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Begreppsförklaring 

 
Industriellt byggande: Innebär att arbetet överförs från byggarbetsplats till 

fabriksmiljö vilket bidrar till en standardiserad process. 

 

Modul: Ett byggsystem som tillverkas och sätts samman i fabrik till färdiga 

rumsenheter bestående av väggar, bjälklag och tak och monteras på byggarbetsplats 

till färdig byggnad. 

 

Planelement: Ett byggsystem som tillverkas i fabrik och består av enskilda element så 

som bärande väggar, bjälklag och tak. Elementen monteras på byggarbetsplats vilket 

skapar byggnadens klimatskal.  

 

Plattform: Ett verktyg dit information och villkor är samlat om allt som rör 

byggsystemet.  
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Abstract 

Purpose: Flexibility of the design is a major limitation for the applicability of 

industrial construction. The technology of wooden modules are limited in the design 

where higher flexibility and customization of the modules are required. The study is 

investigating whether wooden modules work equally well as panel elements from an 

architectural perspective. The aim is to investigate the possibilities and limitations in 

the design of higher multi-storey buildings where wooden modules construction and 

panel construction are compared with each other. 

 

Method: The chosen methods are semi-structured interviews and sketch work. The 

interviews were held with the four companies Moelven, Lindbäcks, Martinsons and 

Derome. The sketch work includes investigation of two multi-storey projects. 

 

Findings: Many architectural qualities can be created with wooden modules, 

however, panel elements have greater opportunity to manage open spaces and 

complex geometries. Panel elements have increased architectural freedom at the 

expense of a higher price. Unique and interesting multi-storey buildings can 

undoubtedly be made of wooden modules. The result of the study entails that the 

connection between building systems, design and platforms have changed in such way 

that the design and the building systems affects each other more than previously was 

revealed by previous research. Aspects of the design is not considered to influence 

platforms as strong as before, platforms and building systems still affects each other 

most and to the same extent.  

 

 

Implications: The conclusions and recommendations from the study are; that it is 

important to have an early contact between the client, the architect and the building 

system supplier, clarify the most suitable building system, from the beginning project 

along the selected construction system. Architects should also have access to a 

building system manual, clarify whether the focus should be on the challenging 

geometries and/or be cost efficient, deny or steer the project if it is not suitable for the 

building system and invest in a well-developed platform. 

 

Limitations: The work is mainly focused on the construction systems interior design 

of multi-storey buildings, which limits the study's scope. The result is limited because 

only four interviews were held and two projects were investigated in addition, only 

wooden modules and panel elements have been investigated and villas have been 

excluded in the study. The choice of using semi-structured interview restricts the 

comparability of the answers but increase the understanding of the subject. No time- 

and financial calculations are presented which are two interesting subjects to study. 

 

Keywords: Industrial construction, wooden modules, panel elements, platform, multi-

storey buildings, building systems, wooden frames, flexibility, floor plans and design. 
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Sammanfattning 

Syfte: Flexibilitet i utformningen är en stor begränsning för tillämplig av industriellt 

byggande. Inte minst utformningen begränsas med modulteknik dessutom efterfrågas 

högre flexibilitet och anpassning av modulerna. Studien utreder om trämoduler 

fungerar lika bra som planelement ur ett arkitektoniskt perspektiv. Målet är att 

undersöka möjligheter och begränsningar vid utformningen av högre flervåningshus 

där byggsystemen modul och planelement jämförs med varandra. 

 

Metod: Intervju och skissarbete är de valda metoderna för studien, intervjuerna faller 

inom kategorin för halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna hölls med de fyra 

företagen Moelven, Lindbäcks, Martinsons och Derome. Skissarbetet omfattar 

utredning av två flervåningshusprojekt som ritats om från planelement till modul. 

 

Resultat: Många arkitektoniska kvaliteter kan skapas med modulteknik dock har 

planelementstekniken större möjlighet att hantera öppna ytor och komplicerade 

geometrier. Planelementstekniken har en ökad arkitektonisk frihet på bekostnad av ett 

högre pris, dock kan unika och intressanta flervåningshus utan tvekan tillverkas i 

modul. Studiens resultat medför att kopplingen mellan de valda forskningsområdena 

byggsystem, utformning och plattformar har förändras på så vis att utformning och 

byggsystem påverkar varandra mer än vad som framgick av tidigare forskning. 

Utformningsaspekter anses inte påverka plattformar lika starkt, medan plattformar och 

byggsystem fortfarande påverkar varandra mest, och i samma utsträckning. 

