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Från projektering till konfigurering

produktplattformar inom anläggningsbyggande
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INNEHÅLL

• Introduktion

• Design Evolution

• Teori

• Exempel

• Hinder och möjligheter
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INTRODUKTION

• Industri uppdelad inom många skilda områden

• Projektcentrerat arbetssätt med hög unicitet av 

slutprodukterna

• Arbetet är uppdelat i många discipliner och skeden

• Lågt incitament att tänka långsiktigt

Källa: Mattar, 1983
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DESIGN EVOLUTION SCANDINAVIA AB

KORT HISTORIK

• Design Evolution är ett helägt dotterbolag till Tyréns 

AB som är ett av Sveriges ledande AEC-

konsultföretag.

• Företaget är en "spin-off" från ett omfattande 

forsknings- och utvecklingsprojekt inom 

modularisering och produktkonfigurering inom 

byggbranschen.

• Vi säljer projekteringshandlingar till ett fast pris och 

erbjuder långsiktiga avtal.

• Våra lösningar ger en kvalitetssäkrad projektering, 

med kort ledtid och till ett fast pris per projekt.
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TEORI - KONFIGURERING

• Kombinera fördefinierade moduler och 

komponenter på ett strukturerat sätt för att 

ta fram olika produkter för specifika projekt. 

• För att säkerställa att alla regler, beräkningar 

och krav hanteras på rätt sätt för varje modul 

används IT-system så kallade produkt-

konfiguratorer.

• Benämns även expertsystem (KBE)

TEORI – GRUNDEN FÖR VÅRT 

ARBETSSÄTT!
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PRODUKT REALISERINGSPROCESSEN

Order punkt

Engineer product

and production

process

Manufacture

product and 

parts

Assembly of

parts into final 

product

Delivery to 

customer or 

stock

ETO MTO ATO MTS

Order punkt

Byggindustrin Tillverkningsindustrin
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Inträdespunkt för kundanpassning

Standard lösningar
Variant lösningar

NORMS AND 
STANDARD

ETO (ENGINEER TO ORDER)

GENERIC PRODUCT 
STRUCTURES

MTO (MODIFY TO ORDER)

STANDARD PARTS AND MODULES
CTO (CONFIGURE 
TO ORDER)

STANDARD PRODUCTS
STO (SELECT 
VARIANT)

Vanligt inom 

byggindustrin

PRODUKT SPECIFIKATIONSPROCESSEN

Källa: Hvam, 2008
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TEORI – SPECIFIKATIONSPROCESSEN

Normer och 
standarder

Teknikplattformar

Produktplattformar

Standardiserade produkter

Klassiskt ingenjörsarbete

Modifiering inför leverans

Konfigurering inför 
leverans

Välj variant

KAN FÖRBEREDAS

GÖRS I PROJEKT

Andel av färdigställda handlingar

Inträdespunkt för kundanpassning

“Typprodukt”

“Byggsystem”

“Plattformar”

PRODUKTPLATTFORM

Projektorienterat

Produktorienterat

“Traditionell projektering”
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MODULARISERING

• Modularisering handlar om att bryta ner 

produkter i mindre, greppbara delar – moduler 

och komponenter. 

• Varje modul kan varieras på ett förutbestämt 

sätt. 

• Genom återanvändning och kombination av 

modulerna på olika sätt är det möjligt att skapa 

alla nödvändiga produktvarianter som behövs 

för att möta projektens specifika krav.

• Att se till att alla begränsningar, beräkningar och 

krav hanteras på rätt sätt måste en 

produktkonfigurator användas.
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TEORI - KONFIGURERING

• Varje modul kan varieras på ett reglerat sätt. 

• Genom att återanvända och kombinera 

modulerna på olika sätt är det möjligt att 

skapa alla nödvändiga produktvarianter.

• För att säkerställa att alla regler, beräkningar 

och krav hanteras på rätt sätt för varje modul 

och kombination används så kallade produkt-

konfiguratorer.
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TEORI - KONFIGURERING

• Kombinera fördefinierade moduler och 

komponenter på ett strukturerat sätt för att 

ta fram olika produkter för specifika projekt. 

