Så kan digitalisering sänka kostnaderna
och öka kvaliteten i byggbranschen

Hösten 2016 – våren 2017 genomfördes ett planeringsprojekt, med avsikt att
forma ett spjutspetsprojekt för digitalisering av den Svenska byggbranschen.
I denna rapport sammanfattas de viktigaste slutsatserna.
Sammanställd av Lars Albinsson, Maestro Design & Management

Utförs inom Vinnovas regeringsuppdrag för att främja digitalisering av svensk industri.
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Sammanfattning
Vi har genomfört ett antal intervjuer med sakkunniga och beslutsfattare inom branschen, även i andra länder, samt
inom IT/tech för att ta fram en bild av digitala möjligheter för byggbranschen.
Slutsatserna visar på en stor potential för både sänkta kostnader och ökad kvalitet. På sikt kan flera kostnadsslag
t.o.m. halveras och produktiviteten där fördubblas.
De största vinsterna görs genom organisationsövergripande förbättring av verktyg och processer, dvs när aktörer i
olika led samarbetar digitalt och med arbetssätt som drar nytta av tekniken.
Vi kallar detta Bygg 4.0, med förebild från annan tillverkande industri som bilar, flygplan och fartyg.
Framförallt ser vi fyra områden där digitaliseringen får stor påverkan:
• Kollaborativ design & konstruktion
Mer anpassade och effektivare hus genom nära samarbete mellan arkitekter, konstruktörer, kalkylatorer och
intressenter i 3D miljö
• Digital prototyping & simulering
Snabbare bygge och minskat slöseri genom att först provbygga och planera i datorer
• Digitala verktyg & automation i tillverkning
Digitala verktyg på byggplatsen samt digitalt styrd automatiserad tillverkning med robotar och i fabriker
• Internet of Things
Smartare och billigare hus genom att olika system är uppkopplade, delar data och infrastruktur
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Nuläge:
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2X
100% ökning av kostnaderna
jämfört med bilar, vitvaror, IT, mat, etc

Kostnaden för uppförande av flerbostadshus har i princip fördubblats sedan 90-talet, jämfört med
konsumentprisindex. Kostnaderna är rensade för t ex högre markpriser och andra icke-byggrelaterade kostnader.
Mönstret är internationellt; McKinsey & co visar samma utveckling i EU och USA. Sverige har dock de högsta
byggkostnaderna inom EU.

Källor: SABO/SCB, McKinsey: The construction productivity imperative
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Varför lägre produktivitet?

Som i andra branscher har två områden förändrats:
- Produkten, byggnaderna, har blivit mer komplicerade
- Arbetskraftskostnaderna har ökat

Till skillnad från andra industrier har byggbranschen inte utvecklats,
utan kostnaden har skjutits över på kunden.
Enligt de svaranden i intervjustudien är orsaken att processen är spridd över många aktörer.
Ingen ser sig som ”systemägare”, därför sker ingen eller liten utveckling av den övergripande processen.
Förbättringsarbetet koncentreras till det interna hos varje aktör, vilket ger begränsad effekt på hela processen.

”Byggbranschen är skrämmande ineffektiv:
- Har misslyckats med att överföra dragna lärdomar från genomförda projekt till nya projekt.
- Har inte heller tagit till sig ny teknologi för att effektivisera våra processer.
- Behöver bli bättre på kunskapsöverföring och på att omfamna ny teknologi."
Mats Williamsson, SVP, Skanska 2016

Källor: Intervjuer, Dagens Samhälle 160617
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Hur yttrar sig detta? Rörmokarens dag:
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81 % av dagen
kan användas bättre

Möten/planering
Möten/planering
Verkligt arbete
Verkligt arbete
Rörmokare vid byggen av flerbostadshus väntar ca 35% av tiden, på material eller andra arbeten som måste utföras
först. Ytterligare 35% går åt till okvalificerat arbete som att leta, bära, packa upp eller städa. Till detta kommer så
kallade "samverkansmöten", där många yrkesgrupper samlas för att diskutera planering, lösningar och ändringar.
Dessa tar lika mycket tid som det verkliga produktiva arbetet.

Arbetstidens användning vid VVS-montage, 2010, VVS Branschen
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Orsaker: dagens process är sekventiell och fragmenterad
Stockholms Byggmästareförenings beskrivning av processen med moment där husens utformning
och tillverkningsprocessen påverkas mest är markerade.

Koncept

• Dagens byggprocess är i många avseenden
en hantverksprocess som skalats upp.

Arkitektur

• Många aktörer är inblandade, men i stor
utsträckning jobbar dessa var för sig.