 

Konsekvenser: De framtagna slutsatserna och rekommendationerna är; att klargöra 

vilket byggsystem som är mest lämpat, det är viktigt med en tidig kontakt mellan 

beställare, arkitekter och byggsystemsleverantören, redan från början projektera 

utefter det valda byggsystemet. Arkitekten bör även få tillgång till en 

byggsystemsmanual från leverantören, klargöra om fokus ska ligga på utmanande 

geometrier och/eller hög kostnadseffektivitet, neka eller styra projekt rätt som inte 

lämpar sig för byggsystemet samt investera i en välutvecklad plattform. 

 

Begränsningar: Arbetet fokuseras främst på byggsystemens inre utformning av 

flervåningshusen vilket begränsar studiens omfång. Resultatet begränsas eftersom 

endast fyra intervjuer hölls och två projekt utreddes, dessutom har pelarbalk-system 

och småhus uteslutits i studien. Valet att använda halvstrukturerade intervju begränsar 

jämförbarheten mellan svaren men ökar förståelsen av ämnet. Inga tids- eller 

ekonomiska beräkningar presenteras vilket är två intressanta punkter att studera.  

 

Nyckelord  

Industriellt byggande, modul, planelement, plattform, flervåningshus, byggsystem, 

trästomme, flexibilitet, planlösningar och utformning.  
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1 Inledning 
Undersökningen utförs inom ramen av examensarbetet på 15 Hp vid Jönköpings 

tekniska högskola med inriktning byggteknik. Studien utförs i samarbete med 

arkitektkontoret Tengbom samt att Moelven byggmodul har bidragit med underlag till 

studien.  

 

I examensarbetet har två flervåningshus med planelement som byggsystem använts 

som undersökningsobjekt. Projekten utreds och översätts till moduler där för- och 

nackdelar vägs mot varandra. Studien utreder hur en modulskonstruktion förhåller sig 

till de befintliga byggnadernas utformning gällande planlösningar, utformning och 

dimensioner. En jämförelse görs mellan planelement och trämoduler för att se vilka 

för- och nackdelar som finns med de två byggsystemen. Därpå är målet att fastställa 

vad modultekniken klarar av utformningsmässigt. 

 

Första kapitlet ger en bakgrund till undersökningen där projektets problem, mål och 

frågeställningarna presenteras. Vidare redogörs projektets avgränsningar och 

rapportens fortsatta upplägg. 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har trä som byggmaterial blivit allt mer uppmärksammat runt om i 

världen med dess fördelar som bland annat tidsbesparingar och mindre 

koldioxidutsläpp (Van De Kuilen, Ceccotti, Xia, & He, 2011). I Sverige byggs 

fortfarande övervägande flest byggnader i mer än två våningar av betong 

(Hemströma, Mahapatraa & Gustavsson, 2011). Från och med 1994 blev 

träbyggnader i mer än två våningar tillåtet i Sverige vilket ökar förutsättningarna för 

trähusbyggande (Boverkets författningssamling, 2005). Sveriges riksdag har även 

jobbat för att öka träbyggandet i större projekt i byggsektorn (Nilsson, Nilsson, 

Eberstein & Omanovic, 2015). Produktiviteten av bostadsbyggandet skulle även 

kunna ökas genom ökad användning av trä i byggsektorn (Näringsdepartementet, 

2004). Detta beror på att produktionen inte är lika komplicerad för en byggnad i trä 

jämfört med stål och betong, vilket resulterar i en snabbare process (Mahapatra & 

Gustavsson, 2008). 

  

Det finns tre använda byggsystem i trä det vill säga pelar-balksystem, skivsystem och 

regelstomme. De byggmetoder som används är platsbyggt, prefabricerade element och 

prefabricerade volymer/moduler. Med flertal fördelar kan byggsystem tillverkas som 

prefabricerade moduler eller planelement. Trä är ett betydelsefullt material inom 

industriellt byggande med anledning av låg egenvikt, hög bärförmåga och mindre 

kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. (Stehn, Rask, Nygren & Östman, 2008)  

 

Enligt Wikberg, Ekholm och Jensen (2010) finns det ett intresse i att utreda hur den 

arkitektoniska utformningen i industriellt byggande kan stärkas. Även Siva, Lenin, 

Rahinah & Abdul (2013) menar att ytterligare utredning krävs för att utveckla 

formflexibilitet avseende den arkitektoniska utformningen i industriellt byggande. 