• För att säkerställa att alla regler, beräkningar 

och krav hanteras på rätt sätt för varje modul 

används IT-system så kallade produkt-

konfiguratorer.

• Benämns även expertsystem (KBE)

Vi revolutionerar projekteringsprocessen

VÅRT ARBETSSÄTT!
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PRODUKT- OCH MARKNADSANALYS
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• Utvecklingen startar utifrån en 

marknadsanalys och ROI kalkyl

• Krav- och funktioner identifieras

• Plattformen harmoniserar alla 

tekniska lösningar och 

systematiserar projekteringsarbetet 

• IT- och beräkningsstöd förenklar 

arbetet kraftigt och ökar kvaliteten 

på de handlingar som tas fram

• Skapar förutsättningar för 

kunskapsåterföring
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UTVECKLING AV EN KONFIGURATOR

2017-02-03 13

Tidigare ProjektGeometriska relationer

Indata/regler
Regler och begränsningar

Parametrisk CAD-MODEL
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AVROP/PROJEKTERING

• Handlingarna anpassas till unika 

geografiska och topologiska 

förhållanden samt planutredningar

• Strukturerat arbetsflöde för 

generering av erforderlig data

• Delvis genererade handlingar, delvis 

handritade
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TEORI - KONFIGURERING

• Kombinera fördefinierade moduler och 

komponenter på ett strukturerat sätt för att 

ta fram olika produkter för specifika projekt. 

• För att säkerställa att alla regler, beräkningar 

och krav hanteras på rätt sätt för varje modul 

används IT-system så kallade produkt-

konfiguratorer.

• Benämns även expertsystem (KBE)

EXEMPEL

Värdeskapande lösningar inom modulariserbar projektering – till 

fast pris och med garanterade ledtider.
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PRODUKTPLATTFORM - BULLERSKYDD

2/3/2017 16

• Bulllerskyddskärmar för trafikerade och 

bullerutsatta områden.

• Alla lösningar måste anpassas till unika 

geografiska och topologiska förhållanden 

varierande trafik och olika laster.

• I projekteringsprocessen medverkar många olika 

discipliner. Omtag är vanliga. 

• Vår plattform för Bulleskyddskärmar harmoniserar 

alla tekniska lösningar och systematiserar 

projekteringsarbetet. 

• Dator- och beräkningsstödet förenklar vårt arbete 

kraftigt och ökar kvalitén på de handlingar som tas 

fram.
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BULLERSKYDD

2/3/2017 17

Projektspecificering Resulterande handlingar
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PRODUKTPLATTFORM - RÖRBRO

2/3/2017 18

• Anpassas till unika geografiska och 

topologiska förhållanden samt 

planutredningar.

• Erbjuder ett alternativ till konventionella 

betongbroar.

• Plattform för Rörbroar harmoniserar 

tekniska lösningar och produktionssystem 

samt systematiserar projekteringsarbetet. 

• Dator- och beräkningsstödet förenklar vårt 

arbete kraftigt och ökar kvalitén på de 

handlingar som tas fram.
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RÖRBRO

Produkt-
plattformar

Konfigurering 

inför leverans

Indata:

• Regelverk + byggsystem styr 

slutprodukten

• Verktyget anpassat efter 

projekteringsprocessen

• Avtal mot beställare säkerställer 

utvecklingskostnad

2017-02-03
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RÖRBRO (FORTS)

Produkt-
plattformar

Konfigurering 

inför leverans

Utdata:

• Delvis färdiga handlingar

• Delvis projektspecifikt 

information adderas



S v

© TYRÉNS 2016

HINDER OCH MÖJLIGHETER

2017-02-03 21

• Bryta ut produkter som går att definiera i traditionella projekteringsupphandlingar 

och handla upp separat

• Tydliggörande av input

• Ansvarsmatris (gränsdragning)

• Tydliggörande av output

• Nya upphandlingsformer

• Fast pris i samband med definierbara produkter driver innovation

• Automation fungerar bäst när man producerar bygghandlingar

• Helhetsleverans (projektör+entreprenör) ABK/AB

• Partnering, samverkansupphandling
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FRÅGOR?

2017-02-03 22
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TACK!
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