Detaljplan

• Många beslut om husens utformning vad
gäller ingående delar och detaljer beslutas
väldigt sent. Ändringar, sk Ätor, utgör en stor
del av totalkostnaden.
• Mycket material och komponenter beställs
sent, i bland t.o.m. dagen innan de behövs.
• Det är alltså processen som sådan som
är problemet.

Projektplanering

• Därför är det avgörande att förnya processen,
vilket förutsätter utveckling över
organisationsgränserna.

Konstruktion
Kalkyl

Dagsplanning
Beställning/
leveranser
Ändringar

Stockholms Byggmästareförening
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Varför är denna process ineffektiv?
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Grafen visar på de relativa kostnaderna för att ändra en produkt. I de tidiga skedena är kostnaden för att ändra skisser och
ritningar minimala, det kan handla om minuter. När fler detaljer beslutats kring utformning och tillverkning ökar kostnaden
för förändringar något. Men när man påbörjat tillverkningen ökar kostnaden för förändringar dramatiskt; mycket redan
nedlagd tid och material går förlorade. Därför finns stora vinster i att utforma produkten och planera tillverkningen
noggrant innan tillverkningen påbörjas.

Källa: NASA/SP–2015-3709 Human Systems Integration (HSI) Practitioner’s Guide
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Lösning: Bygg 4.0
Integrerad produktdesign, med simuleringar
= flexibel och individuell utformning

Industriell tillverkning
= låg kostnad + hög kvalitet

I annan tillverkande industri, t ex bil, flyg och varv, utformas produkten i detalj och produktionen planeras i detalj,
innan tillverkningen påbörjas. Detta leder till att material kan beställas i rätt tid, glapp och tidsförluster kan
minimeras och kvaliteten kan höjas. Kortfattat bör få, eller inga, beslut om produktens utformning eller
tillverkningsprocess fattas under själva tillverkningen.
I detta ingår att återföra erfarenheter från genomförda projekt.
Många i branschen vittnar om att detta inte sker i den omfattning som vore önskvärt.
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Exempel: planering av stombygge genom digital simulering

Vid bygget av världens högsta trähus, sommaren 2016 i Vancouver, lyftes 3D modellen av huset in i ett digitalt
verktyg för produktionsplanering. Där simulerades själva bygget. Man prövade olika placeringar av kranar,
in/utfart för lastbilar samt tågordningen för bygget. T ex fann man att om golvet först lyftes upp, gick det inte
komma åt vissa bultar. Lyftes allt material till en våning på en gång, behövde inte skyddsräcken sättas upp och
tas ner flera gånger. Osv.
Den effektivaste processen lades upp som film på Youtube. På så sätt kunde alla på bygget
veta vad de skulle göra och i vilken ordning.
Resultatet blev att stommen byggdes fyra månader snabbare än ursprungligen beräknat.
Detta visar på vinsterna med en tidig produktionsplanering.

Källa: CadMakers 2017
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Exempel: planering av VVS genom digital simulering

Man testade också att skapa en komplett 3D modell av rör och installationer i husets pannrum. En rörmokare och
en cad-operatör ”provbyggde” hela installationen i datorn. Då fick man snabbt reda på den effektivaste tågordningen och kunde undvika kostsamma ändringar i det verkliga bygget. Genom att arbeta med millimeterprecision kunde många delar förtillverkas på verkstad. Dessutom fick fastighetsägaren en komplett lista på alla
ingående komponenter.
Den sammanlagda tiden för digitalt arbete (160 tim) och verklig installation (200 tim) blev 360 tim mot den
traditionellt beräknade på 800-1000 timmar, dvs en besparing på ca 60%!
Detta visar värdet av en tidig detaljerad utformning och produktionsplanering.
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Framtiden: digitalt styrd produktion
Större frihet och lägre kostnader

Trä

Det sker idag en snabb utveckling av digitalt
styrd och automatisk tillverkning, även av
hus och komponenter till hus.

• T ex automatiska system för limning av
träbalkar, 3D-skrivare för betong samt
robotar för montering.
• Denna utveckling ger både större frihet i
utformningen och lägre kostnader.

Betong

• Dessa tekniker förutsätter en detaljerad
utformning och tillverkningsplanering, i
vad som i andra industrier kallas ”design
for manufacturability”.
• Om man t ex inte utformar byggnaderna i
detalj och planerar tillverkningen noggrant
kan tekniken inte nyttjas effektivt.

Robotar

• Redan idag finns flera tillverkare av
kompletta badrum som använder robotar
för sättning av kakelplattor.