Flexibel utformning kan definieras som en enhets förmåga att förändras på grund av 

kundkrav, utformning- och tillverkningskrav (Sarja 1998 refererad i Siva et al., 2013). 

Därför är det av intresse att undersöka vilka utformningsmässiga villkor som finns för 

prefabricerade modulsystem i jämförelse med elementträhus. Ett projekt som 

översätts från planelement till modulbygge blir en intressant punkt att studera.  
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1.2 Problembeskrivning 
Prefabricerade moduler och planelement är förtillverkade i fabrik som sammansätts 

till en färdig byggnad på plats (Höök, 2005). Vid högsta prefabriceringsgrad av modul 

sker ungefär 80 procent i fabrik och 20 procent av färdigställandet på plats, för 

planelement sker approximativ 50 procent i fabrik och på plats (Brege, Stehn & Nord, 

2013).  

De vanligaste produkter som används i prefabricerade planelement är limträ, 

fanérlaminatträ och korslimmat massivträ (KLT) (Karacabeyli & Douglas refererad i 

Hurmekoski, Jonsson & Nord, 2014). KLT möjliggör att uppföra byggnader av 

moduler och planelement i mer än sex vångar, vilket inte är möjligt för pelar-

balksystem baserat på lättbyggnadsteknik (Hurmekoski, et al., 2014). I figur 1 visas 

principiell uppbyggnad av moduler och planelement.  

 

 

 

 

Med hjälp av Tengboms materialunderlag görs en jämförelse mellan planelement och 

modul. Det specifika problemet som är intressant för Tengbom och troligtvis för andra 

företag är att utreda om ett flervåningshusprojekt ursprungligen projekterat med 

planelement går att utformas på ett bra sätt med modul. Det är även av intresse att se 

hur en modulkonstruktion förhåller sig till byggnadens befintliga utformning gällande 

planlösningar och dimensioner, och därpå se vilka för och nackdelar som finns med 

de två byggsystemen. 

      

Forskning har gjorts gällande ökade krav på konstruktioner och dess flexibilitet vid 

snabb byggprocess. Det har rått osäkerhet om tunga konstruktioner uppfyller dessa 

krav och därför har andra material sökts. Alternativet är konstruktioner som använder 

en högre andel lätta material och som dessutom är miljövänligare. Trä är ett material 

som både är ekologiskt hållbart, förnybart och går att bygga med i stadsområden. 

Strategier för att öka användandet av trä i byggsektorn är bland annat full 

prefabriceringsgrad. (Fadai & Winter, 2014) 

Figur 1. Den vänstra bilden visar uppbyggnaden av planelement, den högra 

bilden visar uppbyggnaden med moduler 

(Hurmekoski, Jonsson, Nord, 2014) 
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Plattformar är vanligt i industriellt byggande och säkerställer och sänker produkt- och 

utvecklingskostnaderna (Johnsson & Stehn, 2011). Glasare och Söderström (2013) 

menar att hög färdigställandegrad av lägenheter möjliggörs i kvalitetssäkra 

fabriksmiljöer. Med hjälp av standardisering och repetition i tillverkningen kan 

byggnader utvecklas systematiskt, uppnå ökad kostnadseffektivitet, säkra 

kostnadsuppgifter i tidigt skede och förkorta byggtid.  

 

Industriellt byggande i trä är nödvändigt eftersom ökade krav angående ekologi och 

energi, behov av mindre stress under byggtiden, ökad kvalitet och kortare byggtid 

efterfrågas (Kararić & Završki, 2012). Enligt Siva et. al (2013) är flexibilitet av 

utformning en av de viktigaste faktorer som begränsar tillämpning av industriellt 

byggande, med modultekniken är funktionerna i byggnaden dessutom utformade med 

vissa begränsningar. Vidare skriver Höök (2005) att den huvudsakliga anledningen att 

inte välja modul som byggsystem är efterfrågan av flexibilitet och anpassning av 

modulerna. Tydliga riktlinjer saknas vad byggsystemet klarar av gällande mått, 

flexibilitet och arkitektens systemgränser (Stehn et. al, 2008). Möjligheten att anpassa 

planelement till lämplig form gör byggsystemet till en mer flexibel teknik (Stehn et. al 

refererad i Dietsch & Tannert, 2015). 

