använda en speciell standard 
verkar alltså förekomma alltså endast ibland. 

Fråga: Vilka utvecklingsområden anser du i dagsläget vara viktigast för er som industriell 
leverantör? 

Den avslutande frågan i enkätundersökningen avser att blicka framåt och försöka identifiera vilka 
utvecklingsområden respondenternas anser vara av särskilt viktiga. Frågan är formulerad med 
ett ental färdiga förslag på utvecklingsområden som, var för sig, ska graderas utifrån en fyrgradig 
skala från oviktigt till viktigt. De angivna utvecklingsområdena värderas alltså var för sig och inte 
gentemot varandra. 

Svarsalternativen formulerades huvudsakligen utifrån de tre frågeställningarna i denna förstudie 
och kom därför att handla om affärsrelationer, standarder och informationsflöde. Även ett par 
hållbarhetsfrågor lyftes in, vilket ju inte minst är ett centralt tema inom det Strategiska innova-
tionsprogrammet Smart Built Environment. I frågan gavs även möjlighet att, utöver de färdiga 
förslagen på utvecklingsområden, även formulera egna förslag och tankar. Tyvärr inkom inga 
sådana egna formuleringar, men respondenternas värdering av de färdiga svarsalternativen 
presenteras i Tabell 4 nedan. %-talen i tabellen anger hur många som valt respektive svarsalterna-
tiv från oviktigt till viktigt, i förhållande till hur många som besvarat respektive delfråga. 

Att behovet av standards uppfattas som lågt av de industriella aktörerna kan peka på att 
beställarna (entreprenörerna) inte ännu har börjat ställa krav på hur informationen ska hanteras. 
I samband med en ökad BIM-användning kommer sannolikt även kraven på de industriella 
leverantörerna att öka, vilket brukar ske automatiskt när informationshanteringen ses som en 
viktig parameter i beställningen och regleras i kontraktet mellan parterna. 
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Tabell 4: Värdering av viktiga utvecklingsområden för en industriell leverantör 

Grad av angelägenhet 
 
 
 
 
 
Utvecklingsområden Ov
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t 

  Vi
kt

ig
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Långsiktigare affärsrelationer med era kunder 0% 6% 0% 94% 
Långsiktigare affärsrelationer med era leverantörer 0% 0% 38% 62% 
Nya affärsmodeller (t.ex. incitamentsavtal, delad risk mm.) 22% 14% 50% 14% 
Mer hållbara/miljövänliga produkter 0% 12% 47% 41% 
Mer hållbar/miljövänlig produktion 7% 0% 57% 36% 
Nya standarder för produkt/materialbeskrivningar 14% 36% 36% 14% 
Nya standarder för informationsleveranser 8% 25% 25% 42% 
Nya standarder för datalagringsformat 17% 17% 42% 25% 

Det som tydligast framstår som ett viktigt utvecklingsområde för de industriella leverantörerna 
är långsiktigare affärsrelationer med sina kunder. Behovet av långsiktigare affärsrelationer för de 
industriella leverantörerna gäller även, om än inte lika starkt, relationen till sina egna leveran-
törer. Att frågan om långsiktighet och ny logik i affärsrelationen är av central betydelse, både för 
den industriella leverantören och för dess kund i form av entreprenören, framstår med all tydlig-
het i de fallstudier som genomförts inom ramen för denna studie. 

Hållbarhetsaspekten, både vad gäller miljövänliga produkter såväl som miljövänlig produktion, 
förefaller också som ett prioriterat och viktigt område för industriella leverantörer. Frågor om 
hållbarhet har dock inte studerats närmare inom ramen för detta projekt. 

Vad gäller värderingen av behovet av nya standarder är svarsfördelningen mer jämnt fördelad 
mellan ytterligheterna oviktigt och viktigt. Även om frågan om standarder är central i de fråge-
ställningar som belyses och undersöks i detta projekt, så visar diskussionerna med de företag som 
medverkat i fallstudierna på att nya standarder inte är det utvecklingsområde som är högst 
prioriterat. I jämförelsen mellan de tre standardiseringsområden som täcks in i denna fråga, så 
tycks standarder för informationsleveranser och datalagringsformat vara av större intresse än 
nya standarder för produkt/materialbeskrivningar. Men, detta kan också bero på tillfälligheter då 
ju frågan endast besvarats av 17 personer. 
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Kartläggning av Industriella processer – resultat från fallstudier 
I denna kartläggning av industriella processer utgör de fyra fallstudierna det huvudsakliga 
resultatet. Varje fallstudie bidrar, utifrån sitt speciella perspektiv, till bilden av den industriella 
leverantörens relation och informationsutbyte med projektprocessen. 
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Fallstudie 1: XRoc-Byggsystem 
Denna fallstudie avgränsas till Saint-Gobain och Gyproc, som i rapporten kommer att förkortas till 
samlingsnamnet Gyproc, och tar huvudsakligen utgångspunkt i den nyutvecklade byggskivan 
XRoc. Denna byggskiva används för första gången i den pågående (2013 - 2018) tillbyggnaden av 
Rigshospitalet i Köpenhamn, ett projekt som kallas Det Nye Rigshospital, och i projektet DNU 
Skejby, i Aarhus i Danmark, som pågår parallellt. Projektet Det Nye Rigshospital, som används 
som huvudsaklig referens i denna fallstudie, är ett omfattande byggprojekt innehåller nybyggnad 
av patienthotell och administration, parkeringshus och en ny sjukhusflygel med sjukvårdsavdel-
ningar, intensivvård, operationssalar mm. Projektet omfattar totalt 93 000 m2 till en kostnad av 
2,4 miljarder danska kronor, alltså närmare tre miljarder svenska kronor. 

I följande avsnitt presenteras Saint-Gobain och Gyproc kort. 

Saint-Gobain och Gyproc 
Den internationella koncernen Saint Gobain omfattar drygt 1 000 företag som med sina totalt 
190 000 anställda är verksamma i drygt 60 länder. Företaget har huvudsäte i Frankrike, Paris, och 
grundades i staden med samma namn, Saint-Gobain, redan på 1 600-talet. (Wikipedia om Saint-
Gobain, 2016) 

Den ursprungliga verksamheten för Saint-Gobain var tillverkning av fönsterglas men koncernens 
verksamhet omfattar idag forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av ett mycket 
brett utbud av olika typer av byggmaterial så som t.ex. mineralullsisolering, gipsskivor, fasad- och 
golvavjämningsbruk, lättklinkerblock, grundelement mm. Koncernen är även verksam inom 
andra industrigrenar så som t.ex. bilindustrin, flyg- och rymdindustri, försvar och säkerhet mm. 
(Saint-Gobain, 2016) 

Gyproc är ett av de många företagen inom Saint-Gobain koncernen. Enligt företagets svenska 
hemsida (Gyproc AB, 2016) är Gyproc ett företag som ”…utvecklar, tillverkar och marknadsför 
lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen”. Det lättbyggnadssystem 
som refereras till innehåller, förutom en lång rad av olika typer av byggskivor, även olika typer av 
stålreglar, skruv, fogsspackel, lim och andra kompletterande tillbehör som hör byggsystemet till. 

Saint-Gobain initierar och bedriver forskning och utveckling på egen hand och i samarbete med 
universitet och högskolor runt omkring i världen. Den specifika produkt som beskrivs i denna 
fallstudie, nämligen byggskivan XRoc, är ett exempel på en egenutvecklad produkt som tagits fram 
för att ingå i ett strålskyddande byggsystem. 

Kort om byggskivan XRoc 
XRoc är en nyutvecklad byggskiva som är specialdesignad för att kunna absorbera joniserande 
strålning från CT-skanners (skiktröntgen) och andra typer av röntgenapparater. Det verksamma 
ämnet i XRoc-plattan utgörs av bariumsulfat vilket ersätter det blyskikt som normalt ingår i vägg-
plattor avsedda för strålskyddande ändamål. Att kunna undvika blyet är en viktig arbetsmiljö-
mässig faktor vid hantering av dessa skivor. Byggherren för Det Nye Rigshospital-projektet har, i 
likhet med byggherren i DNU Skejby-projektet i Aarhus, tagit beslut om att undvika bly i alla delar 
av konstruktionen. Detta har dock inte kunnat fullföljas helt, t.ex. används blykåpor bakom stick-
kontakter, strömbrytare och i dörr- och fönsterfogar, vilket delvis kan förklaras med att det ännu 
saknas färdiga konstruktionslösningar för XRoc-byggskivan för dessa delar i konstruktionen. 
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Informationsflöde – leveranser 
Denna fallstudie kartlägger informationsflödet mellan Gyproc, som leverantör av förtillverkade 
byggskivor av typen XRoc, och entreprenören i projektet Det nye Rigshospital. Informationsflödet 
beskrivs utifrån de aktiviteter och informationsleveranser som visas i Figur 7 på sidan 28. 
Respektive aktivitet och informationsleverans beskrivs närmare i de nedanstående avsnitten. 

Beskrivningen av informationsflödet har kompletterats med en del som representerar bygg-
materialgrossistens roll i informationsflödet, i detta fall företaget STARK (STARK, 2016), samt en 
del som redogör för materialleverantörens, dvs. Gyprocs, långsiktiga arbete med att utveckla 
färdiga byggsystem för strålskyddslösningar där byggskivan XRoc ingår som en huvudkompo-
nent. Som nämnts ovan är XRoc-byggskivan nyutvecklad och används för första gången i projektet 
Det nye Rigshospital. Det är därför särskilt angeläget för Gyproc att finna tekniska lösningar för 
tillämpningen av XRoc-skiva i olika konstruktioner och inte minst att följa upp och kontrollera att 
de sammansatta XRoc-byggsystemen lever upp till gällande strålskydds krav. Detta motiverar att 
kartläggningen av informationsflödet i detta fall utvidgats och även når något utanför bygg-
projektets ramar. 

Hantering av anbudsförfrågan - Byggmaterialgrossist 
Beskrivningen av informationsflödet i denna fallstudie startar i entreprenörens anbudsförfrågan 
till byggmaterialgrossisten, och Gyproc är i sin tur kopplad till grossisten som en av dess material-
leverantörer. Med hänvisning till att denna studie handlar om att beskriva informationsutbytet 
mellan den industriella processen (Gyproc) och projektprocessen (entreprenören), så har det 
inledande informationsutbytet mellan grossist och entreprenör inte studerats i detalj. Det är 
därför t.ex. oklart om huruvida det fanns något färdigt ramavtal mellan entreprenör och grossist 
eller om valet av leverantör föregicks av en konkurrensutsatt och projektspecifik upphandling 
med värdering av anbud från flera olika grossister. Gyproc menar i alla fall att de, i egenskap av 
byggmaterialleverantör (i detta sammanhang den industriella leverantören), inte på något sätt 
deltog i byggmaterialgrossistens och entreprenörens upphandlingsprocess. 

Gyproc initieras i det aktuella byggprojektet i samband med att företaget tar emot en beställning 
från byggmaterialgrossisten. Beställningen består av en enkel materiallista (Excel) med en 
specifikation över de byggnadsmaterial och deras respektive mängder som efterfrågas för 
projektet, så som t.ex. gipsskivor av olika slag, däribland XRoc, spackel, lim, stålreglar och annat 
byggmaterial. Det är entreprenören som har tagit fram och sammanställt materiallistan och dess 
mängder. 

XRoc-byggskivan ingår som en mindre del i denna materialbeställning. Som jämförelse kan 
nämnas att leveransen av XRoc-byggskivor i detta fall omfattar drygt 7 000 kvadratmeter, medan 
leveransen av traditionella gipsplattor till projektet motsvarar hela 250 000 kvadratmeter. Det 
kan i detta sammanhang också nämnas att XRoc-byggskivan är mer än 20 gånger så dyr för 
entreprenören, som en motsvarande traditionell gipsplatta. XRoc-byggskivan utgör alltså en 
mycket begränsad, men också mycket viktig del av den samlade materialbeställningen. För 
entreprenörens del var det ett krav att grossisten, och därigenom Gyproc, kunde erbjuda en XRoc- 
byggskiva att hantera kravet på strålskydd, för att det överhuvudtaget skulle bli någon beställning 
av den stora mängden av traditionella gipsplattor, stålreglar och övrigt byggnadsmaterial. 

Gyproc tar emot grossistens materialbeställning och bearbetar denna utifrån företagets interna 
behov av orderhantering vad gäller inventering av befintliga lager, inköp av råmaterial och 
komponenter, order om tillverkning mm. Denna fallstudie avgränsas till XRoc-byggskivan och de 
olika typer av sammansatta väggkonstruktioner där XRoc-byggskivan ingår, vilket i det här 
sammanhanget kallas för XRoc-byggsystem. 
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MATERIALBESTÄLLNING, FRÅN GROSSIST
• Materiallista, Gyproc-material (Excel)

MOTTAGNING AV 
MATERIAL-

BESTÄLLNING

SAMMANSTÄLLD MATERIALLISTA, XROC-BYGGSYSTEM
• Materiallista, XRoc-byggsystem (Excel)

 
Figur 4: Informationsinnehåll vid mottagning av materialbeställning 

Teknisk projektering – Kontroll av XRoc-mängder 
XRoc-byggskivan är, vilket tidigare nämnts, en ny produkt i Gyprocs produktfamilj och leveransen 
till projektet Det nye Rigshospital är en av företagets första för denna produkt. Med anledning av 
detta är ju också Gyprocs intresse och behov av att lära känna sin produkt och dess tekniska 
egenskaper av särskild vikt. 

Tekniska detaljlösningar 

I samband med XRoc-leveransen till Det Nye Rigshospital reste Gyproc själva frågan om hur XRoc-
byggskivan ska användas vid t.ex. stickkontakter, strömbrytare och andra genomföringar i XRoc-
byggskivan, så att strålskyddet inte ska försvagas. Entreprenören ställdes inför samma frågor. De 
konstruktionslösningar som arkitekten och dennes konstruktör hade föreskrivit refererade till 
detaljlösningar med en produkt i form av en strålavskärmande kåpa i bly från en annan material-
leverantör, nämligen Knauf (Knauf, 2016). Denna kåpa kan förvisso användas både med en XRoc-
byggskiva och med Knaufs motsvarande byggskivor, men denna lösning innehåller alltså 
blykomponenter vilket byggherren vill försöka undvika. Gyproc har vid denna tidpunkt ingen 
färdig, blyfri, lösning eller annan kompletterande produkt. 

Med dessa frågor som utgångspunkt, arbetade Gyproc själv fram tekniska detaljlösningar för 
några vanligt förekommande konstruktioner, vilka särskilt anpassades för användning av XRoc-
byggskivan. Gyproc fick i detta sammanhang tillgång till entreprenörens 3D-modell, en arkitekt-
modell skapad i Revit. Det kan dock nämnas att Gyproc fick tillgång till modellen efter att 
uttryckligen ha efterfrågat denna. Att en leverantör av byggmaterial får tillgång till arkitektens 
3D-modell, tillhör alltså inte den normala rutinen. 

Ansvarsförhållanden gällande tekniska detaljlösningar 

Att Gyproc själva utvecklar tekniska detaljlösningar för olika tillämpningar av XRoc-byggskivan 
ligger alltså i linje med företages önskemål om att lära känna sin produkt och dess egenskaper, 
men också för att på längre sikt kunna erbjuda försäljning av sitt tekniska kunnande tillsammans 
med försäljningen av byggmaterial. Men även om detta är den långsiktiga strategin, så ser den 
kortsiktiga verkligheten i det aktuella byggprojektet annorlunda ut. Detta beror på frågan om 
gällande kontrakt och ansvarsförhållanden. Arkitekten och dennes konstruktör är ansvariga för 
den sammansatta konstruktionen, entreprenören för monteringen och byggmaterialleveran-
törens ansvar avgränsas till att leverera produkter i rätt mängd, vid rätt tid och till rätt kvalitet. 
XRoc-byggskivan och tillhörande, strålskyddande, spackel är testade och godkända enligt de krav 
som gäller för strålskydd. Men, detta godkännande gäller XRoc-byggskivan och tillhörande 
spackel i sig, inte en sammansatt konstruktion. 

Ett viktigt ställningstagande uppkom omkring förmedlingen av de tekniska lösningar av detalj-
konstruktioner i XRoc-byggsystem som Gyproc tog fram med anledning av de frågor som uppkom 
i Det nye Rigshospital-projektet. De framtagna tekniska lösningarna används självklart för den 
interna utvecklingen av sammansatta systemlösningar för olika typer av väggar och andra 
konstruktionsdelar där XRoc-ingår. Men, dessa lösningar måste testas och noggrant verifieras 
innan de kan presenteras för kunder i Gyproc Handbok eller på andra sätt. I detta fall handlade 
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Gyprocs interna diskussion alltså om huruvida företaget kunde ansvara för de framtagna, men 
ännu ej testade, tekniska lösningarna gentemot sin kund. Här ställs den tekniska och marknads-
mässiga delen av Gyproc, som vill framstå som en kompetent leverantör för sin kund, gentemot 
företagets juridiska avdelning, som vill reducera de ansvarsmässiga riskerna av att presentera 
otestade lösningar. Diskussionen landade i att Gyproc trots allt presenterade sina lösningsförslag 
för entreprenören, samtidigt som företaget betonade att dessa detaljlösningar ännu är otestade 
och att entreprenören själv måste ansvara för funktionen hos den sammansatta konstruktionen. 

3D-modell för mängdavtagning och visualisering 

Arkitektens 3D-modell användes också för att göra en mängdavtagning för att på så sätt kunna 
kontrollera mängderna av XRoc-byggskivan. I detta sammanhang upptäckte Gyproc även att 
XRoc-byggskivan produceras med bredden 60 centimeter, vilket är 2,5 centimeter smalare än den 
byggskiva som föreskrivs i projekteringsunderlaget. XRoc-byggskivan monteras liggande, vilket 
innebär att när fyra XRoc-byggskivor monteras, saknas det 10 centimeter för att uppnå full höjd 
för väggkonstruktionen. Att justera bredden i produktionen av XRoc-byggskivan framstod som ett 
omöjligt alternativ för Gyproc. Istället valdes en lösning där en 10 centimeter bred passbit skars 
till och monterades längst ner mot golvet. 3D-modellen utgjorde i denna situation ett bra visuellt 
stöd i att hitta en lämplig lösning för hur detta skulle hanteras. Tillskärning av denna passbit och 
all annan anpassning av XRoc-byggskivan för olika typer av genomföringar utfördes av entrepre-
nören på byggarbetsplatsen. 

Montageanvisningar och arbetsmiljö 

I Gyprocs åtagande ligger också att ta fram montageanvisningar för alla de olika typer av väggar 
som förekommer i projektet, däribland de väggar där XRoc-byggskivor används. Montageanvis-
ningen för XRoc-byggsystemet inleds med en kort beskrivning av väggens beståndsdelar och 
principiella konstruktion och därefter redogörs kort för XRoc-byggskivans egenskaper i form av 
tjocklek, bredd, längd, vikt, densitet, brandklass mm. Även det tillhörande spacklet, som i likhet 
med XRoc-byggskivan också innehåller bariumsulfat, blir presenterat. Övriga delar i montage-
anvisningen handlar om instruktioner för kapning, montering på reglar, spackling, vilka skruvar 
som ska användas i vilka lager och, avslutningsvis, illustrationer och förklaringar av hur väggen 
ska anslutas mot betongbjälklag, stomvägg, tak och innerväggar av olika slag.  

Arbetsmiljöaspekterna utgör en viktig del i arbetet med montageanvisningarna. I detta projekt 
har Gyproc involverat extern konsulthjälp genom Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Byggeriets 
arbejdsmiljøbus, 2016), som organiseras, drivs och finansieras genom ett samarbete mellan olika 
danska arbetsgivar- och fackföreningar samt branschorganisationer, och står till tjänst med 
expertrådgivning inom byggrelaterade arbetsmiljöfrågor utan kostnad. 

Montageanvisningarna sammanställs i PDF-dokument och lämnas över till entreprenören i sam-
band med leverans på byggarbetsplatsen. 
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PROJEKTERINGSDOKUMENT, A-MODELL
• Arkitektmodell (Revit)

TEKNISK 
PROJEKTERING/
KONTROLL AV

XROC-MÄNGDER

UPPDATERAD MÄNGDLISTA
• Uppdaterad materiallista, XRoc-byggsystem (Excel)

MONTAGEANVISNING
• Montageanvisning för XRoc-byggsystem (PDF)

TEKNISK DETALJLÖSNING, XROC-BYGGSYSTEM
• Konstruktionsritningar, detaljer för XRoc-byggsystem (DWG, Revit)

SAMMANSTÄLLD MATERIALLISTA, XROC-BYGGSYSTEM
• Materiallista, XRoc-byggsystem (Excel)

 
Figur 5: Informationsinnehåll vid teknisk projektering och kontroll av XRoc-mängder 

Leveransplanering 
Entreprenörens tidsplan för byggprojektet bildar, tillsammans med en aktuell mängdlista, 
utgångspunkt för entreprenörens planering av leveranserna av XRoc-byggskivorna och annat 
tillhörande byggmaterial. 

Gyproc har i detta projekt använt 3D-modellen som stöd för planering av vilka XRoc-mängder som 
ska levereras till vilka lokaliteter, dvs. platser, i byggnaden. Definition av lokaliteter så som t.ex. 
våningsplan, vårdavdelningar, eller specifika rum i modellen tillsammans med mängdavtagningen 
skapar denna möjlighet. Tillsammans med tidsplanen utgör en sådan mängd- och lokalitets-
baserad plan en utmärkt grund för att kunna paketera rätt mängd material och leverera detta på 
den plats i byggnaden där det ska användas. Detta är en tilläggstjänst som Gyproc tillhandahåller 
i detta projekt, men som inte handlats upp eller ingår i materialbeställningen.  

Entreprenören använder leveransplanen för styrning av sina avrop och för Gyprocs del utgör 
leveransplanen ett underlag för tillverkningen av XRoc-byggskivor. Leveransplanen presenteras 
som ett standarddokument (t.ex. Word, Excel) och distribueras som en PDF-fil. 

LEVERANSPLANERING

LEVERANSPLAN
• Leveransplan för XRoc-byggsystem (PDF, Excel)

PRODUKTIONSTIDSPLAN, BYGGPROJEKT
• Produktionstidsplan (MS Project)

UPPDATERAD MÄNGDLISTA
• Uppdaterad materiallista, XRoc-byggsystem (Excel)

 
Figur 6: Informationsinnehåll vid leveransplanering 
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Informationsflöde – XRoc-byggsystem
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Figur 7: Informationsflöde – XRoc-byggsystem



 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 29 (111) 

Tillverkning 

Utifrån den uppdaterade mängdlistan och leveransplanen kan Gyproc planera för tillverkningen 
av XRoc-byggskivor. Tillverkningen sker vid Gyprocs fabrik i Spanien, som servar hela Europa 
med XRoc-byggskivor. 

TILLVERKNING

LAGERSTATUS
• Mängdlista, tillverkade XRoc-skivor (PDF, Excel)

UPPDATERAD MÄNGDLISTA
• Uppdaterad materiallista, XRoc-byggsystem (Excel)

LEVERANSPLAN
• Leveransplan för XRoc-byggsystem (PDF, Excel)

 
Figur 8: Informationsinnehåll vid tillverkning 

Avropshantering och leverans 

Entreprenörens avrop är ett meddelande direkt till Gyproc om att verkställa leveransen av en, 
enligt leveransplanen, bestämd mängd XRoc-byggskivor och annat kompletterande byggmaterial. 
Grossisten är inte involverad i varken avropshanteringen eller leveransen. 

XRoc-byggskivorna levereras utan tillskärning, håltagning eller annan form av anpassning i fabrik, 
utan all anpassning sker manuellt av entreprenören på byggarbetsplatsen. Skivorna transporteras 
på lastbil till Danmark och levereras antingen direkt till den aktuella byggarbetsplatsen eller för 
mellanlagring på företagets fabriksanläggning i Kalundborg i väntan på avrop från entreprenören. 

Avrop sker via telefon eller i form av en mängdlista (Excel eller PDF) som förmedlas via e-post, 
och med detta som underlag verkställer Gyproc leveranserna av byggmaterial. Vid varje leverans 
på byggarbetsplatsen medföljer en följesedel som redogör för vad som ingår i den specifika 
leveransen samt en montageanvisning. 

