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Temperaturen på det industriella 

Byggproduktionen vid trähus-
byggande i få och flera vå-
ningar förknippas ofta med 

industriellt byggande, vilket i sig 
ofta relaterar till en hög förtill-
verkningsgrad, en byggform som i 
högsta grad är lämplig för trähus-
byggande i alla dess former. Ut-
vecklingen av det industriella trä-
husbyggandet har egentligen pågått 
under större delen av 1900-talet, då 
främst inriktat mot småhusproduk-
tion. Men inte förrän under senare 
delen av 1990-talet tog det indu-
striella trähusbyggandet ordentlig 
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 trähusbyggandet

fart som en effekt av nyanseringen 
av brandkraven.

Utvecklingen av det industriella trä-
husbyggandet har sedan dess växt 
sig starkare och idag byggs trähus 
ofta mer eller mindre industriellt. 
Men hur långt har det industriella 
träbyggandet nått i sin utveckling 
och vilken potential finns för vidare 
utveckling? För närvarande pågår 
en stark utveckling av det Svenska 
trähusbyggandet lett av flera fram-
gångsrika medelstora byggföretag. 
Flera akademiska program har till 
syfte att stötta, dokumentera och 
analysera utveckling varav Luleå 
tekniska universitet leder fortbild-
ningsprogrammet inom Nationella 
Träbyggnadsstrategin och VINNO-
VA centret Lean Wood Engineering. 
En kartläggning av de träbyggnads-
projekt som ingår i fortbildnings-
programmet indikerar statusen för 
det industriella trähusbyggandet.

Begreppet industriellt byggande 
används idag i byggbranschen utan 
tydliga definitioner som gör det 
möjlig att förstå dess innebörd. 
Industrialisering relateras i vissa 
fall till fabriksproduktion men allt 
som oftast relateras begreppet till 
en noggrant utvecklad byggprocess 

med väl anpassad organisation för 
planering och kontroll av aktivite-
ter och flöden. Definitionen av in-
dustriellt byggande som utnyttjas 
framöver är:

Tillverkningsprocesser sker i 
sluten industriell miljö, endast 
montagearbete sker på byggarbets-
platsen och huvuddelen av bygg-
processen kontrolleras av en tydlig 
processägare.

Men vad är egentligen nyttan av 
en industriell byggproduktion och 
vilka möjligheter har denna bygg-
metod i jämförelse med traditio-
nellt platsbyggande? Den primära 
nyttan och möjligheterna med en 
industriell byggproduktion (kontra 
en traditionell) kan relateras till det 
värde (produkt, process och kultur) 
som genereras:

med väl förankrade produk-
tionsprocesser medför att utfal-
let av produktionen bättre kan 
kontrolleras med en resulterande 
ökning av kvaliteten.

vind undviks till stor del då pro-
duktionen sker under tak.

-
processen framkommer det tyd-
ligare vilka val kunden har i ett 
färdigt koncept. På så sätt får 
kunden vad han/hon vill ha med 
kontrollerad prisbild. 

-
kar mer och mer genom att 
byggprocessen i allt högre grad 
standardiseras samtidigt som 
fler och fler aktörer anammar 
det industriella tänkandet.

-
nerellt (produkter, byggtekniker, 
IT-verktyg, etc.) har tagit ny fart 
sedan den industriella byggpro-
duktionen introducerades.

I samröre med Nationella Träbygg-
nadsstrategin har det genomförts en 
kartläggning och värdering av totalt 
nio moderna träbyggnadsprojekt, 
från Umeå i norr till Växjö i söder, 
med varierande byggnadsteknik 
(Tabell 1). Alla projekten färdig-
ställdes mellan 2006 och 2008. Sett 
från de analyserade projekten, är 
de dominerande byggnadstekniker-
na för industriellt trähusbyggande 
idag volym- och elementbyggnads-
tekniken. Dock är antalet systemle-
verantörer aktiva på marknaden få, 
men dessa blir stadigt fler och fler.

Lessing [1] använder åtta principer 
för att karakterisera industriellt 
byggande (planering och kontroll 
av processer, utvecklade tekniska 
system, förtillverkning av bygg-



delar, långsiktiga relationer mel-
lan aktörer, logistik integrerad i 
processen, utvecklat kundfokus, 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknologi, samt 
systematisk kunskapsåterföring 
och mätning av prestationer). Fyra 
av dessa principer anses avgörande 
för en industriell process då de ge-
nom att tydligt definiera produkten 
ger förutsättningar för en effektiv 
industriell byggproduktion:

TRÄBYGGNAD

Utvecklingen av tekniska system 
sker i processer där utformning 
och tekniska lösningar testas, 
justeras och utvecklas till hög 
färdigställandegrad. Då syste-
men används förfinas de baserat 
på erfarenheter från projekten.