 

Modulbygge kan tillverkas tids- och kostnadseffektivt men frågan är om trämoduler 

fungerar lika bra som planelement ur ett arkitektoniskt perspektiv. Detta är 

utgångspunkten för arbetet och planelement jämförs med modultekniken där för- och 

nackdelar diskuteras i rapporten. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka möjligheter och begränsningar vid utformning av 

högre flervåningshus i trä med moduler som byggsystem i jämförelse med 

planelement. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka möjligheter och begränsningar finns vid högre flervåningshus i trä vid 

en jämförelse av prefabricerade moduler och planelement? 

 

2. Hur påverkas planlösningarna och det exteriöra uttrycket av ett 

flervåningshus vid byte av byggsystem från planelement till modul?  

1.4 Avgränsningar 
Studiens fokus ligger i att undersöka modulteknikens förutsättningar vid utformning 

av flervåningshus med trästomme och undersökningen inriktar sig mot prefabricerade 

byggsystem i trä, därför utesluts pelar-balksystem i arbetet. Småhus utesluts i 

undersökningen eftersom lägre byggnader inte utsätts för samma problematik 

angående stabilitet, ljud och brand vilket även påverkar utformningen. Arbetet 

omfattar inga tids-, ekonomiska- eller konstruktiva beräkningar.  

1.5 Disposition 
Under Metod och Genomförande redogörs metoderna som har använts för att besvara 

frågeställningarna och dess trovärdighet med hänsyn till validitet och reliabilitet. 

Detta följs av kapitlet Teoretiskt ramverk där den vetenskapliga grunden för 

problemet presenteras innefattande industriellt byggande, byggsystem, utformning 
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och plattformar. I avsnittet Empiri presenteras insamlad data i form av 

intervjumaterial från fyra trähusföretag och skissmaterial av två 

flervåningshusprojekt. Därefter analyseras resultatet av empirin i förhållande till 

studiens teoretiska ramverk under kapitlet Analys och Resultat. I detta kapitel 

redovisas resultatet vilket är svaret på frågeställningarna. Kapitlet Diskussion och 

slutsatser diskuteras resultat, metod och begränsningar samt att slutsatser och förslag 

till vidare forskning presenteras. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs valda undersökningsmetoder och dess lämplighet redogörs, 

även studiens arbetsgång presenteras. Syftet är att förtydliga hur arbetet har 

genomförts för att påvisa undersökningens trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapportens angreppsätt är en kvalitativ och kvantitativ studie. En kvalitativ studie är 

verbal och teoretisk litteratur tolkas, intervjuer är kvalitativ datainsamling och kan 

innehålla frågor som leder till öppna svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

Målet för kvalitativ forskning är att få insikt om fenomen rörande situationer och 

personer i deras verklighet (Dahlen, 2015). Kvantitativ datainsamling är information i 

form av siffror (Grönmo, 2006). I studien tas kvalitativ data fram ur litteratur, 

intervjuer och skissarbetet, från skissarbetet tas kvantitativ data fram.  

 

Fyra intervjuer hölls sammanlagt med trähusföretagen Moelven, Lindbäcks, 

Martinsons och Derome. Intervjumaterialet bidrog med underlag till skissarbetet och 

resultatet, Moelven och Lindbäcks bidrog med uppgifter om moduler, Martinsons och 

Derome bidrog med uppgifter om planelement. Intervju valdes eftersom empirin 

resulterar i tillförlitlig data vilket främst gäller besöks- och videointervjuerna samt att 

följdfrågor kan ställas under samtalet. Intervjufrågorna är likvärdiga men inriktade 

mot företagets verksamhet, se bilagorna 1-4. 

 

Skissarbetet omfattar två projekt i planelement som ritats om till en konstruktion av 

trämoduler. Skissarbetet utreder hur modulkonstruktionen förhåller sig till 

byggnadens befintliga utformning. Tengbom har bidragit med de två undersökta 

flervåningshusprojekten och Moelven med ett referensprojekt i modul samt 

information om modulerna.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har använts för att besvara 

frågeställningarna. 

2.2.1 Frågeställning 1  
Vilka möjligheter och begränsningar finns vid högre flervåningshus i trä vid en 

jämförelse av prefabricerade moduler och planelement? 

 

Frågan besvaras genom litteraturstudie och intervjuer med sakkunniga men även 

analysen av skissarbetet påverkar resultatet.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur påverkas planlösningarna och det exteriöra uttrycket av ett flervåningshus vid 

byte av byggsystem från planelement till modul?  