AVROPSHANTERING/
LEVERANS

AVROP
• Leveransorder (Telefon, PDF)

LAGERSTATUS
• Mängdlista, tillverkade XRoc-skivor (PDF, Excel)

MONTAGEANVISNING
• Montageanvisning för XRoc-byggsystem (PDF)

LEVERANSINFORMATION
• Följesedel (PDF)
• Montageanvisning för XRoc-byggsystem (PDF)

 
Figur 9: Informationsinnehåll vid avropshantering och leverans 
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Uppföljning och kontroll 

Gyprocs åtagande som byggmaterialleverantör avgränsas till leverans av XRoc-byggskivor, 
spackel och annat kompletterande byggmaterial fritt på byggarbetsplatsen, samt att tillhanda-
hålla monteringsanvisningar med instruktioner om de ingående arbetsmomenten och de arbets-
miljöåtgärder som påkallas. 

Men, i praktiken kommer åtagandet från Gyprocs sida även att omfatta kompletterande fram-
tagning av tekniska lösningar, vilket tidigare nämnts, och inte minst uppföljning och kontroll av 
att den sammansatta konstruktionen av XRoc-byggskivor uppfyller kraven vad gäller strålskydd. 
Dessa tjänster ligger alltså utanför beställningen och blir inte fakturerat på annat sätt att genom 
den ursprungliga materialbeställningen. 

Det är byggherren som, tillsammans med den ansvarige sjukhusfysikern, dokumenterar och 
rapporterar vilka typer av röntgenutrustning som återfinns i sjukhuset och hur strålskyddet 
omkring denna utrustning är konstruerat. Denna dokumentation skickas för godkännande till 
myndigheten, i detta fall Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen, 2016). Men, Gyproc anlitar och 
finansierar alltså på egen hand en firma som utför tester av den färdiga konstruktionen enligt de 
internationella krav och riktlinjer som gäller för strålskydd i sjukhusmiljö. De huvudsakliga argu-
menten för denna uppföljning och kontroll från Gyprocs sida är att skapa sig kunskaper och ett 
faktaunderlag om XRoc som byggsystem, vilket framöver kan användas i produktbeskrivningar 
(se t.ex. Gyproc Handbok), marknadsföring och inte minst för att kunna erbjuda ett sammansatt 
byggsystem med XRoc-byggskivor och tjänster i form av test, verifiering och garantier för en 
sammansatt konstruktion. 

Gyprocs uppföljning och kontroll omfattar även kartläggning och dokumentation av arbetsmiljö-
aspekter vid hanteringen och montering av XRoc-byggskivor. Just miljö- och arbetsmiljökonse-
kvenser är ett huvudargument för valet av XRoc-byggskivan framför motsvarande byggskivor 
som innehåller bly, och därför kräver särskild skyddsutrustning vid montering. Även dessa mät-
ningar skapar viktig kännedom om produkten och bidrar således till utvecklingen och marknads-
föringen av XRoc-byggsystem. 

UPPFÖLJNING OCH 
KONTROLL

LEVERANSINFORMATION
• Följesedel (PDF)
• Montageanvisning för XRoc-byggsystem (PDF)

MÄTRESULTAT
• Strålskydd (PDF)
• Ljudklass (PDF)
• Arbetsmiljö (PDF)
• ...

 
Figur 10: Informationsinnehåll vid uppföljning och kontroll 

Systemutveckling 

Gyproc vill utveckla färdiga systemlösningar för några vanligt förekommande tillämpnings-
områden för XRoc-byggskivor, t.ex. för olika typer av innerväggar, undertak mm. Standardiserade 
systemlösningar är en förutsättning för företagets framtagning av dokumentation i form av 
modeller, ritningar, monteringsanvisningar mm, samt den uppföljning och kontroll som behövs 
för att kunna mäta och verifiera systemlösningarnas egenskaper och prestanda. Produktbeskriv-
ningen av varje sådan systemlösning innehåller alltså all nödvändig information om XRoc-bygg-
system med avseende på strålskydd, brandklass, ljudklass, arbetsmiljö, installationslösningar 
mm. 

Dessa systemlösningar kan användas för marknadsföring av XRoc-byggsystem och t.ex. presen-
teras i ett tidigt skede för arkitekten eller den konstruktör som föreslår vilka tekniska lösningar 
som ska föreskrivas. Naturligtvis är det i första hand affärsmässiga drivkrafter bakom Gyprocs 



Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 31 (111) 

förslag om att utveckla färdiga systemlösningar, men ambitionen att försöka utveckla effektiva 
tekniska lösningar och minska omprojektering och efterhandskompletteringar är också argument 
för en effektivare arbetsprocess för andra aktörer inom såväl projektering som produktion. 

Systemutvecklingen resulterar alltså i färdiga systemlösningar för några vanligt förekommande 
tillämpningar av XRoc-byggsystem som dokumenteras i konstruktionsritningar, 3D-objekt, egen-
skapsdata, monteringsanvisningar mm. 

SYSTEMUTVECKLING
XROC-BYGGSYSTEM

SYSTEMLÖSNING, XROC-BYGGSYSTEM
• Konstruktionsritningar, olika väggtyper  (DWG)
• 3D-Objekt (Revit)
• Egenskapsdata (PDF)
• Montageanvisningar (PDF)

MÄTRESULTAT
• Strålskydd (PDF)
• Ljudklass (PDF)
• Arbetsmiljö (PDF)
• ...

TEKNISK DETALJLÖSNING, XROC-BYGGSYSTEM
• Konstruktionsritningar, detaljer för XRoc-byggsystem (DWG, Revit)

 
Figur 11: Informationsinnehåll vid systemutveckling 

Informationsinnehåll 
Informationsinnehåll och egenskapsdata för XRoc-byggskivan och andra Gyproc-produkter följer 
inte något branschgemensamt klassificeringssystem. Detta gäller både för Danmark och för 
Sverige. Däremot är Gyproc, genom Gyproc Handbok – System för lättbyggnadsteknik (Gyproc 
Handbok, 2010), ett exempel på en väl utvecklad och dokumenterad förtagsstandard. 

Gyproc Handbok (2010) är ett omfattande verk på 574 sidor med projekteringsanvisningar, guide 
över olika produktsystem så som innerväggar, funktionsväggar, ytterväggar, bjälklag mm., teknisk 
information om akustik, brandskydd, värmeisolering osv., samt produktbeskrivningar mm. I 
kapitel fem i handboken refereras till BSAB-systemet genom att Gyprocs olika byggskivor sorteras 
in under olika BSAB-koder, se Figur 12 nedan. 

 
Figur 12: Exempel på referenser till BSAB-systemet (Gyproc Handbok, sid 514) 
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XRoc-byggskivan är, som nämnts tidigare, nylanserad och finns därför ännu inte beskriven i 
Gyproc Handbok. Andra befintliga väggskivor, så som t.ex. gipsskivan Gyproc Normal och Normal 
Ergo©, beskrivs utförligt med förklarande beskrivningar och egenskapsdata som omfattar 
lämpliga användningsområden, produktbeteckning, brandklassificeringar och hänvisning till 
produktegenskaper. Dessa egenskapsdata (materialegenskaper) innehåller i sin tur information 
om geometrisk data och toleranser, hållfasthet mm., se Figur 13.  

 

 

 

All den information och vägledning som Gyproc tillhandahåller sina kunder genom Gyproc 
Handbok utgör en gedigen faktabas och beslutsstöd för val av produkter och systemlösningar. 
Naturligtvis är Gyproc Handbok också ett viktigt medel i företagets behov och önskan om att 
sprida kunskap och kännedom om företagets produkter. Det är viktigt för en leverantör av bygg-
material att få sina produkter föreskrivna av arkitekter och konstruktörer i ritningar och beskriv-
ningar. Gyproc uttrycker detta på följande sätt: 

”Det är viktigt att redan under projekteringsstadiet välja teknik och detaljlösningar som är 
anpassade till byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör Gyproc Handbok ett viktigt 
hjälpmedel…” (citat ur Gyproc Handbok, sid 10). 

Figur 14: Exempel på produktbeskrivning för gipsskiva (Gyproc 
Handbok, sid 521) 

Figur 13: Exempel på egenskapsdata (material-
egenskaper) för olika gipsskivor 
(Gyproc Handbok, sid 500) 



Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 33 (111) 

Gyproc (i Danmark) arbetar också med så kallade arkitektsäljare som löpande tar kontakt med 
arkitekter och konstruktörer för att informera om företagets produkter och systemlösningar, men 
också för att bistå med teknisk rådgivning och förslag på lämpliga systemlösningar på arkitektens 
eller konstruktörens egen inrådan. 

Affärsrelation – ansvarsförhållande och samarbetsform 
Beskrivningen av XRoc-byggsystem i denna fallstudie representerar ett exempel på hur en bygg-
materialleverantör arbetar strategiskt för att utveckla företagets verksamhet från att vara en ren-
odlad materialleverantör till att bli en systemleverantör som också kan erbjuda tjänster utifrån 
sin tekniska kompetens och erfarenhet.  

Strategisk utveckling av systemlösning för XRoc-byggsystem 
XRoc-byggskivan är alltså en nyutvecklad produkt som levereras och används för första gången i 
projektet Det nye Rigshospital i Köpenhamn. Produkten är en specialutvecklad byggskiva som 
absorberar strålning från t.ex. röntgenutrustning och datortomografi (skiktröntgen) och därför är 
avsedd att fungera som strålskydd, i detta projekt i olika typer av väggkonstruktioner. 

Teknisk projektering – detaljlösningar för XRoc-konstruktioner 

De detaljlösningar som arkitekten och konstruktören tagit fram för de strålskyddsabsorberande 
väggkonstruktionerna var designade utifrån en annan materialleverantörs produkter, alltså inte 
med XRoc-byggskivan som utgångspunkt. Frågor uppstod både hos entreprenören och hos 
Gyproc omkring hur genomföringar i XRoc-byggskivan för t.ex. el-kontakter, strömbrytare och 
andra genomföringar ska lösas med bibehållet strålskydd. Dessa frågor ligger naturligtvis i linje 
med Gyprocs önskemål om att känna sin produkt och att kunna erbjuda kompletta lösningar för 
sina kunder. Gyproc påbörjade därför arbetet med att ta fram idéer och skisser till tekniska 
lösningar för de vanligast förekommande problemen och för de olika väggkonstruktioner som 
förekom i projektet. 

Som tidigare nämnts uppstod här en fråga för Gyproc om huruvida dessa lösningsförslag skulle 
delas med entreprenören eller inte. Gyproc vill framstå som en kompetent materialleverantör och 
skapa goda relationer med entreprenören, och därför beslutandes också att skicka lösnings-
förslagen till entreprenören. Samtidigt vill Gyproc inte stå som ansvarig för konstruktionslös-
ningar som ännu inte är fullt testade och verifierade, och därför lämnades lösningsförslagen utan 
garantier från Gyprocs sida. Det är tydligt att frågor om ansvarsförhållanden och eventuella 
juridiska konsekvenser påverkar informationsutbytet och det affärsmässiga samarbetet mellan 
parterna. 

Uppföljning och kontroll – mätdata för XRoc-byggsystemet 

Ett annat viktigt led i arbetet med kompletta systemlösningar för XRoc-byggsystemet är den upp-
följning och kontroll som Gyproc själva initierade och bekostade. Denna uppföljning och kontroll 
handlar om att verifiera funktionen av de sammansatta XRoc-konstruktionerna, dels för det 
enskilda projektet men också för dokumentation av byggsystemets egenskaper. 

Uppföljningen omfattar också arbetsmiljöaspekter vid hantering och montering av XRoc-bygg-
skivor. Förbättrad arbetsmiljö är ett av huvudargumenten för valet av XRoc-byggskivan framför 
de skivor som innehåller bly och därför kräver särskild skyddsutrustning. 
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Systemutveckling – XRoc-byggsystem och tilläggstjänster 

I likhet med den omfattande produktbeskrivning som Gyproc tillhandahåller i Gyproc Handbok 
(Gyproc Handbok, 2010) vill Gyproc utveckla motsvarande för XRoc-byggsystemet. Denna 
systemutveckling omfattar framtagning av färdiga tekniska lösningar, med fullständig dokumen-
tation av produktegenskaper, ritningar, montageanvisningar mm, för några vanligt förekom-
mande konstruktioner där XRoc-byggskivan ingår som en viktig komponent. 

Gyproc arbetar för att komplettera sitt utbud av dessa XRoc-byggsystem genom att även kunna 
erbjuda sin kompetens i form av teknisk projektering, logistiska lösningar (tid-plats-mängd-
leveranser), uppföljning och kontroll av byggsystemets funktion och andra former av tilläggs-
tjänster. Strategin vittnar om företagets strävan om att utveckla och förändra företaget från att 
vara en renodlad leverantör av byggmaterial, till att också vara en system- och tjänsteleverantör 
av mer sammansatta och komplexa byggsystem. 

Strategiska allianser 
En tanke som aktualiserats hos Gyproc genom engagemanget i projektet Det nye Rigshospital är 
möjligheten att skapa allianser med leverantörer av medicinsk utrustning. Gyprocs tanke med 
detta är helt enkelt att en köpare av någon form av röntgenutrustning eller annan apparatur som 
kräver strålskydd, redan i samband med köpet också ska kunna erbjudas förslag på lämpliga 
konstruktionslösningar för strålskydd utifrån XRoc-byggsystemet. En sådan allians skulle kunna 
öppna möjligheter för försäljning av både byggsystem och de tilläggstjänster som nämnts ovan. 
Det framstår som mycket viktigt för en byggmaterialleverantör att vara synlig och att arbeta 
gentemot arkitekter, konstruktörer och byggherrar för att tidigt i processen kunna få sina 
material och systemlösningar föreskrivna i ritningar och beskrivningar. Det är ju som sagt viktigt: 

 ”… att redan under projekteringsstadiet välja teknik och detaljlösningar som är anpassade till 
byggherrens krav och förväntningar...” (citat ur Gyproc Handbok, sid 10). 

Summering – kommentar (Fallstudie 1) 
Även en tillsynes enkel produkt som en byggskiva kan, vilket fallstudien visar, kräva utveckling 
av tekniska lösningar och inte minst uppföljning och kontroll av den sammansatta konstruk-
tionens funktion. Detta är exempel på tekniska tjänster och expertis som inte direkt ingår i en 
beställning av byggmaterial. 

Fallstudien visar också ett exempel på ett synnerligen begränsat informationsutbyte mellan bygg-
materialleverantören och entreprenören i projektet. Byggmaterialleverantören är distanserad 
från projektet och entreprenören genom att byggmaterialgrossisten utgör ett mellanled som, i alla 
fall i denna fallstudie, inte påvisar något väsentligt bidrag till värdekedjan utöver den initiala 
kontakten med entreprenören. Byggmaterialleverantören har således ingen direkt affärsmässig 
relation till mottagaren av byggmaterialen, alltså till entreprenören i detta fall. Det huvudsakliga 
informationsutbytet mellan entreprenören och byggmaterialleverantören begränsas till plane-
ringen av leveranser av material. 

Byggmaterialleverantören ger uttryck av att vilja arbeta närmare kunden och att utveckla sin 
verksamhet till att, utöver byggmaterial, även tillhandahålla teknisk kompetens och andra 
tilläggstjänster. En sådan förändring kräver ett annat sätt att arbeta och en annan relation till 
kunder, alltså en i grund och botten ny affärsmodell, från byggmaterialleverantörens sida. 
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Fallstudie 2: Förtillverkad armering 
Fallstudien om förtillverkad armering är framtagen i samarbete med Celsa Steelservice och 
försöker svara på de tre frågeställningarna i detta projekt utifrån Celsa Steelservice generella 
arbetsprocesser och informationsutbyte med sin kund, dvs. entreprenören, i projektprocessen. 
Nedan beskrivs Celsa Steelservice kort. 

Celsa Steelservice 
Celsas kärnverksamhet är att producera och leverera armering, och därtill hörande tjänster, till 
den svenska byggindustrin. Företagets huvudkontor är beläget i Halmstad, som också är en av tre 
tillverkningsorter och logistikcentra, och med försäljningskontor från norr till söder utgörs 
företagets marknad av hela landet. Celsa ingår i den spanska koncernen Celsa Group, som har 
huvudkontor i Barcelona och försäljningskontor över hela världen, och är en av Europas största 
stålproducenter. 

Celsa erbjuder standardprodukter så som rakstål och standardnät men också industriellt 
förtillverkad armering i form av förbockad och klippt armering, svetsade och najade armerings-
korgar för t.ex. pelare och fundament, rullarmering och andra produkter som specialtillverkats i 
fabrik för varje enskilt projekt. Armeringsprodukterna kompletteras med tjänster för bland annat 
3D-modellering mängdavtagning, färgkodning och logistiska lösningar. Företagets verksamhet 
omfattar även försäljning och leverans av standardiserat rakstål, dvs. oförädlat armeringsstål och 
-nät som säljs per ton och produktutbudet omfattar även kompletterande tillbehör för armering 
och betonggjutning. Celsa representerar alltså i denna kartläggning en industriell leverantör av 
förtillverkade armeringslösningar och därtill hörande tjänster. 

Celsa har två huvudsakliga försäljningskanaler där den ena utgörs av byggentreprenörer för 
leverans till deras respektive byggarbetsplatser och den andra representeras av betongindustrin, 
alltså av företag som producerar förtillverkade betongelement. Till båda dessa kundgrupper 
erbjuder Celsa såväl oförädlad standardarmering som industriellt förtillverkade armerings-
lösningar. Denna fallstudie avgränsas till de industriella processerna i Celsas förtillverkning av 
armering för leverans direkt till byggprocessen, dvs. till någon aktuell byggarbetsplats. (Celsa 
Steelservice, 2016) 

Informationsflöde – leveranser 
En av huvudfrågorna i kartläggningen av industriella processer handlar om att beskriva informa-
tionsflödet mellan projektprocessen och den industriella processen, samt de informations-
leveranser som ingår i detta flöde. Kartläggningen av Celsas interaktion med projektprocessen tar 
utgångspunkt i ett generellt projekt i vilket entreprenören är Celsas kund. Denna entreprenör kan 
vara en så kallad kontraktskund, vilket innebär att det finns ett färdigt ramavtal upprättat mellan 
parterna, alternativt upprättas specifika avtal för det aktuella projektet eller leveransen. 

Följande avsnitt beskriver aktiviteter och informationsinnehåll i informationsflödet mellan Celsa 
och deras entreprenör, se Figur 20. Kartläggningen tar utgångspunkt i ett generellt projekt där 
Celsa interagerar med en entreprenör utan existerande ramavtal. 

Hantering av anbudsförfrågan 
Varje projektupphandling inleds med en anbudsförfrågan från entreprenören till Celsa. Denna 
förfrågan kan vara riktad, dvs. avgränsad till den eller de leverantörer som entreprenören själv 
väljer ut. Förfrågan kan också vara öppen, vilket helt enkelt innebär att entreprenören välkomnar 
alla som så önskar att lämna anbud. Anbudsproceduren är den samma oavsett om förfrågan 
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kommer från en konstraktskund med ett gällande ramavtal eller från en kund som saknar ram-
avtal. Den vanligaste formen av förfrågan innehåller en ungefärlig volym, där entreprenören 
efterfrågar pris per ton och varugrupp. En sådan förfrågan kan gå ut i ett tidigt skede då projekte-
ringen fortfarande pågår och konstruktionslösningarna och armeringsmängderna fortfarande 
inte är preciserade. 

En anbudsförfrågan kan även innehålla en färdig mängdförteckning, där den efterfrågade arme-
ringen och dess stålkvalitet är beskriven på ett standardiserat sätt enligt Typblad 2A, se sid 46, 
och svensk standard för armeringsförteckning. En sådan mängdförteckning överlämnas normalt 
i ett PDF-dokument eller som en XML-fil, och kan dessutom hanteras och förmedlas från entrepre-
nör till Celsa via systemet QR- eller Q-armering1, se mer om QR- och Q-armering på sid 47. Förfråg-
ningsunderlaget kan också bestå av ritningar i form av PDF-dokument eller DWG-filer. 

Celsas arbete med att hantera inkomna anbudsförfrågningar beskrivs här utifrån de tre delaktivi-
teterna, som tillsammans bildar aktiviteten ”Hantering av anbudsförfrågan”: 

• Värdering av anbudsförfrågan 
• Anbudsberäkning 
• Överlämning av anbud 

I Figur 20 nedan återges endast den övergripande aktiviteten ”Hantering av anbudsförfrågan”. 

Värdering av anbudsförfrågan 

Varje anbudsförfrågan, oavsett omfattning, värderas för formellt beslut om anbud ska lämnas eller 
inte. En sådan värdering inkluderar bland annat kontroll av kunden, med frågor om huruvida 
denna är känd eller inte, finns det ramavtal med kunden, är kunden särskilt intressant för framtida 
försäljning osv. De allra flesta kunder är kända för Celsa sedan tidigare och relationen mellan 
Celsas säljrepresentanter och dess beställare i form av entreprenörer och betongelementleveran-
törer karakteriseras i stor utsträckning av personliga relationer där vederbörande känner 
varandra, snarare än av strikt formella affärsrelationer på företagsnivå. Leveranser till de betong-
elementleverantörer som Celsa har avtal med sker mer eller mindre löpande och i dessa och även 
andra beställningar sker i praktiken inte någon ytterligare kundvärdering. 

I en värdering av en anbudsförfrågan ingår även att identifiera byggarbetsplatsen och dess 
logistiska förhållanden där armeringen ska levereras, kontrollera egen lagerstatus och tillgänglig 
produktionskapacitet, utse uppdragsansvarig mm. 

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Ungefärlig armeringsvolym (PDF)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)

VÄRDERING AV 
ANBUDSFÖRFRÅGAN

BESLUT OM ATT 
LÄMNA ANBUD

 
Figur 15: Informationsinnehåll vid värdering av anbudsförfrågan 

Anbudsberäkning 

Celsa använder de ungefärliga eller kompletta mängdförteckningarna i anbudsförfrågan och 
beräknar utifrån detta sitt anbud i form av pris per ton för respektive armeringstyp och 
kompletterar detta med enhetspriser för tillägg i form av emballage, pallar, frakt, lossning, 
bockning och klippning. Mängdlista upprättas enligt Typblad 2A-standarden så att mottagaren av 

                                                             
1 Q-armering är ett registrerat varumärke tillhörande Celsa SteelService AB 
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offerten kan läsa och känna igen armeringen i förteckningen. Anbudsberäkningen omfattar också 
precisering av leveranstid, leveransbestämmelser, leveransvillkor, betalningsvillkor, hänvisning 
till kvalitet- och miljöcertifieringar mm. 

Då anbudsförfrågan består av ritningar använder Celsa dessa för att göra en egen mängsavtagning 
för de ingående armeringstyperna. Även denna mängdlista upprättas enligt Typblad 2A-standar-
den. Anbudsberäkningen resulterar i en offert. 

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Ungefärlig armeringsvolym (PDF)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)

ANBUDSBERÄKNING

OFFERT
• Pris per ton för respektive armeringstyp  (PDF, QR- eller Q-armering)
• Enhetspriser för tillägg, t.ex. emballage, pallar, frakt, lossning mm. (PDF, QR- eller Q-armering)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML, QR- eller Q-armering)
• Precisering av leveranstider
• Leveransbestämmelser
• Leveransvillkor
• Betalningsvillkor
• Hänvisning till kvalitets- och miljöcertifieringar
• mm.

 
Figur 16: Informationsinnehåll vid anbudsberäkning 

Överlämning av anbud 

Celsas offert innehåller uppgifter om á-priser per ton för de efterfrågade armeringstyperna, even-
tuella ritningar och kompletterande information enligt Figur 16 ovan. Tillsammans med offerten 
tar även Celsa fram och överlämnar ett kontraktsförslag med referens till ABM 07 (Sveriges 
Byggindustrier - ABM 07, 2016). Offert och kontraktsförslag bildar tillsammans Celsas anbud till 
entreprenören. 

Förtillverkade element, logistiktjänster och andra typer av tilläggstjänster offereras vanligtvis 
genom dialog med entreprenören efter att projektet är upphandlat. 

