
Utvecklingsprojektet 
Kärnprocessen



Bakgrund till projektet
• Utveckla processen, 

produktionen, byggtekniken, 
öka kontinuitet och ständiga 
förbättringar

• Definierade hustyper, baserade 
på en tekniska plattform ger 
möjligheter för produktprinciper 
och inte enbart projektfokus



Projektets aktörer

 Tyréns AB (Teknik- och processkonsulter)
 Kärnhem AB (Projektutvecklare, systemägare)
 Träspecialisten i Sävsjö AB (Tillverkare av stommar)
 Vinnova
 Atab-trappan, Scandinavian Room Boen samt en mängd entreprenörer 

och leverantörer i byggprojekten
 Stark koppling till forskning inom området, LTH, LTU, LWE (två egna 

forskningsprojekt, examensarbeten)



Projektets upplägg

• Sex fokusområden

• 15 delprojekt

• Styrgrupp med representanter från Tyréns, 

Kärnhem, Träspecialisten, LTU och Vinnova

• Utvecklingsarbete kopplat till pågående 

verksamhet

• Studiebesök och studieresor



Organisation för industriellt 
byggande
 Utgångspunkt i processmodellen 

för industriellt byggande
 Utvecklingsprojektet har förändrat 

organisationen och ökat 
samarbetet



Utveckling av 
Teknikplattform

Utveckling av 
Processplattform

Projekt X1

Projekt X2

Projekt Y1

Projekt Y2

Projekten ingår i en kontinuerlig process

Integrerad 
planering

Produkt‐
utveckling



Utveckling av 
Teknikplattform

Utveckling av 
Processplattform

Kv Rymden

Hovs Backe

Hovs Höjd

Stångby

Projekten ingår i en kontinuerlig process

Produktutvecklingsforum

Projektledarforum



Delprojekt
• Processkartläggning
• Utvärdering av industriellt byggande
• Organisation för industriellt byggande
• Kundundersökningar
• Kommunikation med kunder om bostäders 

värde
• Processen kring inredningsval
• Förstudie om förtillverkning
• Ny struktur för teknisk plattform och 

produktplattform
• Integrerad planering – produktionsplanering
• Produktutvecklingsmetod
• Informationsmodell för typhus
• Ökad förtillverkning för bättre produktionsflöde
• Materialhantering av inredningsmaterial
• Montageanvisningar för typhus
• Kunskapsåterföring



Delprojekt
Vi tittar närmare på två 
delprojekt:

• Ökad förtillverkning för 
bättre produktionsflöde

• Montageanvisningar för 
typhus



Ökad prefabricering
 Ökad förtillverkning ger större 

kontroll av processen
 Träspecialisten kan tillverka 

större andel av husets delar
 Minskat beroende av 

entreprenörer
 Enklare etablering på nya 

marknader
 Bättre möjlighet till ständiga 

förbättringar



Ökad prefabricering
 Konstruktionslösningar har anpassats 

med inhängt bjälklag
 Prefabricering av bjälklag i egen fabrik
 Entrétak kan tillverkas av extern part
 Förtillverkning av tak – takelement med 

papp och läkt i egen fabrik
 Förtillverkade badrum övervägs



Montageanvisning för typhus
 Definierade typhus=produkter, innebär upprepning
 Processen kring montage bör standardiseras, 

kvalitetssäkras
 Behov av särskild handling för detta, inte enbart ritning
 Montageanvisning baserat på 3D-modell av typhus
 Informerar nya entreprenörer



Montageanvisning - inspiration

Lego-byggsats innehåller detaljerad ”montageanvisning”. 
Målgupp: 4-6 åringar



Montageanvisning - inspiration

IKEA-hylla innehåller detaljerad montageanvisning. 
Målgupp: ”De många människorna”



Montageanvisning - typhus

 Montageanvisning för typhus kan göras detaljerat då det ska 
uppföras många gånger. 

 Ger standardiserad process, kvalitetssäkrat utförande, bättre 
arbetsmiljö, bättre förståelse hos montörer, underlag för förbättringar



Montageanvisning - typhus



Effekt av projektet
• Projektet har varit värdefullt för alla inblandade
• Kunskap har spridits utanför projektets deltagare
• Varje delprojekt har bidragit till förändring och 

förbättring
• Totala utvecklingen har dokumenterats och bedömts 

med IB-modellen
• Utmaningen nu är att fortsätta det förändringsarbete 

som är initierat. – Ständig utveckling!



Slutrapport

 Slutrapporten är klar och distribuerad
 Speglar projektet med bakgrund, 

bakomliggande teorier och modeller 
och utvecklingsinsatser

 Före- och efter-scenario



Kärnprocessen

Skapa ett processorienterat 
byggande!