Byggnadsdelar tillverkas i en 
miljö anpassad för effektiv pro-
duktion, där hjälpmedel och ut-

rustning finns för att förenkla 
och underlätta arbetet. För att 
minimera arbetsmoment på bygg-
arbetsplatsen drivs förtillverk-
ningen mot högt färdigställande.

-

Genom att förflytta aktiviteter 
uppströms i värdekedjan och 
förtillverka byggnadsdelar ställs 
höga krav på att materialflöde 
och logistik anpassas till verk-
samheten, såväl flöden till till-
verkning som koordineringen av 
byggplatsens logistik.

Effektiva processer kräver till-
förlitlig och snabb tillgång på in-
formation. Genom utnyttjande 
av moderna IT-verktyg möjlig-
görs den komplexa hantering 
av information som uppstår för 
varierad och kundanpassad pro-
duktion av bostäder.

För att värdera graden av imple-
mentering av principerna för in-
dustriellt byggande utvecklades en 
linjär femgradig skala [1], från 1 (ej 
implementerad) till 5 (fullt imple-
menterad och integrerad med öv-
riga områden). I tabell 2 redovisas 
resultaten från analysen.
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Vad som är synonymt med de fyra 
mest industriella projekten är att de 
alla centrerar deras produktions-
system kring ett klart definierat 
byggsystem. Det visar sig att vo-
lymbyggandet har störst industriell 
karaktär, kanske främst på grund 
av den höga prefabriceringsgraden 
som görs möjlig genom det väl ut-
vecklade volymbyggnadssystemet. 
Med en tydligt definierad produkt 
som prefabriceras förmår företagen 
att mer tydligt ta kontroll över de-
ras produktionsprocesser och däri-
genom reducera den variation som 
annars lätt uppträder.

Genom den stärkta kontrollen 
förmår volymbyggarna utveckla 
långsiktiga och hållbara tekniska 
lösningar som knyts till en sta-
bil produktplattform (ett design-, 
teknologi- och modulsystem med 
delat gränssnitt som medger indi-
viduella produktvariationer). Till 
produktplattform utvecklas logis-
tisk och IT-lösningar som ytterli-
gare ökar kontrollen och förbättrar 
konstandseffektivitet, kvalitet och 
leveranssäkerhet. Vi kan även se 
ytterligare trähusföretag som tar 
steg mot att definiera tydigare pro-
duktplattform (inte bara baserat på 
volymer).

Det är troligt att den industriella 
graden generellt kommer att öka 
när fler och starkare produktplatt-
formar utvecklas, som i sig kan dri-
va på utvecklingen av nya tekniska 
system och logistik när dessa behov 
identifieras. Den största potentialen 
för utveckling av det industriella 
trähusbyggandet är kommunika-
tions- och informationsteknologi. 
Men det är troligt att även dessa 
system kommer att alltmer börja 
implementeras då produktplattfor-
men är ”mogen” att ta nästa steg 
i utvecklingen. Just mognadspro-
cessen är något som är viktigt att 
beakta, annars finns risk för sub-

optimeringar som inte gynnar det 
industriella byggandet.

Erfarenheterna från Nationella trä-
byggnadsstrategins fortbildnings-
program pekar på att fler trähus-
företag mer tydligt borde definiera 
sina produktplattformar för att bli 
framgångsrika industriella husbyg-
gare. Viktiga strategier att arbeta 
vidare med för att uppnå detta mål 
är:

främsta kunder och vilka kunder 
ni kan leverera till; privata eller 
offentliga fastighetsägare? En-
treprenörer? Arkitekter? Kon-
sulter? etc.

vill de upphandla vad som efter-
frågas (t.ex. entreprenadform, 
etc.) och hur kan vi på bästa sätt 
möta våra kunders behov?

era produkter klarar av i form 
av mått, spännvidder och egen-
skaper (deras tekniska möjlighe-
ter och begränsningar).

produktionssystemets begräs-
ningar transparanta så att de lätt 
kan förstås av beställare och ar-
kitekter.

Det handlar således om att mer tyd-
ligt specificera produktplattformen 
externt (mot kunder, leverantörer, 
etc.) men även internt mot den egna 
personalen så att allt arbete utförs 
mot ett och samma mål; att för-
stärka produktplattformen. De ex-
terna värdena kan beaktas genom 
att via en systemanalys välja rele-
vant kund, och/eller produkt (t.ex. 
ett hus) till rätt kund. En kopplad 
fråga är ansvarstagandet; hur leve-
reras bäst lägsta pris eller högsta 
möjliga värde via total- eller gene-
ralentreprenader? Detta påvisar att 
även de traditionella upphandlings-
formerna för genomförande och 
ansvarstagande måste ifrågasättas 
och väljas mer strategiskt.

"Gör produkt-
plattformens 

och 
produktions-
systemets 

begräsningar 
transparanta"