OFFERT
• Pris per ton för respektive armeringstyp  (PDF, QR- eller Q-armering)
• Enhetspriser för tillägg, t.ex. emballage, pallar, frakt, lossning mm. (PDF, QR- eller Q-armering)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML, QR- eller Q-armering)
• Precisering av leveranstider
• Leveransbestämmelser
• Leveransvillkor
• Betalningsvillkor
• Hänvisning till kvalitets- och miljöcertifieringar
• mm.

ÖVERLÄMNING AV 
ANBUD

ANBUD
• Offert (PDF, XML)
• Kontraktsförslag (PDF)

KONTRAKTSFÖRSLAG
• Kontraktsförslag med referens till ABM 07 (PDF)

 
Figur 17: Informationsinnehåll vid överlämning av anbud 

Kontraktsgenomgång 
När entreprenören antar Celsas anbud ingås kontrakt. Proceduren för detta kan vara helt 
informell och bara innehålla en enkel bekräftelse på att offerten är antagen i sin helhet eller, som 
vid större projekt och beställningar, innehålla en kontraktsgenomgång där innehåll och villkor i 
kontraktet diskuteras och fastställs mellan Celsas säljrepresentant och entreprenör. 
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KONTRAKTS-
GENOMGÅNG

ANBUD
• Offert (PDF, XML)
• Kontraktsförslag (PDF)

KONTRAKT
• Kontrakt med referens till ABM 07 (PDF)

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Ungefärlig armeringsvolym (PDF)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)

 
Figur 18: Informationsinnehåll vid kontraktsgenomgång 

Startmöte och sammanställning av projektmaterial 
Efter ingånget kontrakt träffas entreprenör och Celsa i ett startmöte där genomförande och 
huvudsakliga riktlinjer för arbetet diskuteras och läggs fast. Under mötet ges möjlighet till för-
djupad diskussion och ytterligare precisering av tekniska lösningar, eventuella tillägg, frågor om 
tider, leveranser mm. 

Efter startmötet samlas tillgängligt projekteringsmaterial ihop och göras klart för det efter-
följande arbetet med produktionsanpassning och utformning av den aktuella armeringslösningen. 
Projektmaterialet underlaget består, som tidigare nämnts, normalt av en ungefärlig volym av olika 
de olika armeringstyper som efterfrågas, alternativt en mer komplett mängdförteckning med 
specificerade armeringsmängder. 

STARTMÖTE/
SAMMANSTÄLLNING 

AV 
PROJEKTMATERIAL

PROJEKTMATERIAL, KOMPLETTERING
• Arbetsformer (möten, kommunikation mm.)
• Riktlinjer för tekniska lösningar
• Förtydligande om tider, leveranser mm.

KONTRAKT
• Kontrakt med referens till ABM 07 (PDF)

ANBUD
• Offert (PDF, XML)
• Kontraktsförslag (PDF)

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Ungefärlig armeringsvolym (PDF)
• Mängdförteckning, Typblad 2A (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)

 
Figur 19: Informationsinnehåll vid startmöte och sammanställning av projektmaterial 

 

mailto:info@smartbuilt.se


 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 39 (111) 

Informationsflöde – Förtillverkad armering
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AV ANBUDS-
FÖRFRÅGAN

PROJEKT-
MATERIAL, 

KOMPLETTERING

PRODUKTIONS-
ANPASSNING/

LÖSNINGS-
UTFORMNING

RIKTLINJER FÖR 
NY ARMERINGS-

LÖSNING

PRODUKTIONS-
TIDSPLAN 

BYGGPROJEKT

AVROP FRÅN 
ENTREPRENÖR

PRODUKTIONS-
UNDERLAG

TILLVERKNINGS-
ORDER

KONTRAKTS-
GENOMGÅNG

OM-
PROJEKTERING

RITNINGAR OCH 
MODDELLER FÖR 

ARMERING

BEFINTLIGT 
PROJEKTERINGS-

MATERIAL

INFORMATIONS-
MÄNGD

AKTIVITET

INFORMATIONS-

FLÖDE

DISKUSSION/

MÖTE

 
Figur 20: Informationsflöde – Förtillverkad armering 
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Produktionsanpassning och lösningsutformning 
Celsas arbete med produktionsanpassning och lösningsutformning handlar om att ta fram och 
utvärdera olika förslag till armeringslösningar för den aktuella konstruktionen. Detta arbete sker 
i nära dialog mellan Celsa, den ansvarige konstruktören och produktionsledningen för bygg-
arbetsplatsen. Under denna genomgång och analys av olika tekniska alternativ kan Celsa presen-
tera och argumentera för förtillverkade armeringslösningar. Det gemensamma arbetet med 
produktionsanpassning och lösningsutformning resulterar i fastställda riktlinjer för armerings-
lösningen och Celsas fortsatta arbete. 

Då beställningen av armering begränsas till leverans av oförädlad armering utifrån en mer eller 
mindre fastställd mängdlista, utförs ingen särskild produktionsanpassning eller lösningsutform-
ning. Den befintliga mängdlistan förs direkt vidare till den efterföljande leveransplaneringen. 

PRODUKTIONS-
ANPASSNING/

LÖSNINGS-
UTFORMNING

RIKTLINJER FÖR NY ARMERINGSLÖSNING
• Riktlinjer för teknisk utformning
• Riktlinjer för ev. förtillverkning

PROJEKTMATERIAL, KOMPLETTERING
• Arbetsformer (möten, samgranskning mm.)
• Riktlinjer för tekniska lösningar
• Förtydligande om tider, leveranser mm.

BEFINTLIGT PROJEKTERINGSMATERIAL
• Mängdförteckning (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 21: Informationsinnehåll vid produktionsanpassning och lösningsutformning 

Omprojektering 
Varje beslut om ny teknisk armeringsutformning eller val av förtillverkad armeringslösning 
kräver någon form av omprojektering. Celsas mer eller mindre omfattande förändringar i 
konstruktionen stäms av med, och godkänns av, den ansvarige konstruktören och entreprenören 
i projektet. 

I de projekt där Celsa projekterar hela eller delar av armeringslösningen tar detta arbete utgångs-
punkt i det konstruktionsunderlag i form av ritningar eller 3D-modell som tillhandahålls av 
konstruktören och/eller entreprenören. Det kunde tidigare vara svårt för Celsa att få tillgång till 
konstruktörens 3D-modell, men detta problem har efterhand minskat och utgör idag normalt 
inget hinder. 

De 3D-modeller som vid tillfälle tillhandahålls åt Celsa är av varierande kvalitet och med olika 
informationsinnehåll. Vissa modeller kan t.ex. innehålla en redan färdigprojekterad armerings-
lösning medan andra modeller består av en arkitektmodell eller i bästa fall en konstruktions-
modell. För att Celsa ska kunna använda den erhållna 3D-modellen som underlag för sin egen 
projektering krävs att modellen innehåller objekt som beskriver de element i betong-
konstruktionen som ska armeras. Här saknar och efterlyser Celsa ett standardiserat sätt att 
klassificera olika betongelement så att det tydligt framgår vilken typ av konstruktion respektive 
objekt beskriver, så som t.ex. platta på mark, pelare för brokonstruktion, pelarfundament för bro-
konstruktion, vindkraftsfundament, bjälklag för bostad, bjälklag för parkeringshus, platsgjuten 
vägg osv. En sådan enhetlig namngivning av olika betongobjekt saknas idag. 
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Då Celsa erhåller en modell med en färdigprojekterad armeringslösning kan denna användas som 
underlag för produktionsanpassning och den industriella förtillverkningen som Celsa kan 
erbjuda. Kraven för att Celsa ska kunna använda och arbeta vidare i en 3D-modell med en redan 
färdigprojekterad armeringslösning är att armeringsobjekten i modellen innehåller egenskaps-
data om aktuell stålsort, dimension och att armeringens geometriska form ska var angiven i 
respektive objekt. Armeringsjärnens geometri genereras i samband med att respektive arme-
ringsjärn skapas i modellen och vid export via exempelvis QR- eller Q-armering så översätts 
parametrarna för respektive bygeltyp i modellen automatiskt i en mängdlista enligt de standardi-
serade benämningarna i Typblad 2A. 

Ett alternativ till detta, alltså att armeringen i sig är informationsbärare och representerar egna 
objekt, är att betongobjekten i modellen innehåller egenskapsdata med information om 
erforderlig armeringsarea, täckskikt, tillåten sprickbredd och annan information som är 
nödvändig för projekteringen av armeringen. 

Vid en högre grad av förtillverkning eller vid särskilt komplexa konstruktionslösningar, model-
lerar Celsa alltid i 3D med hänvisning till att en 3D-modell hjälper till att kvalitetssäkra armerings-
lösningen. I alla tillfällen då Celsa skapar en egen armeringsmodell, alternativt vidareutvecklar en 
tillhandahållen modell, som underlag för sin industriella förtillverkning så modellerar Celsa all 
armering i respektive betongobjektet och tillför egenskapsdata i form av geometri, stålsort, 
dimension, bygeltyp enl. Typblad 2A, vilket svetsat element varje armeringsobjekt tillhör, vilken 
armeringsförteckning armeringen tillhör, hur armeringen ska märkas, etc. Informationen i den 
kompletterade modellen använder Celsa som underlag för den egna förtillverkningen. 

OMPROJEKTERING

RITNINGAR OCH MODELLER FÖR ARMERING
• Mängdförteckning (PDF, XML)
• Ritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

RIKTLINJER FÖR NY ARMERINGSLÖSNING
• Riktlinjer för teknisk utformning
• Riktlinjer för ev. förtillverkning

 
Figur 22: Informationsinnehåll vid omprojektering 

Ta fram produktionsunderlag och mängdavtagning 
Det uppdaterade projekteringsunderlaget i form av mängdförteckningar, ritningar och 3D-
modeller används för att skapa produktionsunderlag och mängdavtagning för Celsas egna förtill-
verkning och för monteringen av armeringen på byggarbetsplatsen. Under detta arbete löses 
eventuella resterande tekniska armeringsdetaljer i dialog med ledningen för byggarbetsplatsen. 
Framtagning av produktionsunderlaget tar alltså utgångspunkt både i det interna behovet av att 
anpassa armeringsleveranserna utifrån de möjligheter och begränsningar som den industriella 
förtillverkningen erbjuder samt de externa önskemål och behov som finns i produktionen på 
byggarbetsplatsen. 

I de tillfällen då det finns en 3D-modell med den projekterade armeringen kan denna modell bilda 
underlag för Celsas förtillverkning, bland annat genom att information från modellen direkt kan 
överföras till den produktionsenhet som ska förtillverka armeringen. Därmed kan stora delar av 
arbetet med att ta fram produktionsunderlag och mängdavtagning rationaliseras. 

Det framtagna produktionsunderlaget och mängdavtagningen resulterar i littererade ritningar 
där armeringen märks upp och kodas på motsvarande sätt som den levererade armeringen för att 
på så sätt underlätta identifiering och hantering av armeringen på byggarbetsplatsen. De littere-
rade ritningarna kompletteras även med monteringsanvisningar och så kallade läggritningar, 
vilka beskriver hur rullarmering och svetsade element ska hanteras på byggarbetsplatsen. 
Oavsett vilken form av dokumentation som presenterats i den föregående omprojekteringen, så 
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tar alltid Celsa fram mängdförteckningar av armeringen i ett digitalt format för att dessa ska 
kunna tas emot och hanteras i den egna förtillverkningsprocessen. Enkla utskrifter från 3D-
modellen används också av fabrikspersonalen som föredrar att använda 3D-visualiseringar för 
inställningar av en tillverkningsenhet istället för att använda sektioner och tvärsnitt från 2D-
ritningar. 

TA FRAM 
PRODUKTIONS-

UNDERLAG/
MÄNGDNING

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Mängdförteckning (XML)
• Littrerade ritningar (PDF, DWG)
• Monteringsanvisningar (PDF)
• Läggritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

RITNINGAR OCH MODELLER FÖR ARMERING
• Ritningar (PDF, XML)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 23: Informationsinnehåll vid framtagning av produktionsunderlag och mängdavtagning 

Leveransplanering 
Utifrån entreprenörens planering av byggprojektet och den produktionsanpassade armeringslös-
ningen tar entreprenören och Celsa tillsammans fram en leveransplan. Entreprenören använder 
denna leveransplan för styrning av sina avrop och för Celsas del utgör leveransplanen ett underlag 
för ordningsföljden i Celsas tillverkningsprocess. Leveransplanen presenteras antingen i form av 
ett standarddokument (t.ex. Word, Excel) och distribueras som en PDF-fil via e-post eller projekt-
portal. Leveransplanen kan även skapas och överföras direkt mellan parterna i systemet QR- eller 
Q-armering. 

LEVERANSPLANERING

LEVERANSPLAN
• Leveransplan (PDF, XML)

PRODUKTIONSTIDSPLAN, BYGGPROJEKT
• Produktionstidsplan (Excel, MS Project)

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Mängdförteckning (XML)
• Littrerade ritningar (PDF, DWG)
• Monteringsanvisningar (PDF)
• Läggritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

 
Figur 24: Informationsinnehåll vid leveransplanering 

Avropshantering 
Avropshantering omfattar Celsas mottagning och hantering av entreprenörens avrop av de 
leveranser som efterfrågas. Byggarbetsplatsen skickar normalt avrop via telefon, med referens till 
den tidigare upprättade leveransplanen, och Celsa för denna information vidare till den egna 
tillverkningen. Avrop kan också hanteras digitalt inom QR-eller Q-armeringssystemen. 
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AVROPSHANTERING

LEVERANSPLAN
• Leveransplan (PDF, XML)

AVROP
• Köporder (Telefon, PDF, XML)

TILLVERKNINGSORDER
• Mängdförteckning (XML)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Mängdförteckning (XML)
• Littrerade ritningar (PDF, DWG)
• Monteringsanvisningar (PDF)
• Läggritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

 
Figur 25: Informationsinnehåll vid avropshantering 

Tillverkning och leverans 
Aktiviteten tillverkning avser helt enkelt Celsas industriella förtillverkning av den designade 
armeringslösningen. Vid beställning av oförädlad rakarmering utifrån en fastställd mängdlista, 
begränsas tillverkningsaktiviteten till att lasta och märka upp den avropade mängden armering. 

Vid varje leverans på byggarbetsplatsen medföljer en följesedel som redogör för vad som ingår i 
leveransen. I de fall armeringsleverantören har stått för projektering och mängdavtagning av 
armeringen levereras även relationshandlingar och monteringsanvisningar med littererade 
ritningar, mängdförteckning och den kompletta 3D-modellen, i de tillfällen det finns en sådan 
modell att tillgå. Byggarbetsplatsen efterfrågar normalt monteringsanvisningar i form av 2D-
handlingar (ritningar), även om det finns en 3D-modell att tillgå, med hänvisning till att armerarna 
på platsen är vana vid att arbeta utifrån 2D-ritningar. 

TILLVERKNING OCH 
LEVERANS

LEVERANSINFORMATION
• Följesedel (PDF)
• Relationshandlingar (PDF, XML, Revit, Tekla, IFC)
• Monteringsanvisningar (PDF, XML, Revit, Tekla, IFC)

TILLVERKNINGSORDER
• Mängdförteckning (XML)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Mängdförteckning (XML)
• Littrerade ritningar (PDF, DWG)
• Monteringsanvisningar (PDF)
• Läggritningar (PDF, DWG)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)
• Utskrifter/visualiseringar från 3D-modell (PDF)

 
Figur 26: Informationsinnehåll vid tillverkning och leverans 
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Informationsinnehåll 
Alla former av armeringsstål, så som t.ex. rakarmering, bearbetad armering och rullarmering, 
omfattas av och beskrivs utifrån en Euronorm som är framtagen inom ramen för det europeiska 
stålnormsarbetet (BE Group Sverige AB) Denna norm föreligger också som svensk norm i SS 
212540:2011 (Celsa - Armeringsstål, 2016). Detta är en de facto standard i branschen och används 
av alla aktörer för att beskriva och definiera olika armeringstyper i ritningar och beskrivningar. 

Objektsklasser (armeringstyp) och egenskapsdata (armeringsbeteckning) 
Rakarmering, armeringsnät, rullarmering, inläggningsfärdig armering (ILF), där den senare 
utgörs av klippt och bockad armering färdig att montera i en betongform, finns att tillgå i flera 
olika stålklasser, dimensioner mm. Denna fallstudie beskriver det generella informationsflödet 
mellan en entreprenör och Celsa och omfattar alla former av armeringsstål som levereras som 
obearbetad rakarmering eller med olika grader av förtillverkning. Beskrivningen gör därför inte 
anspråk på att presentera en komplett bild av samtliga förekommande armeringstyper och 
tillhörande komponenter, utan avgränsas till att visa något exempel på systemet för specifikation 
av armeringstyper och dess egenskapsdata för vanligt förekommande armeringsstål. 

Den svenska standarden SS 212540:2011 anger ett system för hur armeringsstål ska beskrivas 
med enhetliga beteckningar. Exempel på detta är armeringstyperna K500C-T, K500B-KR, K500B-
TR, K600B-T m.fl. De olika beteckningarna refererar till olika produktegenskaper i form av t.ex. 
form, sträckgräns och stålklass för de olika armeringstyperna. Armeringsbeteckningarna delas 
upp i fem delar där exempelvis armeringsbeteckningen K500C-T, som nämndes ovan, anger 
följande egenskaper (Celsa - Armeringsstål, 2016): 

K Produktform och geometri 
500 Karakteristisk sträckgräns i MPa 
C Stålklass 
T Leveranstillstånd 
 Leveransform 

Nedanstående avsnitt redogör kortfattat för de beteckningar som används för respektive 
egenskap för en given armeringstyp.  

Produktform och geometri: 

K Kamstång 
P Profilerad stång med intryckningar 
S Slät stång 
NK Nät av kamstång 
NP Nät av profilerad stång 
NS Nät av slätstång 

Sträckgräns: 

Stålets övre sträckgräns anges i MPa inom gränsvärdena > 400 MPa och < 600 MPa. 

Stålklass: 

Stålklass anges i klasserna A, AB, B och C där klass A, B och C överensstämmer med Eurokod 2 
medan klass AB är anpassad till svenska förhållanden. 
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Leveranstillstånd: 

Leveranstillstånd anger hur stålet behandlats. Följande beteckningar används för att beskriva 
armeringsstålets leveranstillstånd. 

-B Varmvalsat och luftsvalnat 
-T Varmvalsat och ythärdat 
- W Kallbearbetat med signifikant reduktion av TS-area 
- K Kallbearbetat utan signifikant reduktion av TS-arean 

Leveransform: 

R Roil och rak stång riktad från coil 
Ingen beteckning – Rak stång 

Den femte och sista armeringsbeteckningen, leveransform, har i det ovanstående exemplet 
lämnats tom, vilket enligt standarden anger att armeringen levereras som rak stång. 

Inläggningsfärdig armering, ILF, och Typblad 2A 
Celsa refererar även till Typblad 2A som en viktig branschstandard i arbetet med inläggnings-
färdig armering. Typblad 2A innehåller en sammanställning av de vanligaste bockningstyperna 
där de olika bockningstyperna är namngivna på ett standardiserat sätt (Celsa - ILF, 2016). 

 
Figur 27: Exempel på en förteckning med inläggningsfärdig armering upprättad i programmet QR-armering (Celsa - QR, 

2016) 

Celsa tar, som tidigare nämnts, alltid fram digitala armeringsförteckningar som underlag för 
produkten vid förtillverkning av inläggningsfärdig armering. En armeringsförteckning innehåller 
en lista med de olika armeringstyper som ingår i konstruktionen och deras respektive 
geometriska form, alltså hur de olika armeringsjärnen ska bockas. Armeringens geometriska form 
beskrivs på ett standardiserat sätt med en eller två bokstäver, vilket framgår av Typblad 2A, se 
Figur 28. (Celsa - ILF, 2016) 
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Figur 28: Typblad 2A (Engström m.fl., 2011) 

QR och Q-armering - Standardiserat IT-stöd för armeringsförteckningar 
Den branschgemensamma klassificeringen av armeringsstål underlättar naturligtvis informa-
tionsflödet mellan entreprenörer och andra köpare av armering och deras armeringsleverantörer 
och möjliggör utveckling av gemensamma system. Ett exempel på detta är Celsas framtagning av 
programvarorna Q-armering, som i sin uppdaterade version heter QR-armering, vilka kan laddas 
hem från Celsas hemsida och fritt användas av beställare av armering och andra aktörer. (Celsa - 
QR och Q-armering, 2016). 

 
Figur 29: QR-armering – IT-system för armeringsförteckningar och armeringsspecar (Celsa - QR och Q-armering, 2016) 

Med QR-armering kan beställaren skapa måttsatta armeringsritningar för rakarmering såväl som 
för speciallösningar, och utifrån detta generera en beställning av önskade armeringstyper som 
skickas elektroniskt direkt till Celsa. När beställningen tas emot i QR-systemet är den färdig att 
sändas vidare till förtillverkning i Celsas produktion. Om konstruktören använder Typblad 2A och 
svensk standard armeringsförteckning så kan Celsa läsa och producera stålet direkt ifrån denna 
armeringsförteckning utan att ha tillgång till ritningar eller 3D-modell. 
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Informationsflöde – Förtillverkad armering
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Figur 30: Delar av informationsflödet som kan integreras med QR-armering (Celsa - QR, 2016) 
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Affärsrelation – ansvarsförhållande och samarbetsform 
Kärnverksamheten för Celsa utgörs av försäljning av armeringsstål i två huvudsakliga marknads-
inriktningar där leverantörer av förtillverkade betongelement utgör den ena och entreprenörer i 
bygg- och anläggningsprojekt utgör den andra. Celsa säljer och levererar inom hela Sverige och 
har i dagsläget sina största kunder bland svenska betongelementtillverkare så som t.ex. Abetong, 
Strängbetong med flera, samt entreprenörer så som t.ex. Skanska och JM. Försäljningen av 
oförädlad rakarmering per ton för direktleverans till någon byggarbetsplats har på senare år blivit 
en mycket konkurrensutsatt marknad, där flertalet utländska leverantörer från t.ex. Polen och 
forna Östeuropa pressar priserna på förädlade produkter och där Kinas överskottsstål exporteras 
till Europa. Ett sätt för Celsa att möta den internationella konkurrensen är att tillhandahålla 
specialanpassade produkter och tjänster som tas fram i nära samarbete med kunden för specifika 
projekt och andra leveranser. Armeringslösningarna designas och marknadsförs med argumen-
ten att sänka kundernas totalkostnad för inköp, logistik och montering. Det är också viktigt för 
Celsa att kunna presentera miljövänliga stål och valsverk som producerar armeringsstål med 
mycket god miljöprestanda. Att kunna erbjuda en kort leveranstid är naturligtvis också en 
konkurrensfördel för Celsa gentemot utländska armeringsleverantörer med längre transporter. 
Korta leveranstider ställer dock även krav på Celsas produktionskapacitet och planering samt 
koordinering för leveranser till alla deras olika projekt och kunder. 

Celsa konkurrerar också genom att erbjuda mervärden för kunden, vilket bland annat ger sig 
uttryck i den industriella förtillverkningen av produktionsanpassad armering och de logistiska 
lösningar som Celsa kan erbjuda. Produktionsanpassning innebär bland annat att hitta möjlig-
heter till olika lösningar av förtillverkning, dvs. att identifiera avgränsade enheter (korgar) av 
armering t.ex. för hela eller delar av fundament, balkar, pelare mm. Dessa enheter förtillverkas i 
Celsas fabrik och märks upp (färgkodas) i den ordning de ska monteras och lastas på lastbil för 
leverans till byggarbetsplatsen. 

Ramavtal och projektupphandling 
I den del av Celsas leveranser som vänder sig mot bygg- och anläggningsprojekt är det huvud-
sakligen entreprenören som är Celsas kund. Celsa har två olika kontaktytor till entreprenören där 
den ena utgörs av den centrala inköpsfunktionen på företagsnivå, med vilken det upprättas lång-
siktiga ramavtal, och den andra representeras av inköpare och platsledning i enskilda projekt. 
Celsa efterlyser förbättrad samordning och korrelation mellan entreprenörernas centrala 
inköpsfunktioner och projektverksamheten, och pekar på skillnader i fokus och incitament för 
upphandlingar på kort och lång sikt i dessa båda organisatoriska enheter. 