Källor: Minda Industrieanlagen gmbh, ABB, Partab, Boston Dynamics, Winsun/DesignBoom

Lars Albinsson, maestro.se

Framtiden: Internet of Things 1
Ett digitalt system ersätter många analoga

Även byggnaderna digitaliseras. Dagens hus har till exempel många elektriska system, belysning,
larm, brandvarning, lås/tillgänglighet, temperatur, datanät, telefonnät. Nya produkter från Siemens
och Cisco ersätter dessa med ett digitalt nätverk. Alla lampor, sensorer, reglerdon ansluts med
standardkablar till en nätverksrouter per våningsplan, som också förser dem med ström. Brytare och
andra reglerdon kan anslutas trådlöst. Det är effektivare att införa digitala system i husen som
sådana, än att hitta bättre sätt att utforma och installera äldre analoga system. Det är också värt att
notera att renodlade IT-företag som Cisco nu går in i byggindustrin.
Resultatet blir en dramatisk minskning av el/teleinstallationerna, en bättre styrning av fastigheten
och en ökad IT-säkerhet.
Källor: Cisco, Siemens, foto: Lars Albinsson
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Framtiden: Internet of Things 2
Ett digitalt system ersätter många analoga

En sensor för härdning, gjuts in i en betongkonstruktion. Via en smartphone kan man sedan följa
betongens härdning och få reda på när betongen är färdig/hård i stället för att förlita sig på tabeller
och tumregler. Det gör att man kan ta bort formar och börja använda betongen tidigare samt få
reda på ev kvalitetsproblem.
Produkten är utvecklad av bl a Cementa tillsammans med Elektrotech AB.

Källor: Cementa, ElectroTech, Svensk Betong
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Hur utvecklar vi branschen?
En effektiv tillverkning av hus kräver nya underlag, vad gäller utformning och tillverkningsprocess,
vilket i sin tur kräver nya arbetssätt. I förlängningen behöver affärsmodeller/entreprenadformer
utvecklas för att stödja detta. I dag är det enklare för större aktörer att ta steget då de kontrollerar
större delen av processen och har fler typer av resurser in-house.

Förutsätter

Förutsätter
Integrerad designprocess

Digital planering

Introducera digitala verktyg och arbetssätt för:

Skapa förutsättningar för att bygget kan dra
nytta av av en digital modell och detaljerna:

• Integrerad design: arkitektur, kalkyl &
konstruktion
• VR/AR för hyresgäst/ medborgar/
intressent-dialog
• Introducera digitala system i själva
byggnaden, ex IoT
Ger en bättre och mer detaljerad specifikation
samt ett livscykel-perspektiv

• ’Digital’ entreprenad
• Simulering och projektering
• Supply chain
Ger en detaljerad beskrivning av byggprocess,
logistik och ingående delar

Effektivt industriellt bygge

Dra nytta av digitaliseringen i själva bygget:
• Kunna förbeställa/förtillverka delar
• On-site digitala verktyg, inkl 3D/AR, för ledning,
styrning, logistik
• Nyttja digital produktion inkl IoT
3D printers och robotar
Högre tempo genom bättre nyttjande av personer och
maskiner, samt färre fel och ändringar
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Varför finns inte en integrerad designprocess idag?
En enkel betongpelare ser olika ut för olika roller. Bilden visar samma pelare som den uppfattas av arkitekt, konstruktörer på
olika nivåer, byggaren och förvaltaren. En integrerad designprocess kräver då datorstöd som kan hantera alla dessa perspektiv.
Äldre system har inte klarat av detta och man har olika system för varje roll. Processen har då också blivit sekventiell, då
kostnaden för att gå tillbaka och göra om ofta anses för dyr.

Nuläget:

Architect

Structural
Engineer

Structural
Detailer

Builder

Facility manager
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Nästa steg?
Idag finns utprövade system som stödjer detta arbete effektivt i andra tillverkande branscher. Det finns dock ingen eller liten erfarenhet
av att använda dessa i byggbranschen. Går det att utvecklas processen och rollerna så att detta kan tillämpas även vid byggnation?
Detta påverkar inte minst vem som har ansvaret för olika egenskaper.

Architect

Structural
Engineer

Estimater

Planner

Builder

Structural
Detailer

•
•

Källa: Dassault, TechniaTranscat

Facility manager

IT verktyg som stödjer respektive roll
Gemensam databas som hanterar de
egenskaper rollerna behöver
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Bygg 4.0 bör innefatta:
Följande områden bör ingå en digitaliserad byggprocess enligt Bygg 4.0.

1. Kollaborativ design & konstruktion
Mer anpassade och effektivare hus genom nära samarbete mellan
arkitekter, konstruktörer, kalkylatorer och intressenter i 3D miljö

2. Digital prototyping & simulering
Snabbare bygge och minskat slöseri genom att först provbygga och
planera i datorer

3. Digitala verktyg & automation i tillverkning
Digitala verktyg på byggplatsen samt digitalt styrd automatiserad
tillverkning med robotar och fabriker ökar produktiviteten

4. Internet of Things
Smartare och billigare hus genom att olika system är uppkopplade,
delar data och infrastruktur
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