Ett ramavtal som normalt tecknas på årsbasis mellan Celsa och en entreprenör, utgör i enkla orda-
lag en fastlagd prislista för olika typer av oförädlad standardarmering. Förutom den fastlagda 
prislistan är ett ramavtal är inte bindande från någon part, utan Celsa och andra leverantörer 
handlas upp i konkurrens i varje enskilt projekt. 

Entreprenörens anbudsförfrågan består oftast av en mängdlista som anger de ungefärliga 
mängder av olika typer av oförädlad armering som efterfrågas i projektet och Celsa svarar följakt-
ligen på detta med en offert som anger á-priser per ton för angivna armeringstyper. Detta innebär 
att erbjudandet om mervärden i form av produktionsanpassade och industriellt förtillverkade 
armeringslösningar, tekniskprojektering, logistiktjänster mm., inte efterfrågas eller ingår som en 
omedelbar konkurrensfördel vid upphandlingstillfället. Det finns olika förklaringar till att 
armeringsleverantören handlas upp på basis av á-priser och mängder av oförädlad rakarmering, 
trots att denne kan och vill erbjuda tilläggstjänster och industriella lösningsalternativ. En orsak 
är att existerande ramavtal mellan parterna baseras just på överenskomna prislistor för 
respektive armeringstyp. En sådan prislista är transparent och enkel för entreprenören att 
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värdera och jämföra mellan olika andraleverantörer. Men mervärdet av ett industriellt alternativ, 
som mäts i termer av tidsbesparing, kvalitet, arbetsmiljö, materialspill mm., är svårare att värdera 
och sätta pris på för både Celsa och dess köpare. En annan förklaring finns i organisationen av 
armeringsinköpen till projektet på så sätt att entreprenörens inköpare inte alltid är involverad i 
platsledningens produktionstekniska beslut vad gäller val av förtillverkad armering. En annan 
förklaring är att entreprenörens diskussioner och beslut om produktionsanpassningar och 
eventuell användning av förtillverkad armering inte är påbörjad när armeringsleverantören 
handlas upp. 

Konsekvensen av att armeringsupphandlingen tar utgångspunkt i á-pris och mängd blir att det är 
svårare för Celsa att sälja in och realisera möjliga mervärden i form av sänkt totalkostnad för sin 
kund. I en situation då kontrakt redan på basis av fasta á-priser är det svårt, hävdar Celsa, att få 
full ersättning för de industriella mervärden som företaget kan erbjuda. Den nuvarande 
affärsmodellen främjar alltså inte de industriella alternativen framför de traditionella. I det korta 
perspektivet är det fortfarande lönsammare för Celsa att sälja och leverera oförädlat rakstål per 
ton till projekten. Försäljning av industriella alternativ, menar Celsa, kräver ett långsiktigare 
förhållningssätt till kunden på företags- och projektnivå såväl som genom personliga relationer.  

Entreprenadform – tidig involvering i projekten 
Förutsättningarna för Celsa att kunna erbjuda mervärde till projektet påverkas av projektets 
aktuella entreprenadform. I en generalentreprenad, då projekteringsunderlaget i princip är 
färdigt vid upphandlingen av entreprenör, är möjligheten att påverka projekteringen och därmed 
argumentera för användning av industriella lösningar mer begränsad. Möjligheten till 
produktionsanpassning, och val av industriella alternativ, upplevs alltså som snävare i en general-
entreprenad eftersom Celsa normalt handlas upp av generalentreprenören och därmed kommer 
in senare i processen. Om istället Celsa involveras tidigt i projektering på uppdrag av beställarens 
konstruktörer, skapas möjlighet för att redan från början projektera konstruktionen med 
förtillverkade armeringslösningar som utgångspunkt. Men, en sådan situation upplevs däremot 
som högst osäker för Celsas del eftersom det i detta fall inte finns någon garanti för att den 
efterkommande generalentreprenören väljer just Celsa som armeringsleverantör till projektet. 

Totalentreprenör

GeneralentreprenörProjektör
(Huvudkonstruktör)

Armeringsleverantör

 
Figur 31: Entreprenadform – armeringsleverantörens möjlighet till tidig involvering 

Då Celsa ska designa och tillhandahålla en förtillverkad armeringslösning på uppdrag av sin 
generalentreprenör, medför detta alltid att delar av projekteringen behöver arbetas om. Detta 
kräver i sin tur att Celsa måste involvera och samarbeta med beställarens konstruktör som är 
ansvarig för konstruktionslösningen, vilket inte konstruktören alltid har något naturligt intresse 
i för egen del. 

I en totalentreprenad öppnas däremot möjligheter för Celsa att komma in tidigare och ta en 
aktivare del i projekteringsprocessen och därmed skapa bättre möjlighet att kunna erbjuda mer 
produktionsanpassade industriella lösningar. 
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Celsa ger i detta sammanhang uttryck för att de skulle vilja arbeta närmare totalentreprenören 
och involveras redan i totalentreprenörens anbudsskede för att på så sätt kunna presentera och 
analysera olika industriella lösningar i projektet och att kunna anpassa totalentreprenörens 
anbud efter detta. I ett sådant fall delar Celsa risken med totalentreprenören om att eventuellt 
inte vinna kontraktet med beställare, men i gengäld behöver Celsa garantier att verkligen få 
armeringskontraktet med totalentreprenören om denne vinner anbudet. I detta sammanhang 
belyser Celsa också vikten av att etablera fastare och mer långsiktiga affärsrelationer med entre-
prenören där ramavtalen också omfattar utveckling och implementering av industriella lösningar. 

Affärsutveckling – tankar om framtida utvecklingsområden 
I ett scenario för en framtida affärsmodell, utifrån Celsas önskemål, tar Celsa ett helhetsansvar för 
projektering, produktionsanpassning, tillverkning och leverans av en industriell armerings-
lösning som på bästa sätt är anpassad för det enskilda projektets framdrift och givna förutsätt-
ningar på byggarbetsplatsen i form av tillgängliga kranar, bemanning, kompetens mm. Celsa 
beskriver ett sådant helhetsåtagande som en paketlösning som avser att skapa mervärden i det 
aktuella projektet i form av tidsbesparingar, förbättrad arbetsmiljö, högre kvalitet och därmed i 
förlängningen också bättre totalekonomi för entreprenören. Motsvarande lösningar, där detalj-
projekteringen utförs av armeringsleverantören, är enligt Celsa vanligt förekommande i andra 
länder så som t.ex. i USA och Spanien. Ett krav för förverkligandet av detta scenario är implemen-
tering av nya former av långsiktiga ramavtal som omfattar utveckling och leverans av de 
industriella erbjudanden som Celsa kan erbjuda. Affärsmodellen bygger på samarbete och 
kontinuerlig återkoppling mellan företagets inköpsavdelning, projektverksamheten och Celsa 
med avseende på de möjligheter och hinder som industriella alternativ erbjuder. 

De verkliga effekterna av industriella alternativ behöver kartläggas och granskas kritiskt för att 
belysa de mervärden och hinder dessa medför med avseende på tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö, 
logistik, materialspill och andra viktiga aspekter. Detta är viktig kunskap för Celsa och andra 
leverantörers vidareutveckling av sina industriella erbjudanden såväl som för projektprocessens 
aktörer. Utan kännedom om de egentliga effekterna av användandet av industriella lösningar är 
det svårt för Celsa och andra industriella leverantörer att formulera försäljningsargument och 
påvisa mervärdet av sina produkter och tjänster. 
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Fallstudie 3: Betongelement 
Till skillnad från de två tidigare fallstudierna tar denna fallstudie inte utgångspunkt i något 
specifikt företag eller enskilt projekt. Beskrivningen av förtillverkade har istället hämtat empiri 
från flera olika företag, som på olika sätt arbetar med förtillverkade betongelement och därmed 
också på olika sätt bidrar till fallstudien. De företag som medverkat i fallstudien utgörs av StruSoft, 
Tyréns, Abetong och ytterligare en svensk stor betongelementleverantör. Representanten för det 
sistnämnda företaget har, när detta skrivs (juli 2016) inte bekräftat att personen vill framställas 
med namn och företag, så därför är denna referens anonym. 

Nedan presenteras StruSoft, Tyréns och Abetong kort. 

StruSoft 
StruSoft är ett svenskt företag, med huvudkontor i Malmö, som utvecklar programvaror för bygg-
företag, ingenjörsfirmor, konsultföretag och producenter av betongelement för den interna-
tionella marknaden. Företagets programfamilj omfattar olika system för projektering av bygg-
konstruktioner, 3D-modellering, energisimulering mm. (StruSoft AB, 2016) 

I denna fallstudie är det kartläggning av industriella processer för förtillverkade betongelement 
som står i fokus. StruSoft har för detta verksamhetsområde utvecklat ett modellbaserat (BIM) 
programpaket, IMPACT, och har således särskilts god kännedom om arbetsprocesser, informa-
tionsflöden och strukturer inom denna typ av industriell förtillverkning. IMPACT är ett system 
som är specialdesignat för att integrera och hantera processerna omkring design, tillverkning, 
transport och montering av förtillverkade betongelement så som t.ex. olika typer av väggelement, 
bjälklag, pelare och balkar mm. Programvaran används av såväl svenska som internationella 
entreprenörer, tekniska konsultföretag och betongelementleverantörer. 

Tyréns 
Tyréns är ett teknikkonsultföretag med bred verksamhet inom alla olika grenar av samhällsbygg-
nadssektorn. Företaget erbjuder bland annat tjänster inom projektering, utredning, rådgivning 
och projektledning för såväl husbyggnad, industri som infrastruktur. 

Tyréns är representerat på 30 orter i Sverige, men i koncernen ingår även företagen AKT II i 
England, Tari i Estland och Tyréns A/S i Danmark. Hela Tyréns koncernen har drygt 1 600 
anställda i de fyra länder företaget finns representerat. 

I denna fallstudie är det kartläggning av industriella processer för förtillverkade betongelement 
som står i fokus. Tyréns bidrar i detta sammanhang med sin erfarenhet och kompetens inom såväl 
konstruktionsteknik för olika former av byggnadsverk, industrialiserat byggande, och byggnads-
informationsmodellering (BIM). Tyréns är bland annat medlem i BIM Alliance, där företagets 
nuvarande vd är ordförande, och medverkar dessutom aktivt i arbetet med det strategiska 
forskningsprogrammet Smart Built Environment. (Tyréns AB, 2016) och (Wikipedia om Tyréns 
AB, 2016). 

Abetong 
Abetong har sina rötter i Vislanda utanför Växjö sedan mitten på 1940-talet. Företagets huvud-
kontor ligger fortfarande kvar i Växjö, även om företaget idag ingår i den internationella 
koncernen HeidelbergCement. Under årens lopp har Abetong utvecklats till ett av de ledande 
företagen inom prefabricerade betongelement på den svenska marknaden. Med sex fabriker för 
produktion av en lång rad olika typer av betongelement och fjorton försäljningskontor runt om i 
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Sverige, sysselsätter företaget i dag cirka 550 personer och omsätter en dryg miljard årligen. (Om 
Abetong, 2016) 

Abetong har utvecklat stomsystemet Preconform, som bland annat består av förtillverkade platt-
bärlag, skalväggar och fasadytterväggar vilka kompletteras med massiva väggelement, balkong-
plattor, pelare, balkar mm. Delarna i stomsystemet levereras tillsammans med montageritningar 
och detaljskisser till byggarbetsplatsen för montering. (Om Preconform, 2016) 

Informationsflöde – leveranser 
Denna fallstudie kartlägger informationsflödet mellan en leverantör av förtillverkade betong-
element och en entreprenör. Informationsflödet tar utgångspunkt i ett generellt projekt och 
beskrivs utifrån de aktiviteter och informationsleveranser som visas i Figur 32 på sidan 55. 
Respektive aktivitet och informationsleverans beskrivs närmare i de nedanstående avsnitten. 
Benämningen betongelementleverantör kommer i texten att förkortas till leverantör. 

Hantering av anbudsförfrågan 
Entreprenören tar fram en anbudsförfrågan för det specifika projektet och begär in uppgifter om 
vilken stomme leverantören kan leverera och till vilket pris. De olika leverantörerna har till viss 
del specialiserat sitt produktutbud och kan därför, utifrån samma förfrågningsunderlag, föreslå 
olika konstruktionslösningar. Där en leverantör lämnar anbud på en konstruktionslösning med 
håldäck, så kan en annan leverantör istället föreslå RG-bjälklag. 

I en totalentreprenad handlas leverantören upp på ett ofärdigt projekteringsunderlag, tidigt i 
projektet. Anbudsförfrågan består i detta fall normalt av enkla arkitektritningar i planer och 
eventuella elevationer, vilka tillhandahålls i form av PDF-filer. Anbudsförfrågan kan även i vissa 
fall innehålla en arkitektmodell (Revit, IFC). 

Då leverantören handlas upp av en entreprenör i en generalentreprenad är projekterings-
underlaget färdigställt och kan då, utöver ritningar (PDF, DWG), beskrivningar (PDF) och arkitekt-
modell (Revit, IFC), också innehålla konstruktionsritningar (PDF, DWG) och även en konstruk-
tionsmodell (AutoCAD, Revit, Tekla, IFC). 

Leverantörens hantering av anbudsförfrågan beskrivs här utifrån tre delaktiviteter enligt nedan: 

• Värdering av anbudsförfrågan 
• Anbudsmöte 
• Anbudsberäkning 

I Figur 32 på sidan 55 ingår endast den sammanfattande aktiviteten ”Hantering av anbuds-
förfrågan”, för att förenkla bilden av processprocessflödet. 
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Informationsflöde – Betongelement
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Figur 32: Informationsflöde – Betongelement 
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Värdering av anbudsförfrågan 

Leverantörens värdering av inkomna anbud avser att skapa grund för beslut om huruvida anbud 
ska lämnas eller ej. Själva värderingen inkluderar analys av kund och marknad och frågor ställs 
om gällande ramavtal, den egna produktionskapaciteten, byggarbetsplatsens lokalitet och till-
gänglighet, tidsaspekter mm. 

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Arkitektritningar, planer, elevationer (PDF)
• 2D-CAD (DWG)
• 3D-modell, arkitekt (Revit, IFC)
• 3D-modell, konstruktion (Revit, Tekla, IFC)

VÄRDERING AV 
ANBUDSFÖRFRÅGAN

BESLUT OM ATT 
LÄMNA ANBUD

 
Figur 33: Informationsinnehåll vid värdering av anbudsförfrågan 

Anbudsmöte 

Under inledningen av anbudsberäkningen träffas normalt leverantörens säljrepresentant och 
entreprenören för en förtydligande diskussion om projektet, dess förutsättningar, arbetsformer, 
hålltider och grundläggande tankar och idéer om den efterfrågade konstruktionslösningen. 

ANBUDSMÖTE

PROJEKTMATERIAL, KOMPLETTERING
• Fördjupad projektinformation
• Riktlinjer för konstruktionslösningen
• Förtydligande om tider, leveranser mm.

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Arkitektritningar, planer, elevationer (PDF)
• 2D-CAD (DWG)
• 3D-modell, arkitekt (Revit, IFC)
• 3D-modell, konstruktion (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 34: Informationsinnehåll vid anbudsmöte 

Anbudsberäkning 

Under anbudsberäkningen tar leverantören fram skisser, lösningsförslag och kostnadsberäk-
ningar för den aktuella stomlösningen. Med färgmarkeringar i det tillgängliga ritningsunderlaget 
beskrivs de olika typer av betongelement som föreslås i konstruktionslösningen. Anbudsskissen 
kompletteras med en mängdförteckning av de ingående betongelementen, vilken normalt upp-
rättas och förmedlas i form av en Excel-fil. I anbudsskedet finner inte leverantören att det finns 
rimlig anledning att upprätta en 3D-modell som underlag för sitt anbud, eftersom det ju fort-
farande är högst osäkert om anbudet leder till kontrakt eller inte. 

I de tillfällen anbudsförfrågan inkluderar en 3D-modell kan denna användas som underlag för 
anbudsberäkningen. 3D-modellen kan antingen vara en arkitektmodell eller en mer eller mindre 
färdigprojekterad konstruktionsmodell. Betongelementleveratören lyfter i detta sammanhang 
fram frågan om ansvarsförhållande då de tar emot en 3D-modell från entreprenören i IFC-format. 
Frågan handlar om att exporten av en IFC-fil från konstruktörens och/eller entreprenörens 
programvara inte nödvändigtvis ser exakt likadan ut i leverantörens system. Problemet uppstår 
då de ursprungliga objekten i IFC-filen ska tolkas och översättas till lokala objekt (Native objects), 
i mottagarens system. Detta skapar osäkerhet omkring vilket underlag som gäller för anbuds-
beräkningen.  

Anbudsberäkningen resulterar i ett anbud med fast pris för hela leveransen av betongelement till 
entreprenören. Av anbud framgår också uppgifter om leveranstid, leveransvillkor, betalnings-
villkor och hänvisning till leverantörens eventuella kvalitet- och miljöcertifieringar mm. 
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ANBUDSBERÄKNING

ANBUD
• Anbudssumma, fast pris för hela uppdraget (PDF)
• Mängdförteckning, ingående betongelement (PDF, Excel)
• Färgkodade skisser på arkitektritningar (PDF)
• Precisering av leveranstider
• Leveransvillkor
• Betalningsvillkor
• Hänvisning till evt. kvalitets- och miljöcertifieringar

PROJEKTMATERIAL, KOMPLETTERING
• Fördjupad projektinformation
• Riktlinjer för konstruktionslösningen
• Förtydligande om tider, leveranser mm.

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Arkitektritningar, planer, elevationer (PDF)
• 2D-CAD (DWG)
• 3D-modell, arkitekt (Revit, IFC)
• 3D-modell, konstruktion (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 35: Informationsinnehåll vid anbudsberäkning 

Kontraktsgenomgång 
Om entreprenören antar leverantörens anbud ingår parterna kontrakt. Vid mycket enkla beställ-
ningar kan detta göras utan ingående förhandlingar eller ytterligare klargöranden omkring upp-
dragets innehåll. Vid mer omfattande projektförfrågningar genomförs en kontraktsgenomgång. 

Kontrakt upprättas med referens till antingen allmänna bestämmelser för totalentreprenader, 
ABT 06, (Sveriges Byggindustrier - ABT 06, 2016) eller till allmänna bestämmelser för köp av 
varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, (Sveriges Byggindustrier - ABM 07, 2016). 

ABT 06 används vid totalåtaganden, alltså då leverantören åtar sig att både projektera, tillverka, 
leverera och möjligen även montera betongelementen. I ett ABT 06-uppdrag ska leverantören 
även koordinera och samgranska sin egen projekterings- och tillverkningsprocess med konstruk-
törens projektering och entreprenörens produktion. 

ABM 07-kontrakt tillämpas då upphandlingen av leverantören avgränsas till att omfatta tillverk-
ning och leverans av betongelement. I detta fall är det entreprenören som ansvarar för projek-
teringen av den sammansatta konstruktionen medan leverantören tar hand om dimensionering 
och/eller produktionsanpassning och tillverkning av respektive element.  

Entreprenörens huvudargument för att handla upp leverantörer med ABM 07-kontrakt är att 
försöka hitta lägsta möjliga pris hos de olika leverantörerna för varje typ av leverantör, och på så 
sätt kunna hitta lägsta möjliga pris för den sammansatta konstruktionen. Samtidigt tar entrepre-
nören i ett ABM 07-kontrakt själv ansvar för att projekteringsunderlaget är korrekt och att 
elementen passar in i konstruktionen och att de monteras på rätt sätt. I denna typ av kontrakt 
ökar alltså risken för diskussioner om ansvarsgränser mellan de olika leverantörerna av betong-
element, entreprenören och den ansvarige konstruktören för projektet och mycket samordning 
krävs från entreprenörens sida. 

ABM 07-kontrakt aktualiseras i tider av högkonjunktur då leverantörernas produktionskapacitet 
inte riktigt räcker till och entreprenörerna tvingas söka andra alternativ, genom att t.ex. leta 
utländska leverantörer av betongelement. I dessa tillfällen används ABM 07-kontrakt. Men, 
oavsett om det är en utländsk eller inhemsk leverantör som handlas upp på ett färdigt 
konstruktionsunderlag med ett ABM-avtal, är det sannolikt att leverantören trots allt behöver om-
projektera konstruktionslösningen för att anpassa denna efter de villkor och förutsättningar som 
gäller för den egna tillverkningslinan. 
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KONTRAKTS-
GENOMGÅNG

KONTRAKT
• Kontrakt med referens till ABT 06 eller ABM 07 (PDF)

ANBUD
• Anbudssumma, fast pris för hela uppdraget (PDF)
• Mängdförteckning, ingående betongelement (PDF, Excel)
• Färgkodade skisser på arkitektritningar (PDF)
• Precisering av leveranstider
• Leveransvillkor
• Betalningsvillkor
• Hänvisning till evt. kvalitets- och miljöcertifieringar

ANBUDSFÖRFRÅGAN
• Arkitektritningar, planer, elevationer (PDF)
• 2D-CAD (DWG)
• 3D-modell, arkitekt (Revit, IFC)
• 3D-modell, konstruktion (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 36: Informationsinnehåll vid kontraktsgenomgång 

Sammanställning av projektmaterial 
När kontraktet är undertecknat sammanställer leverantören sitt tillgängliga projektmaterial inför 
det kommande projekteringsarbetet. Det underlag som föreligger i detta skede utgörs av det 
tidigare erhållna anbudsunderlaget och anteckningar från möte med entreprenören, mängdlista 
och eventuella skisser som leverantören tagit fram under sin anbudsberäkning. I vissa fall 
inkluderar underlaget från entreprenören, vilket tidigare nämnts, också någon form av arkitekt- 
eller konstruktionsmodell. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 

PROJEKTMATERIAL

SAMMANSTÄLLT PROJEKTMATERIAL
• Kontrakt
• Anbud 
• Anbudsförfrågan
• Mötesanteckningar från kontraktsgenomgång

KONTRAKT
• Kontrakt med referens till ABT 06 eller ABM 07 (PDF)

 
Figur 37: Informationsinnehåll vid sammanställning av projektmaterial 

Projektering av betongelement och samgranskning 
Utgångspunkten för leverantörens projekteringsarbete ser olika ut beroende på projektets 
entreprenadform. I en totalentreprenad, vilket framställs som den vanligaste entreprenadformen, 
är stommen inte är färdigprojekterad när leverantören kontrakteras. I denna entreprenadform 
projekterar entreprenören och dennes konstruktör normalt grundkonstruktionen och taket, 
medan leverantören projekterar den förtillverkade betongkonstruktionen, se ABT 06 i avsnitt 
Kontraktsgenomgång ovan. Underlaget för leverantörens projektering utgörs ofta av AutoCAD-
genererade DWG’er. 

I en generalentreprenad har konstruktören redan tagit fram en komplett systemhandling för hela 
konstruktionen då leverantören handlas upp. Normalt är denna projektering gjord med avseende 
på en platsbyggd betongkonstruktion, men i mer sällsynta fall kan den redan vara projekterad 
utifrån en konstruktionslösning med förtillverkade betongelement, se ABM 07 i avsnitt 
Kontraktsgenomgång ovan.  
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3D-projektering av betongelementkonstruktionen 

Oavsett underlag görs projekteringen av betongelementstommen alltid i en 3D-modell, vilken 
också används i samgranskningen med övriga delar i konstruktionen och de tekniska installatio-
nerna. Leverantören kan i bästa fall använda geometrierna i en redan färdig arkitekt- eller 
konstruktionsmodell, i de tillfällen det finns någon sådan modell tillgängligt. Men, leverantören 
skapar i grund och botten sin egen modell med objekt och detaljerad information om t.ex. 
kopplingsdetaljer, svetsplåtar, armering, stagfästen, hisskopplingar och egenskapsdata i form av 
täckskikt, föreskrifter, betongkvalitet mm. Kravet på informationsinnehållet i betongelement-
objekten i projekteringsskedet är, enkelt uttryckt, uppgifter om alla synliga delar så som geome-
trier och håltagningar. I den efterföljande produktionsanpassningen tillförs objekten information 
om ingående komponenter, så som t.ex. ingjutningsgods. 

Att varje aktör arbetar med sin egen modell kräver tydlig gränsdragning mellan de olika disci-
plinerna, koordinering av framdriftstakten i projekteringen samt kontinuerlig samgranskning av 
samtliga discipliners olika modeller. Under projekteringen interagerar leverantören även med 
externa teknikleverantörer som t.ex. tillverkare av infästningsteknik för betongkonstruktioner 
och samverkansbalkar för bjälklagskonstruktioner, leverantörer av stålkonstruktioner. Även 
teknikkonsulter inom el, vs, ventilation, brand, säkerhet m.fl. bidar med installationsunderlag med 
uppgifter om håltagningar, ingjutna el-, avlopps- eller ventilationskomponenter mm. 

Samgranskning 

Entreprenadformen spelar även stor roll för samgranskning och koordinering mellan leveran-
törens projektering och den ansvarige konstruktören i projektet. I en totalentreprenad pågår 
leverantörens och konstruktörens projektering som två parallella arbetsprocesser, där kontinuer-
lig samgranskning och kollisionskontroller av den förtillverkade betongelementkonstruktionen 
kan göras i relation till arkitektmodellen, övriga konstruktioner, ventilationsmodellen och andra 
tekniska system. I en generalentreprenad saknas motsvarande möjlighet till samgranskning och 
koordinering. 

Informationsutbytet mellan leverantör, entreprenör och konstruktör under projektering och 
samgranskning av de förtillverkade betongelementen och andra delar av konstruktionen, sker 
genom utbyte av 3D-modeller i form av IFC-, Revit- eller Tekla-filer. Modeller upprättade i Tekla 
skickas till samgranskning i IFC-format, medan modeller som tagits fram i Revit kan hanteras både 
i Revit- eller i IFC-format i samgranskningen. Leverantören tar även fram 2D-ritningar i form av 
DWG’er som underlag till samgranskningen. 

Underlaget till samgranskningen behöver inte innehålla all information om betongelementen och 
deras ingående detaljer. I samgranskningen jämförs endast modellernas geometrier, där t.ex. 
betongelementens håltagning jämför med rördragning och kanaler för installationer. 

Montagehandlingar 

Leverantörens projektering resulterar alltså i en 3D-modell med objekt som beskriver varje 
enskilt betongelement i den förtillverkade stommen. Ur modellen kan underlag för montage-
handlingar tas fram, vilka innehåller littererade planritningar, elementindelningar, mängdlistor 
mm. Montagehandlingarna bildar underlag för leveransplaneringen och i ett senare skede även 
framtagningen av relationshandlingar. Gränsen mellan projekteringsarbetet och den efterföljande 
produktionsanpassningen kan variera vad gäller framtagningen av littererade ritningar. Dessa 
littererade ritningar är inte nödvändiga för leveransplaneringen, och tas därför fram under 
projekteringen i mån av tid. Annars ingår alltså detta arbete under produktionsanpassningen. 
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PROJEKTERING AV 
BETONGELEMENT

MONTAGEHANDLINGAR
• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element och komponenter (PDF, Excel)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

PROJEKTERINGSUNDERLAG (A, K OCH INSTALLATIONER)
• Arkitektritningar, planer, elevationer (PDF)
• 2D-CAD (AutoCAD, DWG)
• 3D-modell, arkitekt (Revit, Tekla, AutoCAD, IFC)
• 3D-modell, konstruktion (Revit, Tekla, AutoCAD, IFC)
• Installationsunderlag m. håltagning mm. (PDF, DWG)

SAMMANSTÄLLT PROJEKTMATERIAL
• Kontrakt
• Anbud 
• Anbudsförfrågan
• Mötesanteckningar från kontraktsgenomgång

PROJEKTERINGSUNDERLAG, BETONGELEMENT
• 3D-modell (Revit, IFC)
• Ritningar (DWG)

 
Figur 38: Informationsinnehåll vid projektering av betongelement 

Leveransplanering 
Med entreprenörens produktionstidsplan som utgångspunkt arbetar entreprenör och leverantör 
tillsammans fram en leveransplan som består av en montagetidsplan, med uppgifter om när och i 
vilken ordning de olika betongelementen ska monteras, samt en produktionstidsplan för leveran-
tören, som på motsvarande sätt beskriver när och i vilken ordning de olika betongelementen ska 
tillverkas. 

Montage- och produktionstidsplaner upprättas i standarddokument i form av Excel och/eller PDF. 
Med programmet IMPACT kan såväl montage- som produktionstidsplaner tas fram direkt utifrån 
systemets 3D-modell. IMPACTs planeringsfunktioner omfattar montagetidsplanering, gjut-
planering, lagringsplanering och transportplanering och inkluderar alltså därmed även logistik-
lösningar. 

LEVERANSPLANERING

LEVERANSPLAN
• Montageplan (PDF, Excel)
• Produktionsplan (PDF, Excel)

PRODUKTIONSTIDSPLAN, BYGGPROJEKT
• Produktionstidsplan (Excel, MS Project)

MONTAGEHANDLINGAR
• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element och komponenter (PDF, Excel)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 39: Informationsinnehåll vid leveransplanering 

Produktionsanpassning 
Under produktionsanpassningen färdigställs elementritningarna, de så kallade littererade rit-
ningarna, i den mån detta inte redan gjorts färdigt under projekteringen. Littera är en beteckning 
för elementets namn och denna littera måste vara unik för varje enskilt objekt eller element. Flera 
exakt likadana betongelement tilldelas alltså unika littera, så att varje enskilt objekt kan identifi-
eras. Det är krav på spårbarhet som ligger bakom detta. 

Littererade ritningar upprättas alltså för varje enskilt betongelement och visar mått och inställ-
ningar för det aktuella formbordet med armering, håltagningar, ingjutningsgods mm. Ritningarna 
tas fram utifrån leverantörens 3D-modell av respektive betongelement, och presenteras i form av 
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2D-ritningar som levereras i PDF-format. Vid tillverkningen av betongelementen använder enbart 
2D-ritningar. 

I enstaka fall kan produktionsanpassningen även resultera i någon form av digital utsättnings-
ritning för automatiserad utsättning av gjutformar, eventuell håltagning och ingjutningsgods. 
Men, även om denna information finns i leverantörens modell och kan exporteras i XML-format, 
så är det fortfarande mycket sällsynt att tillverkningen av betongelement är automatiserad och 
direkt kan använda 3D-informationen. 

Leverantörens 3D-modell kan också innehålla information om armeringslösningen för respektive 
element. Även om denna information finns tillgänglig kommer den inte alltid till användning på 
bästa sätt, eftersom armeringen kan komma att handlas upp på 2D-riningar och eller mängdför-
teckningar. Efterhand har det dock blivit allt vanligare att armeringsleverantören frågar efter 
leverantörens modell och då kan få tillgång till armeringsinformationen i XML- eller annat format 
för att använda denna som underlag i sin egen anbudsgivning, projektering och senare tillverk-
ningsprocess. 

I detta sammanhang aktualiseras frågan om ansvarsförhållandet för riktigheten i underlaget, 
vilket fortfarande framstår som oklart för de olika parterna. Den part som tagit fram 3D-modellen 
för betongelementkonstruktionen menar att det är omöjligt för dem att granska och kontrollera 
att den exporterade XML-filen som lämnas vidare till en armeringsleverantör verkligen innehåller 
korrekta mängder och andra uppgifter om armeringen. Problemet ligger i dataöverföringen från 
modellen, via XML-filen från t.ex. IMPACT, Revit, Tekla eller vilken programvara som använts, till 
att information överförs och packas upp på ett korrekt sätt i mottagarens system. De problem 
digital informationsöverföring mellan olika system medför måste dock ställas i relation till 
alternativet, dvs. upprepad manuell inmatning av samma informationsmängder, och alla de fel 
som kan uppstå i ett sådan handhavande. Denna problemställning beskrivs närmare i Engström 
m.fl. (2011). 

PRODUKTIONS-
ANPASSNING

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element, armering, ingjutningsgods  (PDF, Excel)

LEVERANSPLAN
• Leveransplan (PDF, Excel)

MONTAGEHANDLINGAR
• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element och komponenter (PDF, Excel)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

 
Figur 40: Informationsinnehåll vid produktionsanpassning 

Tillverkning 
Inställningen av gjutformar, placering av ingjutningsgods, genomföringar och andra förberedelser 
i tillverkningsprocessen sker manuellt utifrån de littererade ritningarna som beskriver gjutbordet 
för respektive element i planer, sektioner och även som 3D-illustrationer. Vid tillverkningen 
behövs information om höjd, längd, bredd, vikt, antal och ID samt littera för respektive typ av 
betongelement. Med unika littera för varje element minskar den naturliga indelningen och 
grupperingen av likadana element och i praktiken innebär det att varje element beskrivs i en egen 
ritning. Därför kan även tillverkning komma att betrakta varje element som unikt och fler, och 
ibland helt onödiga, omställningar i tillverkningen görs utan hänsyn till att flera element är lika-
dana. Fler ritningar medför även visst extraarbete genom att varje ritning ska granskas, eventuellt 
revideras och sedan bokföras och lagras. 
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Det är fortfarande ovanligt med automatiserade produktionslinjer där utsättning av gjutformar, 
armering, håltagning mm. för betongelementen utföras med robotteknik. 

Färdiga betongelement lagras av leverantören i väntan på avrop från entreprenören. 

TILLVERKNING

LAGERSTATUS
• Mängdlista, tillverkade element (PDF, Excel)

LEVERANSPLAN
• Leveransplan (PDF, Excel)

PRODUKTIONSSUNDERLAG
• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element, armering, ingjutningsgods  (PDF, Excel)

 
Figur 41: Informationsinnehåll vid tillverkning 

Avropshantering och leverans 
Entreprenörens avrop är signalen till leverantören om att verkställa leverans av en bestämd upp-
sättning betongelement, samt montering i de fall uppdraget också omfattar detta. Vid en ABM 07-
beställning, alltså en renodlad beställning av ett visst antal betongelement utan kompletterande 
tilläggstjänster, avser avropet leverans av önskade element fritt på plats. 

Avrop kan ske via telefon från byggarbetsplatsen direkt till leverantören eller via en skriftlig order 
(PDF) som skickas via e-post. Avrop kan också hanteras digitalt med IMPACT eller motsvarande 
system. 

Vid varje leverans på byggarbetsplatsen medföljer en följesedel som redogör för vad som ingår i 
den specifika leveransen. Betongelementen lastas och levereras till byggarbetsplatsen i den 
ordning de är planerade att monteras. Även denna process av märkning och logistik kan stödjas 
av IMPACT eller motsvarande system.  

LEVERANSINFORMATION
• Följesedel (PDF)AVROPSHANTERING/

LEVERANS

AVROP
• Leveransorder (Telefon, PDF)

LAGERSTATUS
• Mängdlista, tillverkade element (PDF, Excel)

 
Figur 42: Informationsinnehåll vid avropshantering och leverans 

Uppföljning och kontroll 
Montagehandlingar stämplas om till relationsritningar efter uppföljning och kontroll av de färdig-
monterade betongelementen. Eventuella anpassningar och justeringar av något element på bygg-
arbetsplatsen, t.ex. på grund av håltagningar eller annan anpassning, noteras och fångas upp i 
relationsritningarna för respektive betongelement. 

Relationsritningarna överlämnas till entreprenören som PDF- eller DWG-filer. 
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RELATIONSHANDLINGAR
• Relationsritningar (PDF, DWG)UPPFÖLJNING OCH 

KONTROLL
MONTAGEHANDLINGAR

• Littererade ritningar, detaljer mm. (PDF)
• Mängdlistor, btg-element och komponenter (PDF, Excel)
• 3D-modell (Revit, Tekla, IFC)

LEVERANSINFORMATION
• Följesedel (PDF)

 
Figur 43: Informationsinnehåll vid uppföljning och kontroll 

Integration av informationsflödet – IMPACT 
Ett integrerat och effektivt informationsflöde, utan upprepade inmatningar av samma informa-
tionsmängder eller omprojektering av redan färdiga modeller, är naturligtvis av värde för alla 
aktörer inblandade i processen med förtillverkade betongelement såväl som för aktörer i andra 
processer. I fallstudie 2, om förtillverkad armering, beskrevs kort programvarorna QR- och Q-
armering, som utvecklats av Celsa Steelservice AB i avsikt att digitalisera och integrera upp-
rättande och utväxling av armeringsförteckningar. QR- och Q-armering drar nytta av den 
armeringsstandard som tillämpas av alla aktörer i Sverige. 

Värdet av ett integrerat och effektivt informationsflöde är naturligtvis stort även när det gäller 
förtillverkade betongelement. StruSoft är ett exempel på ett företag som har tagit fasta på detta 
och har, bland annat, utvecklat ett BIM-baserat programsystem som kallas IMPACT (StruSoft - 
Impact, 2016). IMPACT är designat för att integrera och hantera processerna omkring design, 
tillverkning, transport och montering av förtillverkade betongelement så som t.ex. olika typer av 
väggelement, bjälklag, pelare och balkar mm. En uppenbar fördel med ett integrerat system är 
naturligtvis den samlade tillgången till information för alla olika tillämpningsområden. En nackdel 
är samtidigt att ett färdigt ritningsunderlag, vilket t.ex. kan vara fallet i en generalentreprenad, 
inte kan användas direkt utan måste matas in i systemet manuellt för att programmets olika 
funktioner ska kunna tillämpas. Dessutom krävs att alla parter, t.ex. leverantören och entrepre-
nören, använder IMPACT för att effektivt kunna utbyte information med varandra. 

Leverantörerna utgör, tillsammans med entreprenörer och teknikkonsulter, huvudmålgrupperna 
för detta system. Men, till skillnad från programvarorna QR- och Q-armering, där alla användare 
tillämpar ett gemensamt sätt att klassificera objekt (armering), så innehåller IMPACT unika 
uppsättningar av respektive företags egna begreppssystem. 

IMPACT är uppbyggt omkring databas, där leverantören, entreprenörer, konstruktörer och andra 
inblandade, med sina respektive programapplikationer har tillgång till den centrala och aktuella 
modellburna informationen. Figur 44 nedan visar vilka av informationsflödets aktiviteter och 
informationsmängder som hanteras och integreras i IMPACT. 
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Informationsflöde – Förtillverkade betongelement
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Figur 44: Informationsflöde – IMPACTs integration av informationsflödet 



 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 65 (111) 

Informationsinnehåll 
Alla leverantörer tillhandahåller i princip samma typer av grundelement, vilka utgörs av väggar, 
bjälklag, pelare och balkar. Trots det likartade produktutbudet, så finns det ingen branschgemen-
sam standard för namngivning och klassificering. Varje leverantör har utvecklat egna sätt att 
beskriva sina produkter, även om flera företag t.ex. använder den gemensamma beteckningen 
HDF för håldäck. Men, olika namn förekommer t.ex. för plattbärlag som kan betecknas PLB eller 
bara PL, väggar kan namnges med V eller RV (rektangulär vägg) och sandwich vägg kan kallas W 
eller RW. Av Tabell 5 nedan framgår hur tre olika svenska leverantörer, på olika sätt benämner 
några vanligt förekommande typer av betongelement. 
Tabell 5: Exempel på leverantörers benämning av olika typer av betongelement 

Produkt BTG-leverantör A BTG-leverantör B BTG-leverantör C 
Gråvägg V RV V 
Halvsandwich RW RVI VI 
Sandwich RW RW W 
Rundpelare P eller OP OP P 
Rektangulär pelare P eller RP RP P 

Inom varje typ av dessa grundelement förekommer en lång rad varianter. Väggelement kan t.ex. 
delas upp i gråvägg, halvisolerad vägg, treskikts sandwichvägg medan balkar förekommer som 
flänsbalk, enkelsidig balk, dubbelsidig balk, förspända och icke förspända balkar. Några leveran-
törer har sammanställt produktkataloger där de beskriver de olika typer av produkter de 
tillhandahåller. Men, även om produktutbudet på en övergripande nivå kan framstå som enhetligt 
så är varje betongelement unikt designat för varje projekt. En leverantör kan alltså inte likrikta 
sitt produktutbud och bara tillhandahålla standardiserade betongelement, och det är därför också 
svårt att utveckla och tillämpa standardiserade typbeteckningar för dessa produkter. Med 
undantag för t.ex. håldäck, som är en standardprodukt som alltid gjuts i samma bredd och kapas 
till önskad längd vid respektive beställning, så är alltså betongelement unikt projekterade och 
anpassade för varje projekt. 

Användningen av standardiserade typbeteckningar för betongelement har snarare gått bakåt i 
takt med ökad tillämpning av 3D-baserad projektering, vilket möjliggör mer avancerade arkitek-
toniska och konstruktionsmässiga uttryck och samtidigt möjliggör snabbare och enklare 
hantering av unika betongelement i jämförelse med motsvarande manuella och analoga arbets-
process. Tillsammans med förbättrade möjligheter till flexiblare och snabbare omställningar i 
tillverkningen av betongelementen, blir det också enklare och billigare att framställa unika 
betongelement och därmed ökar också efterfrågan på projektspecifika lösningar. Utveckling av 
gemensamma standarder för typbeteckningar av betongelement måste alltså kunna fånga upp och 
beskriva den dynamiska variation som betongelementen representerar. 

Objektens geometriska egenskaper 
Leverantörerna namngivning av sina respektive betongelement, t.ex. PLB eller PL om det handlar 
om ett plattbärlag eller W eller RW om elementet är en sandwich vägg, är exempel på egenskaps-
data som anges manuellt i ett textfält för respektive objekt. Betongelementens geometriska 
egenskaper genereras dock i modellen när objektet skapas. Men, olika leverantörer och deras 3D-
program, använder olika definitioner av objektens geometrier. Även om det kan framstå som 
enhetligt vad som avses med längden av t.ex. ett håldäck, en balk, en vägg eller ett annat objekt, så 
är det inte lika tydligt och klart vad som avses med tjocklek, bredd och höjd för olika typer av 
element. Avsaknaden av en etablerad standard för betongelementens geometriska data försvårar 
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inte bara beskrivningen av elementens form utan också placeringen av ingjutningsgods och 
håltagning, som också är beroende av enhetliga x, y och z koordinater. 

Olika geometriska definitioner behöver inte utgöra något omedelbart problem inom ett enskilt 
företag. Men, vid alla externa kontakter kan dessa skillnader i definitioner av geometrier utgöra 
en felkälla och medföra onödigt extraarbete. När en extern konstruktör har använt sitt 3D-
program för att ta fram och exportera ritningsunderlag och annat produktionsmaterial till 
leverantören, kan geometrisk egenskapsdata behöva översättas för att passa med de geometriska 
begreppssystem som den specifika leverantörens använder i sin produktion. Problemet 
aktualiseras även vid t.ex. utbyte av modeller mellan olika system, t.ex. import och export mellan 
IMPACT, Tekla och Revit. 

Komponenter – Ingjutningsgods, mm. 
Komponenter är alla de delar som bygger upp ett element, alltså ingående armering, betong, 
ingjutningsgods, el-artiklar mm. Med undantag för just el-artiklar så är även komponenter något 
som svenska leverantörer ofta benämner på olika sätt. Vissa av dessa komponenter hanteras 
endast internt inom projekterings- och tillverkningsprocessen hos respektive leverantör, och det 
kan därför framstå som mindre angeläget att enhetligt koordinera benämningen av dessa med 
andra aktörer. Andra komponenter, så som t.ex. elinstallationer, ingjutningsgods i form av plåtar 
och lyftanordningar, är däremot produkter som berör flera olika parter och därför också har ett 
tydligare behov av gemensamma benämningar och standarder. 

Lyft är det gemensamma namnet på de olika typer av ingjutningsgods i betongelementen som helt 
enkelt används för att lyfta betongelementen i samband med transporter och vid montering. 
Tidigare tillverkades ingjutningsgods oftast lokalt av respektive leverantör i högre grad än vad 
som är fallet idag. Krav på CE-märkning för godkända lyft har gjort att dessa nu istället tillverkas 
av företag som specialiserat sig på att tillverka lyft och annat ingjutningsgods. Tillverkarnas 
namngivning av sina respektive lyft har efter hand kommit att användas av leverantörerna. Detta 
innebär alltså att varje typ av lyft från en tillverkare heter likadant oavsett vilken leverantör som 
använder det. Men, de olika lyfttillverkarna tillhandahåller olika lyft som i varierande grad 
påminner om konkurrenternas lyft. Dessa olika lyft kan alltså vara snarlika varandra, men ändå 
skilja sig åt i detaljer, vilket kan leda till missförstånd och felaktig hantering av lyften. Avsaknaden 
av en branschgemensam standard för lyft kan ses som en onödig arbetsmiljömässig risk, med 
avseende på de säkerhetsmässiga krav och regler som gäller för hanteringen av betongelement 
ute på byggarbetsplatsen. 

Ritningslayout 
Ritningar är viktiga informationsbärare i beskrivningen av betongelementen. Bygghandlingar 
90’s rekommendationer för utformning av enhetliga bygghandlingar omfattar inte ritningslay-
outer för betongelement, vilket innebär att det finns stora skillnader i hur olika leverantörer 
utformar sin ritningslayout. Skillnaderna avser t.ex. hur måttsättningen organiseras, om snitt 
anges åt höger eller vänster och hur ritningshuvudet ser ut. Osäkerheter omkring måttsättning 
och snittdragning kan i olyckliga fall få till konsekvens att ett betongelement gjuts med fel sida 
upp, och därmed får helt andra och felaktiga egenskaper. Exempel på en sådan alvarlig situation 
kan om dragarmering hamnar i överkant istället för underkant av ett bjälklag eller en balk. 

Leverantörernas olika ritningslayouter kommer delvis av att de tillämpar olika produktions-
metoder, t.ex. att en leverantör gjuter fyrkantiga pelare liggande och därför även ritar den 
liggande medan en annan leverantör gjuter motsvarande pelare stående. 

Gemensamt för alla ritningslayouter är att ritningen upptas av en större gemensam vy som 
beskriver gjutbordet där elementet ska gjutas. I denna plan-vy måttsätts också allt som ska gjutas 
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in i elementet med hänvisning till om ingjutningsgodset ska ligga i över- eller underkant, hit- eller 
bortsida osv. Systematiken för måttsättning skiljer sig åt hos olika leverantörer, medan beskriv-
ning av ingående armering är en standardiserad del i ritningslayouten för alla leverantörer. 

 
Figur 45: Exempel på ritningsvy med måttangivelser (ritningshuvudet till höger på ritningen är borttaget). 

Ingående ingjutningsgods benämns på ritningarna med artikelnummer (positionsnummer) och 
hos vissa leverantörer även med produktnamn. Ofta används tillverkarens produktnamn på 
ingjutningsgodsen, se exemplet om lyft i avsnitt Komponenter – Ingjutningsgods, mm. ovan, 
medan varje leverantör använder egna specifika artikelnummer. Dessa artikelnummer hänvisar 
till företagets egen produktkatalog där ingjutningsgods och annat material som företaget normalt 
använder sammanställts. 

En annan skillnad hos olika leverantörer är sättet som ritningssnitt i höjd och i plan utförs. Vissa 
företag alltid lägger snitt åt vänster eller neråt medan andra alltid lägger motsvarande snitt åt 
höger och uppåt. 

Behovet av gemensamma ritningsstandarder kommer bland annat av att leverantörerna handlar 
av varandra och därför utbyter ritningsunderlag. Ett ritningsunderlag som är utformat av en 
leverantör kan inte tas emot och används i tillverkningen hos en annan leverantör utan att först 
redigeras och anpassas till mottagarens ritningslayout. Andra argument för att utveckla gemen-
samma ritningsstandarder är att leverantörerna ibland använder sig av externa konsulter för 
projektering av betongelementen som därför måste kunna anpassa sina ritningslayouter för 



Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 68 (111) 

respektive företag, samt att programvaror så som t.ex. IMPACT, Revit och Tekla måste kunna 
erbjuda företagsspecifika inställningar för varje typ av ritningslayout. 

Affärsrelation – ansvarsförhållande och samarbetsform 
Av kartläggningen av interaktionen och informationsflödet mellan leverantören och entrepre-
nören framträder några frågeställningar som berör arbetsprocessen, ansvarsfördelningen och 
relationen mellan parterna, vilket utvecklas och beskrivs utförligare i följande avsnitt. 

Det huvudargument som lyfts fram för förtillverkade betongelement framför motsvarande plats-
byggda alternativ, är förväntade tidsbesparingar under produktionen ute på byggarbetsplatsen. 
Detta är av särskild betydelse för projekt i storstadsområden, där de logistiska utmaningarna ofta 
är påtagliga. Även förbättrad arbetsmiljö framställs som ett starkt argument. Val av förtillverkade 
betongelement är därför i första hand en angelägenhet för produktionen ute på byggarbetsplatsen 
och är därför ett beslut som ofta initieras av platsledningen, alltså hos andra än dem som är 
ansvariga för projekteringen. Beslut om förtillverkning kan därför komma sent i processen, även 
då projektet är upphandlat som en totalentreprenad. 

Omprojektering – Ansvarsförhållanden 
I de tillfällen då konstruktionslösningen redan är projekterad och klar då leverantören handlas 
upp, är denna ofta designad utifrån ett platsbyggt alternativ. Som tidigare nämnts kräver detta en 
konvertering av den platsbyggda stomkonstruktionen till motsvarande förtillverkade konstruk-
tion. I praktiken kan leverantören bara använda geometrierna i en eventuellt tillgänglig konstruk-
tionsmodell och skapar utifrån denna en egen modell de förtillverkade betongelementen. 
Leverantören måste alltså göra om projekteringen av betongkonstruktionen för att passa vill-
koren i den egna tillverkningen. 

En annan tids- och resurskrävande konsekvens av denna omprojektering till en förtillverkad 
konstruktionslösning kommer av att konstruktören av den ursprungliga konstruktionen måste 
återengageras i projektet. Eftersom det fortfarande är konstruktören som har det övergripande 
ansvaret för konstruktionslösningen i sin helhet, måste projekteringen av den nya förtillverkade 
betongkonstruktionen koordineras och förankras hos den ansvarige konstruktören. Situationen 
försvåras av att leverantören och generalentreprenören inte har någon kontraktsmässig relation 
till byggherrens konstruktör, som ju dessutom sedan tidigare färdigställt och avslutat sitt 
projekteringsarbete för den givna konstruktionen. 

En annan fråga om ansvarsförhållanden som framkommit i beskrivningen av informationsflödet 
handlar om ansvaret för riktigheten i den modellinformation leverantören tar emot från 
entreprenören i de tillfällen en modell ingår i anbudsunderlaget. Frågan handlar om att exporten 
av en IFC-fil från konstruktörens och/eller entreprenörens programvara inte nödvändigtvis ser 
exakt likadan ut då leverantören tar emot denna i sitt eget system. Problemet uppstår då de 
ursprungliga objekten i IFC-filen ska tolkas och översättas till lokala objekt (Native objects), i 
mottagarens system. Detta skapar osäkerhet omkring vilket underlag som gäller för anbuds-
beräkningen. 

Leverantören ställs i sin tur inför samma fråga och problem då de lämnar över ett XML-underlag 
till en tilltänkt armeringsleverantör. Leverantören menar att det är omöjligt för dem att granska 
och kontrollera att den exporterade XML-filen som lämnas vidare till en armeringsleverantör 
verkligen innehåller korrekta mängder. Problemet ligger återigen i dataöverföringen från 
modellen, via XML-filen från t.ex. IMPACT, Revit, Tekla eller vilken programvara som använts, till 
att information överförs och packas upp på ett korrekt sätt i mottagarens system. Problemet med 
pålitligheten i informationsöverföringen och tydligheten i ansvarsförhållandena mellan parterna 
behöver redas ut för att minska risken för onödigt dubbelarbete. 
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Önskemål om tidigare och närmare samarbete med entreprenören 
En åtgärd för problemet med att konvertera konstruktionslösningen från platsbyggd till förtill-
verkad är naturligtvis att konstruktören redan från början projekterar konstruktionen utifrån ett 
förtillverkat alternativ. Men, entreprenörens metodfrihet talar emot detta eftersom det inte finns 
någon garanti för att den senare upphandlade generalentreprenören väljer en förtillverkad 
konstruktion enligt konstruktörens förslag. Avsaknaden av gemensamma standarder för förtill-
verkade betongelement försvårar också för en färdigprojekterad konstruktionslösning med 
förtillverkade element att direkt kunna tas emot och användas av vilken leverantör som helst. 
Byggherrens konstruktör är inte nödvändigtvis bekant med de olika begränsningar som 
respektive betongelement tillverkare har i sin tillverkning. 

Leverantörerna lyfter fram önskemål och förslag om att engageras av entreprenören redan i 
anbudsskedet, för att redan från början kunna vara med och räkna på en förtillverkad stom-
konstruktion i entreprenörens anbudsberäkning. Argumentet för detta gentemot för entre-
prenören är att anbudet kan göras mer konkurrenskraftigt genom att förväntade tidsbesparingar 
i produktionen och förbättrad arbetsmiljö kan beaktas i kalkylering, tidsplanering, riskanalys och 
andra överväganden i förbindelse med anbudsberäkningen. Leverantören är därmed också med 
och delar risken för att anbudet inte leder till kontrakt. Å andra sidan måste leverantören i gengäld 
kunna försäkra sig om att bli anlitad som stomleverantör i det fall det gemensamma anbudet 
accepteras och leder till kontrakt. Ett sådant förfarande kräver nya former av och avtal mellan 
leverantören och entreprenören och det öppnar upp för långsiktigare samarbeten omkring 
utveckling av gemensamma, standardiserade, stomkonstruktioner som kan användas och förfinas 
i flera efterföljande projekt. 

Betongleverantörens argument för större projekteringsansvar och tidigt engagemang mot-
balanseras något av byggherrens konstruktör (huvudkonstruktören), som menar att leverantören 
projekterar den förtillverkade elementkonstruktion utifrån sina tillverkningsvillkor, vilket kan 
leda till suboptimering i relation till konstruktionens övriga delar så som t.ex. en mer komplex och 
dyrare grundkonstruktion. Ur konstruktörens perspektiv är en samordnad generalentreprenad 
att föredra, vilket innebär att generalentreprenören handlas upp tidigt och kan ta aktiv del i 
diskussion och beslut om konstruktionslösningar samtidigt som konstruktörens roll och ansvar 
är tydligt. 

Den bästa formen av entreprenad är, enligt konstruktören, en form av samordnad generalentre-
prenad där entreprenören engageras tidigt i projektet och kan vara delaktig i diskussion och 
beslut om alternativa konstruktionslösningar. På detta sätt vet konstruktören redan från början 
vilken konstruktionslösning som gäller för projektet, och onödig omprojektering kan undvikas. 

Summering – kommentar (Fallstudie 3) 
Kartläggningen av informationsflödet mellanprojektprocessen och den industriella processen, 
alltså mellan entreprenör/konstruktör och leverantör, visar på att detta informationsflöde inte är 
fullt integrerat och att det finns tillfällen då det råder osäkerhet omkring ansvarsförhållanden vid 
informationsutbytet mellan parterna. I samband med anbudsräkning och samgranskning behöver 
information som levereras av en part, bearbetas och manuellt anpassas av mottagaren för att 
passa dennes system eller syften. Ett konkret exempel på detta är leverantören skapar sin egen 
3D-modell, även i de tillfällen då entreprenören tillhandahåller färdiga arkitekt- eller konstruk-
tionsmodeller. 

Denna kartläggning kan också konstatera att det finns utrymme för ökad standardisering inom 
området för förtillverkade betongelement. Motsvarande standard lär redan finnas etablerad i 
Finland. Projektering, tillverkning, leverans och montering av betongelement kräver koordinering 
och samordning med entreprenör, konstruktör och leverantörer av tekniska system. Dessutom 
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handlar leverantör med varandra i de tillfällen då de inte själva har erforderlig produktions-
kapacitet. I dessa öppna processer underlättar gemensamma standarder informationsutbytet 
mellan parterna, t.ex. skulle ett och samma projekteringsunderlag kunna tas emot och användas 
av alla leverantörer och behovet av omprojektering och konvertering skulle minska. 
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Fallstudie 4: Industriella entreprenörer 
Denna fallstudie avser att beskriva industrialiserat byggande utifrån entreprenadföretagens 
perspektiv. Byggentreprenörerna Ikano Bostad, Lindbäcks Bygg, Veidekke och NCC har bidragit 
med värdefull information till fallstudien. Fallstudien innehåller referenser till projektets tidigare 
fallstudier och försöker på så sätt koppla ihop dessa till en helhet. 

I det följande presenteras de fyra industriella entreprenörerna som medverkat i denna fallstudie. 

NCC 
NCC är idag ett av nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Företaget bildades 
1988 efter en sammanslagning av företagen JCC (Johnson Construction Company) och ABV 
(Armerad Betong Vägförbättringar). Idag har företaget omkring 18 000 anställda och omsätter 
cirka 62 miljarder kr per år. Företagets verksamhetsområde är brett och inkluderar alltifrån 
utveckling och produktion av bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga 
byggnader samt infrastruktur i form av vägar och anläggningar. (Om NCC, 2016) 

NCC har lång och bred erfarenhet inom industrialiserat byggande. Under 2000-talet utvecklade 
NCC ett eget koncept, NCC Komplett, för industriellt byggande av bostäder. Konceptet byggdes 
upp omkring ett byggsystem med förtillverkade planelement av betong, bjälklag i stål och badrum 
som levererades till byggarbetsplatsen som färdiga volymmoduler. Satsningen på NCC komplett 
lades, av olika anledningar, ner år 2008. (Lidelöw m.fl., 2015). 

Idag arbetar NCC med så kallade plattformar och presenterar bland annat två olika produktlinjer 
för sin effektiva bostadsproduktion, nämligen NCC Design och NCC Folkboende. Den gemen-
samma och industrialiserande tanken med dessa plattformar är att utveckla och tillämpa 
standardiserade lösningar och en arbetsprocess som kan upprepas och förfinas i projekt efter 
projekt (NCC Design och NCC Folkboende, 2016). NCCs arbete med att skapa effektivitet genom 
utveckling och tillämpning av plattformar handlar om att industrialisera arbetsprocessen snarare 
än själva produkten (Lidelöw m.fl., 2015). 

Veidekke 
Veidekke är ett företag som startade med att utföra vägbeläggningsentreprenader i Norge redan 
år 1936. Sedan dessa har verksamheten såväl som marknaden utvecklats till att Veidekke idag (år 
2016) omfatta både bygg-, anläggnings- och bostadsutveckling i såväl Norge, Sverige och 
Danmark. Med cirka 7 000 anställda och en omsättning på cirka 25 miljarder NOK (2015), är 
Veidekke Skandinaviens fjärde största entreprenadföretag. Veidekke beskriver sig själva som en 
av nordens största byggare av flerbostadshus, men bygger såväl som renoverar även kontors- och 
affärslokaler, hotell, köpcentrum, offentliga byggnader, skolor, sjukhus mm. (Om Veidekke, 2016) 

Veidekke har utvecklat ett eget koncept för industriellt bostadsbyggande, VeidekkeMAX. 
Konceptet är uppbyggt omkring tre plattformar: 

• Teknikplattform 
• Processplattform 
• Verktygs- och organisationsplattform 

Teknikplattformen består av alla de byggdelar och tekniska komponenter som var för sig är 
standardiserade, men som sätt samman och konfigureras till unika huslösningar. Processplatt-
formen beskriver ett standardisera arbetssätt och i detta sammanhang pratar Veidekke om både 
tillämpning av VDC (Virtual Design och Construction) och metoder för att bred involvering och 
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engagemang i planeringsarbetet. Den tredje plattformen i VeidekkeMAX-konceptet handlar till-
ämpning av en uppsättning av IT-verktyg och om att organisera arbetet i arbetslag som tillsam-
mans har kompetens att utför flera olika traditionella arbetsuppgifter. (Om VeidekkeMAX, 2016) 

Ikano Bostad 
Ikano Bostad är en del av Ikano Fastigheter, som tillsammans med Ikano Bank och Ikano Försäk-
ring ingår i den internationella företagsgruppen Ikano, ägd av familjen Kamprad. (Om Ikano, 
2016). Ikano Bostad är, i relation till övriga entreprenadföretag i denna fallstudie, ett ungt bolag 
som registrerades först år 2009. Men, Ikano Bostad är samtidigt i jämförelse med de övriga 
företagen också det snabbast växande. Ikano Bostad har drygt 250 medarbetar och omsatte vid 
samma tidpunkt 1,7 miljarder SEK. Cirka 5 900 hyreslägenheter förvaltas av företaget och cirka 
1 300 lägenheter är i produktion (Ikano Bostad, 2016) 

Ikano Bostads verksamhet omfattar att utveckla och att producera lägenheter både som hyres-
rätter och bostadsrätter. Marknadssegmentet tar sikte på ”de många människorna” och företaget 
opererar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg, Öresundsregionen och i växande regionstäder 
runt om i Sverige. (Om Ikano Bostad, 2016) 

Ikano Bostad har ingen egen industrialiserad förtillverkning, men samarbetar med industriella 
tillverkare av betongelement. Däremot använder Ikano Bostad begreppet bostadsplattform och 
vill med detta beskriva sitt sätt att arbeta med standardisering och återupprepning för att 
systematiskt kunna möjliggöra ständiga förbättringar och därmed bli mer kostnads- och tids-
effektiva med bibehållen kvalitet. Ikano Bostad beskriver och dokumenterar sin bostadsplattform 
i Vårt sätt att bygga, VSAB. (Ikano Bostad, 2016) 

Lindbäcks Bygg 
Lindbäcks Bygg är ett familjeägt entreprenadföretag med ett eget industriellt byggsystem och 
egen förtillverkning av plan- och volymelement för flerbostadshus med trästomme. Tillverk-
ningen omfattar såväl hyreslägenheter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende senior-
boende och trygghetsboende. Lindbäcks Bygg ingår i koncernen Lindbäcks tillsammans med 
Lindbäcks Fastigheter (hyresrätter och bostadsrätter). Lindbäcks, som grundades för drygt 90 år 
sedan, har idag (år 2016) cirka 250 medarbetare och omsätter knappt 700 miljoner. (Om 
Lindbäcks Bygg, 2016) 

Lindbäcks Byggs tillverkning är förlagt till den egna, 18 000 kvadratmeter stora, fabriken i Piteå, 
där även företagets huvudkontor finns. Den nuvarande produktionskapaciteten i fabriken är 
1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder per vecka, vilket motsvarar 20 lägenheter. Företaget 
har beslutat att etablera en ny fabrik i Piteå hamn som, när den står klar 2017/2018, gör att 
Lindbäcks Bygg kan tredubbla sin produktion. (Om Lindbäcks Bygg, 2016) 

Byggsystem och industrialiserat byggande 
Entreprenörer beskrivs ofta i rollen som total- eller som generalentreprenör med ansvar för en 
tillfällig projektorganisation, där flera olika aktörer ska koordineras och styras genom projekt-
processens olika faser fram till en färdig slutprodukt. I en sådan projektbaserad byggprocess är 
det slutprodukten, dvs. den färdiga byggnaden eller anläggningen som står i fokus. Denna bild av 
entreprenörens och byggindustrins projektbaserade organisation och produktionsform är i 
högsta grad fortfarande aktuell. Men, bilden kan behöva kompletteras med en beskrivning av ett 
pågående utvecklingsarbete som engagerar många entreprenörer, vilket bland annat pekar i 
riktning mot långsiktiga affärsrelationer, utveckling av standardiserade byggsystem, erfarenhets-
återföring och ständiga förbättringar, hållbart byggande mm. Detta är begrepp som inte i första 
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hand kännetecknar den traditionella, tillfälliga, fragmenterade och projektbaserade bygg-
processen, utan istället utgör karakteristiska begrepp inom tillverkningsindustrin. Denna del av 
entreprenörernas pågående utvecklingsarbete pekar alltså i riktning mot industrialiserat 
byggande, där det till skillnad från traditionellt byggande, är processen snarare än slutprodukten 
som står fokus. 

I denna fallstudie kan tre olika strategier eller förhållningssätt till industrialiserat byggande 
identifieras hos entreprenörer, nämligen: 

• Strategi 1: Byggsystem med platsbyggd produktion 
• Strategi 2: Byggsystem med extern industriell förtillverkning 
• Strategi 3: Byggsystem med intern industriell förtillverkning 

I följande beskrivs entreprenörernas tre olika strategier med utgångspunkt i affärsrelation och 
samarbetsform (delfråga 3) samt i informationshantering (delfråga 1 och 2). 

Strategi 1: Byggsystem med platsbyggd produktion 
Industriellt byggande kan i sin enklaste form innebära att entreprenören konsekvent tillämpar 
byggsystem som består av standardiserade lösningar för olika typer av byggdelar, så som t.ex. 
innerväggar, bjälklag, grundfundament mm. Byggsystemet kan även utvecklas och tillhandahållas 
av en extern leverantör, t.ex. en byggmaterialtillverkare. Fallstudie 1 beskriver just ett sådant 
exempel där Gyproc arbetar för att skapa ett byggsystem omkring byggskivan XRoc, som används 
för strålavskärmning t.ex. i en väggkonstruktion. Tanken är att XRoc-byggsystem ska beskriva 
färdiga, väl dokumenterade och testade, lösningar för vanligt förekommande väggkonstruktioner. 
XRoc-byggsystem monteras med helt traditionella byggmetoder ute på byggarbetsplatsen. 

Undersökningsområdet i detta projekt utgörs av gränslandet mellan den industriella processen 
och projektprocessen. I den enkla strategi som beskrivs i detta avsnitt representerar entreprenö-
rens utveckling och/eller tillämpning av ett byggsystem den industriella processen som omsätts 
med traditionella produktionsmetoder i projektprocessen. I detta sammanhang betonar entrepre-
nörer att implementering av ett gemensamt byggsystem, även om detta är av enklare slag, är att 
betrakta som en förändringsprocess som kräver samsyn och engagemang i hela företaget. Alla 
delar av företaget, från ledningen och genom hela organisationen, måste anamma och stå bakom 
det standardiserade byggsystemet och det enhetliga sättet att arbeta. Detta kan vara en utmaning 
i synnerhet för stora entreprenörer som av tradition har en decentraliserad organisation, där 
projekten och dess ledning i mångt och mycket fungerat som självstyrande enheter. 

Affärsmodeller och industriella lösningar 
Utveckling och tillämpning av ett byggsystem kräver inte nödvändigtvis inslag av industriell 
förtillverkning, utan kan hanteras med traditionella produktionsmetoder på byggarbetsplatsen, 
vilket är fallet i den strategi som beskrivs här. Entreprenörens affärsrelation till någon extern 
leverantör är, i denna strategi, bara aktuell om entreprenören anlitar någon extern part för att 
utföra den platsbyggda produktionen och/eller om entreprenören inte själv äger det aktuella 
byggsystemet. 

I den situation då entreprenören anlitar en extern leverantör (underentreprenör) för produktio-
nen av byggsystemet på byggarbetsplatsen ställs särskilda krav på byggsystemets dokumentation 
i form av beskrivningar, ritningar, manualer mm. Tanken om återupprepning, inlärningseffekt och 
ständiga förbättringar i byggsystem såväl som produktion försvåras då produktionen utförs av 
externa leverantörer, och just därför försöker entreprenörerna knyta ett begränsat antal leveran-
törer till sig, se diskussion om ledningssystem ovan. 
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Entreprenören kan välja ett byggsystem som tillhandahålls av en extern industriell leverantör. I 
denna situation är det alltså den industriella leverantören som står för utveckling, dokumentation 
och marknadsföring av byggsystemet. Den industriella leverantören marknadsför inte sina bygg-
system bara till entreprenörer i enskilda projekt, utan arbetar även långsiktigt och på bred front 
mot nyckelpersoner så som arkitekter och konstruktörer. Tanken med detta från leverantörens 
sida är naturligtvis att sprida kunskap om byggsystemen och därmed försöka få det egna bygg-
systemet föreskrivet i ritningar och beskrivningar i pågående och kommande projekt. 

Gyproc ger uttryck för detta i fallstudie 1 där Gyproc handbok (Gyproc Handbok, 2010), som inne-
håller projekteringsanvisningar, guide över olika produktsystem, teknisk information om akustik, 
brandskydd, värmeisolering samt produktbeskrivningar mm., är ett tydligt exempel på dokumen-
tation av företagets byggsystem. Gyproc Handbok avser att utgöra en faktabas och ett beslutsstöd 
för val av produkter och systemlösningar och är på så sätt ett viktigt sätt att skapa kännedom om 
företagets produkter. I fallstudie 1 beskrivs också hur Gyproc löpande tar kontakt med arkitekter 
och konstruktörer för att informera om företagets produkter och systemlösningar, men också för 
att bistå med teknisk rådgivning och förslag på lämpliga systemlösningar. 

Informationshantering 
Utveckling och tillämpning av ett byggsystem på denna nivå kräver inte nödvändigtvis tillämpning 
av BIM eller avancerade informationssystem. Men för att uppnå en rationell och kvalitetssäkrad 
process bör informationshanteringen i snitten mellan entreprenör och materialleverantörer 
respektive industriella leverantörer analyseras och utvecklas. Detta för att kunna dra nytta av de 
fördelar som ett styrt byggsystem möjliggör. 

Strategi 2: Byggsystem med extern industriell förtillverkning 
I den strategi som beskrivs i detta avsnitt har entreprenören ett utvecklat byggsystem, men väljer 
att anlita en extern industriell leverantör för tillverkning och leverans av byggelement. Ett vanligt 
argument för denna strategi är att entreprenören vill undvika fasta investeringar i en produk-
tionsanläggning och därmed själv bära risken för växlande produktionsvolymer mm. Det som, 
utifrån frågan om affärsrelation och samarbetsform, är intressant att diskutera i denna strategi 
handlar om behovet av att etablera långsiktiga samarbeten mellan entreprenören och den 
industriella leverantören. 

Affärsmodeller och industriella lösningar 

Långsiktiga samarbeten - ramavtal 

Att utveckla och implementera ett byggsystem är ett långsiktigt arbete som inte avgränsas eller 
fokuserar på enskilda projekt, och därför är det också viktigt för entreprenören att knyta till sig 
strategiska leverantörer i långsiktiga samarbeten. Leverantörer av innerväggsystem, förtillverkad 
armering och/eller betongelement, se t.ex. fallstudierna 1, 2 och 3, utgör typiska exempel på 
sådana leverantörer. Långsiktigheten behövs för att entreprenören ska kunna säkra sina projekt-
leveranser och för den industriella leverantören är långsiktighet en garant för att kunna göra 
investeringar och att kunna skapa en jämn och stabil beläggningsgrad. 

Strategiska leverantörer knyts till entreprenören genom ramavtal med överenskomna á-priser, 
vilket förenklar upphandlingen till varje projekt på ett påtagligt sätt för båda parter. Konkurren-
sen mellan betongelementleverantörerna flyttas därmed från varje enskilt projekt till ramavtals-
upphandlingen. Ett ramavtal kan sträcka sig över en tidsperiod av upp till fyra år och det behöver 
inte avgränsas till en enskild leverantör utan kan inkludera flera företag av samma typ, t.ex. flera 
olika betongelementleverantörer, för att på så sätt säkerställa tillräcklig leveranskapacitet. I 
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ramavtalen garanterar entreprenören en viss volym över tid gentemot respektive leverantör. 
Entreprenören lämnar också, med god framförhållning, prognoser på kommande beställningar till 
leverantörerna, så att dessa kan planera för sin produktion. 

Det som entreprenörerna ger uttryck för vad gäller närmare och långsiktigare samarbeten 
stämmer mycket väl överens med de industriella leverantörernas syn på affärsrelationen med 
entreprenörer, vilket dokumenteras och beskrivs i fallstudie 1, 2 och 3 i denna projektrapport. 
Industriella leverantörer vill utveckla sin verksamhet från att vara renodlade leverantörer av 
produkter till att även kunna leverera service i form av teknisk rådgivning, projektering, logistiska 
lösningar mm., vilket alltså ligger helt i linje med entreprenörernas strategier för industrialiserat 
byggande. Samarbetet mellan entreprenören och industriella leverantörer omkring byggsystem 
och industriell förtillverkning, öppnar upp för integrering av informationsflöden mellan parterna, 
utveckling av gemensamma arbetsmetoder och konceptlösningar som utgör viktiga delar i det 
enhetliga och standardiserade arbetssätt som karakteriserar industrialiserat byggande. 

Entreprenören involverar industriella leverantörer tidigt i processen 

Entreprenörer som anlitar externa industriella leverantörer involverar dessa i ett mycket tidigt 
skede i projektprocessen. Entreprenörerna ger exempel på att stomleverantörer anlitas i rollen 
rådgivare redan i entreprenörens inledande arbete med att utveckla projektet och, när projekte-
ringsarbetet senare startar upp är stomleverantörens konstruktörer en del av projekterings-
teamet från början. Stomkonstruktionen projekteras på så sätt direkt med utgångspunkt i det 
bestämda byggsystemet, och därmed undviks också den dubbelprojektering som kan förekomma 
då entreprenörens projektör först tar fram ett konstruktionsunderlag som sedan skickas ut i en 
anbudsförfrågan till flera olika betongelementleverantörer. Att varje betongelementleverantör 
räknar och lämnar anbud utifrån sina respektive byggsystem, och att den som senare vinner 
anbudet projekterar om konstruktionslösningen, är en långsam och kostsam process. Problemen 
med omarbetning av stomkonstruktionen tydliggörs i fallstudie 3. 

Celsa Steelservice ger, i fallstudie 2, ett annat exempel på tidigt samarbete med entreprenören när 
de presenterar förslaget att arbeta tillsammans redan i anbudsskedet. Entreprenörens anbud kan 
på så sätt redan från början ta höjd för industriella lösningar, i detta exempel Celsas förtillverkade 
armeringslösningar, och de konsekvenser dessa får för kostnader, produktionsmetoder, tids-
aspekter, risker, kvalitet, arbetsmiljö, logistik och andra aspekter som ska beaktas och tas hänsyn 
till i anbudet. 

Långsiktigt samarbete – bibehållen konkurrens 

I en marknadsekonomi är konkurrens en viktig komponent som ska verka för ständig utveckling 
och förnuftig prisutveckling. I den traditionella, projektbaserade byggprocessen, framstår 
konkurrensfaktorn tydligt i upphandlingen. Varje leverantör till projektet handlas normalt upp 
till lägsta pris och därmed styrs projektorganisationen och samarbetet mellan parterna utifrån de 
ingångna kontrakten. Att detta får konsekvenser för samarbetsklimatet, viljan att dela med sig av 
information och erfarenheter, drivkraft till innovativt tänkande, risk för suboptimeringar och 
andra aspekter som påverkar totalkostnad och kvalitet i den slutgiltiga, finns väl dokumenterat i 
artiklar och litteratur som kritiskt granskat den traditionella byggprocessen, se t.ex. Winch 
(2010). 

Den gemensamma strävan mot långsiktiga affärsrelationer som uttrycks inte bara hos de 
entreprenörer som arbetar i riktning mot industrialiserat byggande, utan även hos andra 
industriella leverantörer, kan tyckas utmana eller kanske till och med urholka den konkurrens 
mellan parterna som varje projektupphandling innebär. En aktör som ingår i ett konsortium och 
som, tillsammans med andra aktörer, har varit med i utvecklingen av ett gemensamt byggsystem 
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kan kanske tyckas lockade att slå sig till ro på bekostnad av att övriga samarbetspartners tvingas 
ta ett större ansvar. Denna risk avfärdas dock med argumentet och förklaringen att det i affärs-
modellen ingår tydliga incitament för varje företag att aktivt bidra till konsortiets gemensamma 
åtaganden. Samarbetet blir också kontinuerligt utvärderat från alla parters perspektiv och de 
företag som inte lever upp till förväntningarna riskerar att åka ur samarbetsavtalet. En inbyggd 
tröghet som kommer av att det tar tid och kraft att söka, utvärdera, introducera, utbilda och sätta 
igång nya samarbetspartners, motverkar samtidigt att någon samarbetspart allt för lättvindigt blir 
utbytt. Varje form av långsiktigt samarbete bygger helt enkelt på ett ömsesidigt förtroende och 
tillit mellan parterna, vilket den traditionella, projektbaserade, samarbetsformen har svårare att 
skapa förutsättningar för. 

Informationshantering 
En samarbetsform där grupper av aktörer, såsom beställare, konsulter, materialleverantörer samt 
entreprenörer går samman och gemensamt driver ett eller flera projekt där man står för en 
gemensam projektleverans, kan kallas för IPD - Integrated Project Delivery. IPD finns väl 
dokumenterat i litteraturen. IPD har vuxit fram med drivkraft från den ökande implementeringen 
och tillämpningen av byggnadsinformationsmodellering, BIM. Det grundläggande argumentet för 
IPD handlar om att investeringar i gemensamma BIM-system, med allt vad det innebär i form av 
val av kompatibla mjukvaror, utbildning, arbetssätt, etablering av standarbegrepp mm, inte 
betalar sig fullt ut i ett enskilt projekt utan skapar mer nytta i återkommande arbeten och på 
längre sikt.  

IPD lämpar sig väl för aktörer som i sin verksamhet använder sig av tekniken som har bäring på 
byggsystem med extern industriell förtillverkning. En av grundstenarna i IPD är en gemensam 
informationsplattform som i så stor grad som möjligt bygger på gemensamma standarder och 
öppna format. På detta vis säkerställer man en flexibilitet i uppbyggnaden av byggsystemet och 
skapar möjligheter att docka till nya aktörer i samarbetet utan att kostnaderna för förändringarna 
skenar iväg.  

IPD är också ett uttryck för att komma ifrån det kortsiktiga projektperspektivet och istället skapa 
mer långsiktiga affärssamarbeten, även om IPD-samarbetet alltså inte i sin ursprungliga form 
skapades omkring en industriell produkt utan i ett BIM-baserat arbetssätt. 

Strategi 3: Byggsystem med intern industriell förtillverkning 
I detta avsnitt behandlas den strategi som innebär att entreprenören väljer att både utveckla ett 
eget byggsystem och en egen produktionslinje för förtillverkning av detta byggsystem. Med denna 
strategi kommer alltså entreprenören att själv kontrollera såväl produkt- som produktions-
utvecklingen och kan dra fördel av all erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar, men bär 
samtidigt själv den ekonomiska risk det innebär att äga och driva en egen produktionsanläggning. 

Affärsmodeller och industriella lösningar 
Frågan om affärsrelation och samarbetsform, dvs. delfråga 3 i denna fallstudie, reduceras med 
denna strategi till en huvudsakligen intern fråga för entreprenören och hur denne integrerar sin 
industriella process och projektprocessen. Sättet på vilket detta ger sig uttryck är att entreprenö-
ren själv försöker äga och kontrollera så stor del av värdekedjan som möjligt, vilket t.ex. framgår 
tydligt av Figur 46 och Figur 47 på sidorna 78 och 79, som beskriver informationsflödet för 
Lindbäcks Bygg. 
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Informationshantering 
För att kunna kontrollera och optimera hela processen och värdekedjan måste den industriella 
aktören kontrollerar och styra hela informationsflödet. Ett väl fungerande informationsflöde med 
väl strukturerade informationsmängder är en grundförutsättning för att åstadkomma en lönsam 
och över tiden hållbar affär inom detta segment. Viktiga parametrar i informationshanteringen är 
användandet av standarder, flexibla och öppna system, väl dokumenterade processer och 
informationsstrukturer. 

 

 



 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

  Sida 78 (111) 

Informationsflöde – Lindbäcks Bygg, del 1
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Figur 46: Informationsflöde – Lindbäcks Bygg, del 1 
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Informationsflöde – Lindbäcks Bygg, del 2
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Figur 47: Informationsflöde – Lindbäcks Bygg, del 2 
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Summering - kommentar (Fallstudie 4) 
Denna fallstudie identifierar och beskriver tre olika strategier eller förhållningssätt som entrepre-
nören kan anamma i sin relation till industrialiserat byggande. Beskrivningen kompliceras något 
av att samma entreprenör kan agera i fler än ett industrialiserat segment samtidigt, samt att inte 
bara entreprenörer utan även andra aktörer kan utveckla och tillhandahålla byggsystem och 
industriell förtillverkning. 

Det konstateras i denna fallstudie att entreprenörernas uttryckliga önskan om att knyta sina 
industriella leverantörer närmare till sig, i mer långsiktiga samarbeten, som ett led i att utveckla 
byggsystem och sitt industrialiserade byggande, ligger helt i linje med de industriella leverantö-
rernas egna tankar. De industriella leverantörerna vill utveckla sin verksamhet med att även 
kunna tillhandahålla tjänster och service i form av tekniskt kunnande, projektering, logistik-
tjänster, informationsmängder mm. I fallstudie 2 pratar leverantören av förtillverkade armerings-
lösningar om att medverka redan i entreprenörens anbudsskede, betongelement-leverantören 
ger uttryck om att vilja engageras tidigare i entreprenörens projektprocess enligt fallstudie 3 och 
i fallstudie 1 pratar Gyproc om strategiska samarbeten med leverantörer av medicinsk utrustning 
omkring sitt XRoc-byggsystem. Den förändringsprocess som pågår hos aktörerna inom industria-
liserat byggande bekräftar behovet av att hitta nya affärsrelationer, samarbetsformer och 
informationsplattformar som på bästa sätt tar vara på potentialen med industrialiserat byggande. 
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Slutsatser 
Den operativa arbetsgruppen som står bakom ansökan till det strategiska innovations-
programmet Smart Built Environment har också tagit initiativ till, och har dragit upp riktlinjerna 
för detta projekt. I bakgrunden och argumenten för projektet, refererade arbetsgruppen bland 
annat till SBUF-rapporten ”BIM-standardiseringsbehov” av Ekholm m.fl., (2013) och en figur som 
i SBUF-rapporten översiktligt redogör för informationsleveranser i samhällsbyggandet. Rappor-
ten fokuserar, enligt arbetsgruppen, allt för ensidigt på den traditionella projektbaserade pro-
cessen, medan byggmaterialindustrin och de industriella delarna av byggprocessen inte lyftes 
fram i tillräcklig grad. Ur detta resonemang initierades alltså detta projekt i avsikt att närmare 
kartlägga industriella processer och dess samspel med den traditionella projektbaserade pro-
cessen. 

När detta projekt nu är genomfört och i detta avsnitt ska summeras, kan det finnas anledning att 
försöka återkoppla till den ursprungliga frågan om industriella processer och dess roll i samhälls-
byggandet. När resultatet av de fyra fallstudierna i detta projekt lyfts in och sätts i relation till 
SBUF-rapportens bild av informationsleveranser i samhällsbyggandet, så framstår det tydligt att 
industriella leverantörer utgör en betydande del av värdekedjan i byggprocessen, se Figur 48 
nedan. 

I Ekholm m.fl., (2013) originalversion representeras de industriella leverantörerna i Figur 48 av 
kategorin ”Byggvaruproducenter och leverantörer” och deras aktiviteter beskrivs i ”simbanan” 
just under kategorin ”Byggentreprenör”. De i olika nyanser angivna fältmarkeringarna avser att 
illustrera hur de industriella leverantörerna i de fyra fallstudierna är närvarande och delaktiga i 
projektprocessens olika aktiviteter. Fältmarkeringarna i Figur 48 anger, enligt den inklistrade 
teckenförklaringen, utbredningen av aktiviteterna för den industriella leverantören i respektive 
fallstudie. 

Figuren visar att det är påtaglig skillnad mellan hur stor del av värdekedjan som täcks in av de 
olika kategorierna av industriella leverantörer. Även den enklaste industriella produkten, som här 
representeras av XRoc-byggskivan i fallstudie 1, interagerar med entreprenören i projekt-
processen. De industriella entreprenörer som beskrivs i fallstudie 4, äger och kontrollerar 
betydande delar av värdekedjan. Lindbäcks Bygg och BoKlok är exempel på denna typ av 
industriella entreprenörer. Det som bland annat är gemensamt för dessa är att de har utvecklat 
egna byggsystem och, i Lindbäcks Byggs och BoKloks fall, äger de produktionsanläggningarna där 
byggsystemet förtillverkas. Även de andra industriella entreprenörerna i denna studie, som 
saknar egen förtillverkning, visar på samma mönster att vilja engagera sig tidigt i processen. Den 
enkla slutsatsen är att en industriell entreprenör som utvecklar ett eget byggsystem, och 
eventuellt även egen förtillverkning, i högre grad kräver att entreprenören bygger i egen regi. 
Genom att föra dialog med kommunen och tidigt vara delaktig i planprocessen, kan entreprenören 
verka för att det egna byggsystemet passar med den aktuella detaljplanen för området. 

Den stora bredd som industriella leverantörer representerar, både vad gäller i vilken omfattning 
de kontrollerar värdekedjan, den industriella produktens komplexitet och förtillverkningsgrad 
eller andra aspekter, gör det olämpligt att betrakta alla industriella leverantörer som en helhet 
eller som ett samlat begrepp vid t.ex. formulering av enskilda forskningsuppslag. 
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Informationsleveranser i samhällsbyggandet
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Figur 48: Utbredningen av de industriella leverantörerna i fallstudie 1 till4 i relation till informationsleveranser i samhällsbyggandet av Ekholm m.fl., (2013) 
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Slutsatser omkring projektets tre delfrågeställningar besvaras i följande avsnitt. 

Frågeställning 1: Informationsleveranser – Objekt och egenskapsdata 
Den första delfrågan i detta projekt avsåg att beskriva hur de industriella leverantörerna beskri-
ver sina produkter i form av informationsleveranser. Frågan handlade delvis om att försöka kart-
lägga i vilken mån det finns branschgemensamma sätt att beskriva objekt och egenskapsdata hos 
de industriella leverantörerna samt hur väl informationsinnehållet svarar upp mot informations-
behovet hos de aktörer som verkar i projektprocessen respektive i den industriella processen. Av 
kartläggningen framgår att det saknas branschgemensamma standarder på flera håll samt att de 
vanligast förekommande filformaten vid informationsleveranser fortfarande utgörs av PDF-, 
Word- eller Excel-filer. 

En förklaring till att behovet av nya standarder uppfattas som lågt bland de industriella aktörerna 
kan vara att beställarna (entreprenörerna) ännu inte på alvar har börjat ställa krav på hur de vill 
att informationsstrukturen ska se ut. En successivt ökande BIM-användning kommer sannolikt att 
hölja kraven på de industriella leverantörerna, eftersom informationshanteringen då blir en 
särskilt viktig parameter, vilken också regleras i kontraktet mellan parterna. 

Företagsspecifika standarder är vanligt förekommande 

Företagsspecifika standarder är vanligt förekommande. Gyprocs Handbok (Gyproc Handbok, 
2010) som beskrivs i fallstudie 1 och de företagsspecifika standarders som används bland betong-
elementleverantörerna i fallstudie 3 bekräftar detta. Även enkätstudien indikerar att det är 
vanligt att företag utvecklar och använder egna standarder för att beskriva och systematisera 
signa produkter. Svaren i enkäten visar att drygt 40% av de industriella leverantörerna använder 
egna standarder, utvecklade inom det egna företaget, se Tabell 3 på sida 18. 18 % säger att de inte 
använder någon standard alls. I övrigt sprids svaren ganska jämt mellan de vanligaste standarder 
som presenterades som svarsalternativ i denna fråga. 

Bland armeringsleverantörer finns däremot en branschgemensam standard för kategorisering 
och benämning av olika typer av armeringsjärn, och de vanligast förekommande bocknings-
typerna, vilket underlättar utbytet av information mellan alla inblandade aktörer. Celsa har t.ex. 
utnyttjat detta för utveckling av ett IT-system, QR-armering, (Celsa - QR, 2016), som stödjer och 
integrera informationsflödet mellan aktörerna i armeringsprocessen. StruSoft har gjort mot-
svarande med utvecklingen av sitt system IMPACT, se StruSoft – Impact (2016), där betong-
elementleverantörer tillsammans med entreprenörer och teknikkonsulter utgör huvudmål-
grupperna för detta system. Men, till skillnad från Celsas QR-armering, där alla användare 
tillämpar ett gemensamt sätt att klassificera objekt (armering), så måste IMPACT innehålla unika 
uppsättningar av respektive företags egna begreppssystem. 

Frågan om standardisering berör även de industriella entreprenörerna i denna kartläggning. Men, 
utveckling och implementering av nya standarder framhålls inte ha högsta prioritet i relation till 
andra aktuella forsknings- och utvecklingsinsatser. Istället efterfrågas bland annat utveckling och 
förnyelse av samarbetsformer och affärsrelationer, vilket också inkluderar juridiska aspekter 
med nya former av kontrakt och samarbetsavtal. Även om gemensamma standarder välkomnas, 
så pekar några entreprenörer på det omfattande förändringsarbete detta skulle kräva i form av 
uppdatering av referensdatabaser med kostnadsinformation, objektbeskrivningar och all doku-
mentation i ledningssystem, anvisningar mm. innan detta får genomslag. 

Informationsleveranser – vanligt använda filformat 

Det kan konstateras utifrån fallstudierna att stor del av informationsutbytet mellan aktörerna 
sker via PDF-, Word- eller Excel-format, vilket också bekräftas i enkätsvaren där nästan 95% 
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anger att de ofta eller alltid tar emot information i något av dessa tre filformat. Även utväxlingen 
av DWG-filer framstår som förhållandevis vanligt förekommande enligt enkäten. Knappt 70% 
svarar att det ofta eller alltid tar emot DWG-filer, vilket även detta överensstämmer med den bild 
av informationsflödet som beskrivs i fallstudierna. Vad gäller IFC-, 2D-CAD och 3D-modeller, 
indikerar enkätsvaren att dessa format förekommer mer sällan. 75% anger att de ibland eller 
aldrig tar emot IFC-filer och motsvarande siffror för 2D-CAD och 3D-modeller är drygt 45 % 
respektive knappt 75%. Motsvarande bild presenteras för de filformat den industriella leveran-
tören i sin tur lämnar till sin uppdragsgivare. 

Frågeställning 2: Informationsflöde – Processchema 
En betydande del av arbetet med fallstudierna handlade om att kartlägga informationsflödet 
mellan den industriella leverantören och entreprenören i projektprocessen. Denna kartläggning 
redogör för i vilka aktiviteter informationsutbytet sker och vilka informationsmängder som 
förmedlas samt vilken aktör som är producent respektive brukare av informationen. Under-
sökningen visar att mottagen information ofta måste bearbetas och inmatas på nytt för att passa 
mottagarens system. Slutsatsen är alltså att informationsflödet mellan aktörerna i den industriella 
processen och i projektprocessen har potential att utvecklas och förbättras till gagn för båda 
parter. Kännedom om mottagarens eventuella behov av omstrukturering av levererad 
information behöver förbättras. Här finns utrymme för kompletterande och fördjupande under-
sökningar som närmare visar hur utbytet bör se ut för att effektivisera informationshanteringen 
hos inblandande parter. 

Användning av BIM är i detta sammanhang den nödvändiga katalysatorn som verkar för att tydlig-
göra informationsbehov och krav på filformat och standarder hos alla aktörer under processens 
olika skeden. Medan tillämpningen av BIM möjliggör ett effektivare och mer integrerat informa-
tionsflöde så är det den industriella leverantörens och entreprenörens (beställarens) gemen-
samma önskan om att hitta nya affärsmodeller, med närmare och långsiktigare samarbeten, som 
är den nödvändiga drivkraften för implementeringen av BIM. 

Omstrukturering och återinmatning av information 

Både i fallstudien om förtillverkad armering och om förtillverkade betongelement framkommer 
exempel på situationer som kräver omstrukturering och återinmatning av information i informa-
tionsöverföringen från en part till en annan. I enkäten svarar drygt 70% av de industriella leveran-
törerna att de ofta eller alltid behöver bearbeta eller omstrukturera den information de tar emot 
från sin uppdragsgivare. På sidan 15 återges några citat från enkätundersökningen som ger 
exempel på och bekräftar att omarbetning av mottagen information är vanligt förekommande och 
att detta både är resurs-och tidskrävande. Men, samtidigt framförs också tanken om att en viss 
grad av informationsbearbetning uppfattas som ett nödvändigt led i kvalitetssäkringen och som 
en möjlighet att hitta bättre och fler industriella lösningsalternativ. 

Kvalitetsgranskning av information är ett område som utvecklats högst påtagligt genom de 
programvaror som möjliggör kollisionskontroller av olika modeller och även klarar att göra 
analyser av tillgänglighet mm. Medan mycket av det omfattande och tidsödande arbetet med 
kvalitetsgranskningen effektivt kan hanteras av dessa program, så övergår det manuella 
granskningsarbetet till att omfatta helhets- och rimlighetsbedömningar.  

Frågeställning 3: Affärsmodell – Erbjudande 
Denna frågeställning belyser den affärsmässiga relationen mellan den industriella leverantören 
och dess mottagare i projektprocessen och behandlar bland annat ramavtal, strategiska allianser 
och liknande samarbeten. Slutsatsen är att frågan om affärsrelationer framställs som den 
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viktigaste utvecklingsfrågan för alla kategorier av industriella leverantörerna, från byggmaterial- 
och komponenttillverkare till byggdelproducenter och industriella entreprenörer, som under-
sökts i denna kartläggning. Även enkätundersökningen indikerar att detta är den högst 
prioriterade frågan. 

Det är själva byggsystemet som utgör kärnan i det närmare och mer långsiktiga samarbete som 
efterlyses i den nya affärsmässiga relationen mellan den industriella leverantören och entrepre-
nören. Ett enhetligt byggsystem, tillsammans med ett långsiktigt och inkluderande arbetssätt, 
öppnar upp för erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar, vilket är viktiga faktorer i alla 
former av industriellt byggande. 

Närmare och mer långsiktiga affärsrelationer 

Behovet av närmare och mer långsiktiga affärsrelationer ger sig olika uttryck hos de olika 
industriella leverantörerna. Gyproc, se fallstudie 1, representerar en byggmaterialleverantör som 
arbetar strategiskt för att utveckla företagets verksamhet från att vara en renodlad material-
leverantör till att bli en systemleverantör som också kan erbjuda tjänster i form av teknisk 
projektering, logistiska lösningar (tid-plats-mängd-leveranser), uppföljning och kontroll av bygg-
systemets funktion och andra former av tilläggstjänster. 

Celsa vill, i rollen som industriell leverantör av förtillverkad armering, arbeta närmare entrepre-
nören och bli involverad redan i entreprenörens anbudsskede för att på så sätt kunna analysera 
och presentera olika industriella lösningar i projektet som entreprenören kan ta hänsyn till i sin 
anbudsprocess. I detta sammanhang belyser Celsa vikten av fastare och mer långsiktiga affärs-
relationer med entreprenören där ramavtalen också omfattar utveckling och implementering av 
gemensamma industriella lösningar. 

Betongelementleverantörerna lyfter också fram önskemål om att engageras av entreprenören 
redan i anbudsskedet, för att från början kunna vara med och räkna på en förtillverkad stom-
konstruktion i entreprenörens anbudsberäkning. Argumentet är att entreprenörens anbud kan 
göras mer konkurrenskraftigt genom att förväntade tidsbesparingar i produktionen och för-
bättrad arbetsmiljö kan beaktas i kalkylering, tidsplanering, riskanalys och andra överväganden i 
samband med anbudsberäkningen. Problemet, som beskrivs i fallstudie 3, att behöva konvertera 
en färdig konstruktionslösning från ett platsbyggt till ett förtillverkat alternativ, kan också 
undvikas om betongelementleverantören engageras tidigt för att direkt projektera en förtill-
verkad stomkonstruktion. 

I fallstudie 4 konstateras samtidigt att de industriella entreprenörerna uttrycker önskemål om att 
knyta industriella leverantörer närmare till sig, och genom mer långsiktiga samarbeten utveckla 
deras byggsystem och ett industrialiserat byggande. Detta ligger alltså helt i linje med de 
industriella leverantörernas egna tankar och önskemål i fallstudierna. Den förändringsprocess 
som nu pågår hos de industriella leverantörer och entreprenörer, bekräftar behovet av att 
utveckla nya affärsrelationer, samarbetsformer och informationsplattformar som på bästa sätt tar 
vara på potentialen med ett industrialiserat byggande. 
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Förslag till fortsatt forskning 
I detta avsnitt presenteras förslag till aktuella forskningsinsatser. Förslagen kommer huvudsak-
ligen från intervjuerna med representanter för fallföretagen men också från de externt inkomna 
kommentarer som presenteras i avsnitt Förmedlingsprocessen på sidan 12. Projektgruppen har 
också själva tagit initiativ till och formulerat några förslag. De olika forskningsförslagen presen-
teras utan någon som helst inbördes rangordning. 

Mätmetoder och nyckeltal - verifiering av industriella lösningars mervärdet 
En konkret utvecklingsfråga som presenteras av en entreprenör handlar om behovet av att 
utveckla mätmetoder och nyckeltal för att kunna analysera och beskriva den komplexa process 
som industrialiserat byggande utgör. Frågan handlar bland annat om att hitta flaskhalsar i 
produktionssystemet och därmed kunna fokusera på de insatser och förändringar som har störst 
potential för förbättrad produktivitet i hela systemet. 

Celsa lyfter, i fallstudie 2, fram behovet av att kartlägga och verifiera de verkliga effekterna av 
industriella lösningar för att belysa de mervärden och hinder dessa medför med avseende på tid, 
kostnad, kvalitet, arbetsmiljö, logistik, materialspill och andra viktiga aspekter. (Lessing, 2006) 
beskriver denna viktiga del i det industrialiserade byggandet i termer av mätning och kunskaps-
återföring. 

Forskningsfrågan handlar om att utveckla mätmetoder och nyckeltal för att mäta, verifiera och 
dokumentera det faktiska mervärdet av olika industriella processer i relation till platsbyggda 
alternativ. 

Industrialiserat byggande och hållbarhet 
De direkta mervärden som ofta lyfts fram vad gäller industrialiserat byggande, handlar ofta om 
tidsbesparingar, kostnadseffektivitet och/eller kvalitetsförbättringar. Andra argument handlar 
om förbättrad arbetsmiljö och inte minst miljö. Hållbarhetsargumenten för industrialiserat 
byggande kretsar ofta omkring möjligheten till minskat materialspill och bättre möjlighet till åter-
vinning i en industriell produktionsprocess. Men, den huvudsakliga potentialen för förbättrad 
hållbarhet genom industrialiserat byggande ligger inte i reducerat materialspill, utan i kretslopps-
tänkande genom bättre möjligheter till demontering och återvinning av byggmaterial. I en 
industrialiserad process, med kontinuerlig uppföljning, erfarenhetsåterföring och ständiga 
förbättringar i den industriella produkten såväl som tillverkning som montering, skapas bättre 
möjlighet att redan tidigt i produkt- och produktionsutvecklingen ta hänsyn till demontering och 
återvinning av den industriella produkten och dess ingående byggmaterial. 

Forskningsfrågan handlar om behovet av att bättre förstå hållbarhetsaspekten inom industriali-
serat byggande för att denna ska kunna tas tillvara på bästa sätt. 

Effektiv informationshantering – BIM och VDC 
Effektiv informationshantering presenteras också som ett viktigt utvecklingsområde i arbetet 
med att integrera och effektivisera arbetsprocesser och ledningssystem. Även Lessing, (2006) och 
Lidelöw m.fl. (2015) pekar på informationshantering och tillämpning av informations- och 
kommunikationssystem (ICT) som en viktig komponent i alla former och nivåer av industriali-
serat byggande. Entreprenörerna pratar bland annat om behovet av gemensamma begrepp och 
strukturer, kompatibla programsystem, produktmodeller med egenskapsdata som viktiga delar i 
informationsutbytet med sina industriella leverantörer och andra samarbetsparter. 
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I denna kartläggning beskrivs informationsöverföringen mellan olika aktörer och deras olika 
system. Här nämns t.ex. Celsas programvara QR-armering och StruSofts IMPACT. Informations-
överföringen beskrivs utifrån aktörernas egen erfarenhet men har inte testats och verifierats 
inom ramen för detta projekt. Att faktiskt genomföra sådana tester, t.ex. av överföring av en 
mängdavtagning från en BIM-modell till QR-armering eller andra motsvarande informations-
överföringar mellan olika system, skulle förtydliga bilden av hur informationsöverföringen 
faktiskt fungerar. Dessa tester skulle kunna delas upp i ett antal mindre studier, t.ex. i form av 
examensarbeten. Det skulle också kunna vara intressant att t.ex. testa IMPACT-systemet, som ju 
är utvecklat för betongelement, för att se om detta också kan fungera för tillverkare av plan- och 
volymelement. De betongelement som IMPACT är utvecklat för att hantera, kan ju också betraktas 
som ett planelement. 

Forskningsfrågan handlar om att testa och verifiera hur väl informationsöverföring mellan olika 
system fungerar idag och därmed också identifiera existerande problem. 

Klassificeringsstandarden CoClass för industriella leverantörer 
Projektet BSAB 2.0, ett utvecklingsprojekt med bred förankring i den svenska byggbranschen, har 
resulterat i det nya digitala klassifikationssystemet CoClass. Systemet innehåller beskrivningar 
för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för både hus och anläggningar, och är på så 
sätt anpassat för digital modellering. CoClass presenteras som ett viktigt led i att nå den fulla 
potentialen med BIM. (Svensk Byggtjänst, 2016) 

Forskningsfrågan handlar om att undersöka hur tillämpbar den nya klassificeringsstandarden 
CoClass är för industriella aktörer. 

Pilotstudie av BIM-användning i industrialiserat byggande 
Fallstudierna i detta projekt visar flera exempel på hur informationsflödet ser ut mellan den 
industriella aktören och entreprenören och hur BIM på olika sätt används som stöd i informa-
tionshanteringen. Beskrivningarna redogör både för väl integrerade informationsprocesser, men 
också för avbrott i informationsflödet med omarbetningar och förlorad information som följd.  

Forskningsfrågan i detta projektförslag handlar om att göra en fördjupad pilotstudie av hur BIM 
skulle kunna användas av de industriella leverantörerna och entreprenörerna under hela under 
hela projektets livscykel. Avsikten med en sådan studie skulle vara att kunna identifiera och 
kartlägga såväl de största BIM-nyttorna som de mest betydande problemen för de olika aktörerna. 

Lokala byggregler och industrialiserat byggande 
Den lokala tillämpningen av dagens byggregler lyfts fram som en viktig fråga bland de industriella 
entreprenörerna i detta projekt. Frågan är välkänd sedan tidigare och handlar helt enkelt om att 
tolkningar av gällande byggregler skiljer sig från kommun till kommun, från handläggare till hand-
läggare, vilket försvårar utveckling och tillämpning av det industriella byggandet för alla 
inblandade parter. 

Forskningsfrågan handlar om att belysa de utmaningar industriellt byggande möter på grund av 
den lokala tillämpningen av byggregler men också hur industriella byggare kan vara mer delaktig 
i kommunernas detaljplanering. 

Lokalitetsbaserad planering och logistik 
Industriell förtillverkning, där tillverkningen av den industriella produkten sker avskilt från 
byggarbetsplatsen, ställer krav på en fungerande logistik så att rätt material levereras till 
byggarbetsplatsen i rätt mängd, på rätt plats och vid rätt tid. Fallstudierna i detta projekt, t.ex. om 
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förtillverkad armering och betongelement, visar exempel på koordineringen mellan den 
industriella förtillverkningen och byggarbetsplatsens produktionsförlopp. 

Lokalitetsbaserad tidsplanering är en planeringsmetod som kombinerar tidsplanering av 
aktiviteter och platsen (lokaliteten) där aktiviteterna ska utföras. Planeringsmetoden är därför 
särskilt lämpad för planering av byggprojekt, eftersom det i byggsammanhang ofta är viktigt att 
undvika att två aktiviteter pågår samtidigt på samma plats. En plats eller lokalitet kan i detta 
sammanhang utgöras av ett våningsplan, en lägenhet eller enskilt rum. 

Planeringsmetoden är känd sedan länge och finns t.ex. beskriven med namnet Cyklogram av 
Nielsen (1972). En betydligt mer aktuell och uttömmande beskrivning av lokalitetsbaserad 
planering finns i Kenley & Seppänen, (2010). 

Det som gör lokalitetsbaserad planering särskilt relevant i detta sammanhang är att planerings-
metoden direkt relaterar till BIM-modellen, i vilken lokaliteterna kan definieras. De ingående 
mängderna i modellen, t.ex. förtillverkade betongelement eller andra komponenter, fördelas i de 
olika lokaliteterna och med denna informations som underlag kan den lokalitetsbaserade tids-
planen visa vilka betongelement, som vid vilken tidpunkt, ska byggas in på vilken lokalitet. För 
element av olika förtillverkningsgrad är det viktigt att rätt element levereras till rätt plats vid rätt 
tid. Lokalitetsbaserad planering inkluderar och länkar samman produkten och dess olika element, 
med produktionsplaneringen och logistiken vad gäller leveranser av t.ex. förtillverkade element, 
och bidar på så sätt till en närmare integrering av den industriella processen och projekt-
processen. 

Forskningsfrågan handlar om att testa och verifiera lokalitetsbaserad tidsplanering och granska 
metodens tillämpbarhet för projektets produktionsplanering och koordineringen med leveranser 
av förtillverkade komponenter och element. 
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Lärdomar från initiering och genomförande av strategiska projekt 
Den andra delen i syftet med detta projekt handlar om: 

”att skapa erfarenheter om initiering och genomförande av strategiska projekt med målet att vara 
till gagn för efterföljande projekt inom Smart Built Environment”. 

I följande avsnitt redogörs för några av de erfarenheter som projektgruppen noterat under arbetet 
med detta projekt, som alltså utgör ett av totalt fyra så kallade förprojekt inom Smart Built 
Environment. 

Förprojekt – snabb start med otydliga mål 
I ett förprojekt som detta är projektprogrammet redan utvecklat och klart då projektgruppen 
tillsätts och anlitas för uppdraget. Detta lämpar sig väl då avsikten med ett förprojekt är att under-
söka ett specifikt område och att komma igång snabb för att också kunna leverera resultat som 
tidigt kommer andra studier inom Smart Built Environment programmet tillgodo. 

För att projektgruppen ska kunna ta till sig och arbeta vidare utifrån ett färdigt projektprogram 
krävs tydlig avgränsning och tydlig målformulering för uppgiften. Detta var, enligt projekt-
gruppen, inte fallet i detta förprojekt. Förprojektets ursprungliga projektbeskrivning var huvud-
sakligen var inriktad på att förklara syftet med förstudien, medan mål och delmål framstod som 
otydliga. Detta kan ha varit en medveten strategi i avsikt att ge projektgruppen möjlighet att själv 
arbeta med målformuleringen inom projektets givna ramar. Men, eftersom projektgruppen 
saknade de bakomliggande diskussionerna och förväntningarna på förstudien, och att målformu-
leringen dessutom var otydlig, gick onödigt mycket tid och kraft åt att försöka identifiera och 
konkretisera projektets målbild. Med en oklar målbild var det också svårt att engagera företag i 
projektet. 

Rekommendationen handlar alltså om särskild tydlighet i avgränsningar och målbeskrivning i 
denna typ av förprojekt, samt att i möjligaste mån formulera och knyta upp fallföretag redan från 
början för att garantera en snabb projektstart och ett effektivt projektförlopp. 

Utbyte med övriga förprojekt – lika väsentligt som begränsat 
Utbytet mellan detta förprojekt och de tre övriga förprojekt som startade upp parallellt, har varit 
ytterst begränsat. Den kontakt som dock förekommit har samtidigt i högsta grad varit väsentlig. 

Kurt Löwnertz, ansvarig för förprojektet Integrerade modeller och datastandardisering, 
arrangerade en workshop i Stockholm i mars 2016 och bjöd då in projektgruppen för Industriella 
processer för att informera om detta projekt. Detta är den enda förfrågan som inkom till projektet 
Industriella processer ifrån övriga förprojekt. 

Efter ett kort samtal med Allan Almqvist, ansvarig för förprojektet 3D-Geodata, konstaterades att 
detta projekt och projektet Industriella processer saknade tydliga gemensamma nämnare. 

En intervju med Anders Ekholm, ansvarig för systematikarbetet i projektet BSAB 2.0, visade sig 
ha väsentlig betydelse för att kunna precisera projektets forskningsfråga till att handla om 
informationsflödet avseende de industriella leverantörernas användning av objekt och egen-
skaper i samband med beskrivning av de industriella produkternas olika informationsleveranser. 
Anders bidrag var viktigt i klargörandet av projektets målformulering, se kommentar om otydlig 
målbild ovan, och för att skapa en länk till den parallella utvecklingen av BSAB 2.0 genom att 
komplettera den eventuella brist i klassifikationen som kunde uppstå om inte hänsyn togs till de 
industriella leverantörerna. 
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Svårt att få företag att medverka i projektarbetet 
Det har varit mycket svårt och tidsödande att få företag att ställa upp med tid för att medverka 
aktivt i projektet. Detta har varit det enskilt största problemet i projektet, och har samtidigt varit 
helt avgörande för ett lyckat resultat. Den ursprungliga idén för detta projekt var att engagera tre 
till fyra fallföretag för att tillsammans med företagets medbetare kunna kartlägga informations-
processer och affärsrelationer. Detta upplägg passar också med projektets finansieringsplan, där 
50% av projektet skulle finansieras genom ”egna insatser från deltagande industri…”. 

Inget företag ville ställa upp som fallföretag, eller uttryckt på ett annat sätt, projektgruppen 
lyckades inte övertyga något företag om att medverka som fallföretag. Orsakerna till detta kan 
vara att projektets målbild framstod som oklar, se kommentar ovan, eller att företagen upplevde 
osäkerhet omkring hur mycket tid och personalresurser det skulle krävas att medverka i 
projektet. Det tydligaste argumentet från företagen var dock hänvisning till hög arbetsbelastning 
och därmed ont om tid och resurser. 

Idén med fallföretag övergavs och ersattes med enskilda intervjuer, vilket visade sig vara enklare 
att boka in. De egna insatserna från deltagande industri i detta projekt avgränsas alltså till den tid 
som spenderats vid intervjuer, samt eventuell korrekturläsning av de transkriberade intervju-
erna. Det måste också tilläggas att de personer som ställde upp för intervjuer i projektet visade en 
mycket konstruktiv, kompetent och intresserad attityd till att medverka i projektet, och var också 
helt avgörande för projektets genomförande och lyckade resultat. 

En lärdom är alltså att det är svårt att engagera företag i ett avgränsat förprojekt där projekt-
programmet redan ligger fast. Det förmodas att det är enklare att engagera företag om de bjuds in 
att medverka i formuleringen av forskningsfrågorna, se kommentar ovan. 

En konkret rekommendation i detta fall är att de företag som på ett eller annat sätt har förbundit 
sig till att medverka i Smart Built Environment programmet, utser en eller flera officiella kontakt-
personer som kan representera företaget i frågor som handlar om företagets engagemang inom 
programmets olika forskningsprojekt. För företagens del handlar det om att kunna koordinera 
och kontrollera de insatser som företaget tar sig an. Kontaktpersonen vidareförmedlar de forsk-
ningsförfrågningar som kommer in till de avdelningar och personer inom företaget där frågan 
lämpar sig bäst. För forskningsprojektens del utgör kontaktpersonerna en tydlig ingång i 
respektive företag och fungerar alltså även som en guide till rätt avdelning och personer inom 
företaget. 

Styrgrupp är viktigt 
En annan lärdom som bör lyftas fram är att stödet från en aktiv styrgrupp har varit mycket viktigt 
för projektets genomförande. Styrgruppens viktigaste funktion i detta projekt har varit att den 
fungerat som en länk till industrin. Styrgruppen har, genom dess ordförande Johan Söderqvist 
från Celsa Steelservice, varit till mycket stor hjälp vid förmedling av kontaktpersoner för 
intervjuer och inte minst för att hitta kanaler för spridning av projektets enkätstudie. Det är också 
via Johans försorg som Celsa kunde engageras i en av fallstudierna. Byggmaterialgruppen inom 
BIM Alliance, där hela styrgruppen ingår, har också utgjort ett viktigt forum för diskussion och 
avrapportering av delresultat under projektets gång. 
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Bilaga 1: Angående fallstudie 1 – Förtillverkad armering (2016-04-28) 

Några kommentarer gällande Kartläggning av Celsa (Industriell leverantör). Jag tycker det är en 
bra rapport i sin helhet. Jag saknar dock vissa delar vilket jag kommenterar nedan. 

Introduktion 

Det hade varit bra att beskriva projektets tre frågeställningar i början av rapporten. Jag kan inte 
någonstans i rapporten se en samlad beskrivning av dessa. Underlättar läsning och tolkning av 
rapporten. 

Figur 20 

• Jag saknar beskrivning av mottagningskontroll på arbetsplats men detta kanske är out of 
scope? Hur hanteras ändringar, felaktiga leveranser etc.? 

• Hur samspelet ut mellan andra industriella leverantörer, tex tillverkare av betong-prefab 
(plattbärlag)? 

Leveransplanering 

Utgångspunkten för leveransplanering är ju hur entreprenören vill driva sitt bygge och hur man 
delar in projektet i gjutetapper. Från vårt tidigare projekt så antog vi ju konceptet att leverera 
armering kopplade till gjutetapper. Indelning av gjutetapper och uppdelning av armering kopplat 
till den gjutetapp som järnen tillhör görs redan i projekteringsverktyget för automatisk 
specning/export till Q-armering. Jag saknar detta tänk i denna rapport. Givetvis så håller jag med 
om att armeringsleverantören måste komma in tidigare i projektet för att kunna erbjuda/sälja in 
sina lösningar. 

Ansvarsgränser 

• Hur ser ansvarsgränsen ut mellan Konstr och Celsa om armeringsleverantören ska ta ett 
helhetsansvar för armeringslösningen? 

• I dagens betongbyggande utgör samordning av installationer ett kritiskt moment. Exempelvis 
är det viktigt att kontrollera att de installationer (framförallt vent) som gjuts in i 
betongbjälklag får plats och inte har en avsevärd påverkan på bjälklagets armering. Hur 
säkerställs detta om Celsa tar ett större ansvar? 

Digitalisering av armeringsleveranser 

Vilka tankar finns kring att erbjuda stöd för att underlätta hantering av armering på arbetsplats? 
Exempelvis så kan ju RFID/sensorer vara en möjlighet för att spåra specifika armeringskomponenter 
så att tiden för entreprenören att leta rätt på armering skulle kunna minskas. Kan denna 
information även vara intressant för leverantören, tex i uppföljnings syfte? 

Ny affärsmodell 

Intressant. Vad gäller att ta över ansvar för detaljprojektering så måste ansvar gentemot 
konstruktörer utredas. Leveranser av armering utanför arbetstid för att på så vis inte uppta krantid 
under ordinarie arbetstid borde vara intressant. Att armering levereras in till inbyggnadsställe i rätt 
mängd med alla tillbehör så att byggarbetare bara kan sätta igång när de kommer låter som en 
lovande tanke. Kan man tom tänka sig att gå ytterligare ett steg, dvs att erbjuda viss armering 
monterat och klart i gjutform? Detta innebär ju säkert en del fackliga svårigheter som då måste 
diskuteras. 
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Jag är medveten om att jag inte är helt insatt i de senaste diskussionerna i projektet så därför får 
man ta hänsyn till detta då man läser ovanstående synpunkter. 

Mvh Robert 

 
Robert Larsson, Civ.Ing. 
Projektledare, Cementa Utveckling 
Cementa AB 
Dockplatsen 1 
211 19 Malmö 
Tel vxl 08 - 625 68 00 
Tel direkt 040 - 36 15 63 
Mobil 040 - 36 15 63 
SMS: 0733-14 11 53 
E-post: robert.larsson@cementa.se 
www.cementa.se  

mailto:robert.larsson@cementa.se
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Bilaga 2: Kommentar i samband med betongföreningens årsmöte (2016-05-12) 
Byggmaterialfrågorna, enligt projektet Industriella processer, kommer ofta kommer in ungefär vid 
entreprenörens anbud. Det är nog många gånger så i dagens process. Först när entreprenörerna ska 
lämna anbud börjar man på allvar fundera på produkter och leverantörer. Men för att få en smidig 
och effektiv process som inte kostar onödigt mycket pengar tror jag att man ska ha in dessa frågor 
långt tidigare. Projektörer styr material- och produktval och skulle kunna styra det mycket bättre. 
Och ibland är det produkterna som skulle kunna styra projekteringen, visste bara projektörerna om 
vilka material och produkter som finns att tillgå och vad de kostar (att få på plats alltså, inte i inköp) 
skulle de kunna göra en mer ändamålsenlig projektering. Det finns massor att göra inom detta 
område, det ligger säkert långt utanför projektets uppgift nu, men jag tänkte att det ändå kunde 
vara bra att belysa det på något sätt. 

———————————————————— 

Mårten Lindström  
More10 AB 
Norr Mälarstrand 82 lgh 1303 
SE-112 35 STOCKHOLM 
Sweden 
Org nr 556729-7774 
marten.lindstrom@more10ab.se 
+46 70 523 38 51 

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=anC8rSMvVs4NyIqN_AHuHv7iyUDC-Qgqx92KqzIhSYF2rtqKwqHTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBhAHIAdABlAG4ALgBsAGkAbgBkAHMAdAByAG8AbQBAAG0AbwByAGUAMQAwAGEAYgAuAHMAZQA.&URL=mailto%3amarten.lindstrom%40more10ab.se
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Bilaga 3: Kommentar och förslag till fortsatt forskning (2016-06-29) 

Hej igen, 

… 

Jag har också funderat vidare lite på det jag kommenterade tidigare. Jag tror inte det inryms i 
pågående projekt, men jag tycker det skulle vara intressant om någon gjorde en djupare studie om 
hur tidigt beslut tas, och hur tidigt man låser saker som man inte vet om vilka konsekvenser de har. 
Det skulle vara intressant med två eller rentav tre fördjupade swim-lanes som behandlar 
byggherrefrågor, projekteringsfrågor och (kanske) myndighetsfrågor. Hur mycket påverkas 
möjligheterna att bygga industriellt genom t ex detaljplanens direktiv. Det har ju i alla fall tidigare 
varit ganska vanligt att man explicit lagt förbud för betongelement i fasad genom att kräva ett visst 
exteriört utseende (t ex förbud mot synliga skarvar). Det krävs väldigt mycket av en byggherre och 
hans projektörer att i ett så tidigt skede stå emot och ta fram alternativ. Det finns ju en del lyckade 
exempel på att man kan lyckas, men dessa är ovanliga undantag. T ex vill jag minnas att Gert 
Wingårdh lade väldig möda på hur skarvar i fasaden på Clarion Hotel Sign i Stockholm skulle 
utformas, med följd att t o m stadsbyggnadskontoret tyckte det blev en intressant och livfull fasad. 
När man vet hur många andra hinder man har på vägen till ett genomfört projekt blir det då annars 
lätt så att man i det korta perspektivet väljer den enklaste vägen, dvs gör som vanligt, har samma 
platsbyggnadsteknik som man brukar etc. Detta handlar inte bara om estetiska frågor. Tidiga beslut 
mellan byggherre och arkitekt kan t ex omöjliggöra vissa installationstekniska smarta lösningar, 
liksom andra intressanta konstruktiva lösningar. Alla med viss bäring på möjligheterna att 
industrialisera. Mig veterligt har detta aldrig studerats ordentligt, och ingen har försökt räkna på 
vad ”göra som vanligt-traditionen” egentligen kostar i uteblivna innovationer. Ett nytt projekt att 
formulera? 

Trevlig sommar! 

Mårten 

———————————————————— 
Mårten Lindström  
More10 AB 
Norr Mälarstrand 82 lgh 1303 
SE-112 35 STOCKHOLM 
Sweden 
Org nr 556729-7774 
marten.lindstrom@more10ab.se 
+46 70 523 38 51 
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