 

Frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudie, intervjuer samt 

ritningsunderlag från Tengbom och modulunderlag från Moelven som resulterar i 

skissarbete. Därefter görs en koppling mellan litteratur, intervjuer och skissarbetet för 

att kunna besvara frågeställningen på ett trovärdigt sätt. Figur 2 beskriver kopplingen 

mellan frågeställningarna och valda metoder. 



Metod och genomförande 

10 

 
 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har utförts genom sökning av nyckelord som skrivits in i sökfältet 

och via bläddring genom att söka på författare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

För att få kunskap om var forskningsfronten står idag samt underlag till studien har 

främst vetenskapliga artiklar studerats. Använda databaser och sökmotorer är främst 

ScienceDirect, Scopus, Researchgate och Google scholar. Återkommande sökord är 

exempelvis: industriellt byggande, wooden modules, multi-storey timber buildings, 

platform, CLT, Timber Volume Element och tall wooden buildings.  

2.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna faller inom kategorin för den halvstrukturerade intervjun vilket 

kännetecknas av att frågeområdena är uppdelade i bestämd ordning och att följdfrågor 

kan uppkomma. Svaren kan vara en kombination av öppna eller fasta, där den 

intervjuade ger sin syn på det som anses betydelsefullt. Intervjuer med samma tema är 

oftast jämförbara och ger möjlighet till en kvantitativ analys. De svar som är öppna 

ger en något mer begränsad möjlighet till en kvalitativ analys. (Lantz, 2013) 

Intervjufrågorna togs fram med utgångspunkt av problemformuleringen, 

frågeställningar och studiens mål innehållande centrala teman och viktiga frågor.  

2.3.3 Skissarbete 
Skissarbetet omfattade utredning av två befintliga projekt med planelement som 

byggsystem varav de två projekten ritades om till modul. Projekt 1 har inte genomgått 

detaljprojektering och valet om planelementen utförs i regelstomme eller KLT-skivor 

är ännu inte fastställt, projekt 2 är utfört med KLT-element. Skissarbetet utfördes i 

ritprogrammet Revit och resulterade i nya ritningar av projekten. Skissarbetet bidrog 

till bättre förståelse om vad som kan vara problematiskt eller fördelaktigt vid 

utformning med modul i jämförelse med planelement. Kritiska och fördelaktiga 

faktorer analyserades sedan.  

2.4 Arbetsgång 
Avsnittet redovisar hur data samlats in, bearbetas, analyserats och vilken utrustning 

som använts för att få in data och kunna besvara frågeställningarna samt uppnå 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 
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studiens mål. I figur 3 redovisas arbetsgången som sträcker sig från litteraturstudie till 

analys och resultat vilket sedan kopplas samman. 

 

 

 

2.4.1 Litteraturstudie  
Huvudprincipen i kvalitativ innehållsanalys beskrivs nedan av Grönmo (2006): 

"Kvalitativa innehållsanalyser bygger på principen om tillgång till relevant 

information." Datamaterial kan kompletteras under datainsamlingens gång och 

texterna som funnits för arbetet kan innehålla värdefull information om 

undersökningens frågeställning och även ytterligare relevanta källor. Detta gör att 

granskning av texter leder till andra källor som annars inte hade granskats. Det 

teoretiska ramverket fungerar som en bas för skiss- och intervjumaterialet och stödjer 

resultatet av empirin.  

2.4.2 Intervju 
Intervjuerna utfördes med säljchef från Moelven genom besök, med konstruktionschef 

på Lindbäcks via telefon, teknikansvarig på Martinsons via video samt teknikansvarig 

på Derome genom besök. Besöksintervjuerna varade längst och hölls mellan en till två 

timmar, videointervjun varade 45 minuter och telefonintervjun 30 minuter. Frågorna 

var uppdelade i tre kategorier; byggsystem, utformning och plattformar. Författarna 

närvarade vid intervjuerna, antecknade och ställde frågor i omgångar. Intervjuerna 

spelades in och granskades noggrant efteråt, sammanställdes och skickades tillbaka 

för att klargöra oklarheter. Den tekniska utrustningen bestod av inspelning via mobil 

under besöksintervjuerna, via datorn under video- och telefonintervjun. Empirin 

sammanställdes i text och tabellform för att enklare kunna överskåda resultatet.  

2.4.3 Skissarbete  
Skissarbetet skedde under drygt tio fulla arbetsdagar med utgångspunkt från 

Moelvens byggsystemsvillkor. De befintliga projekten 1 och 2 utförda med 

planelement ritades om till modul i ritprogrammet Revit, så få utformningsmässiga 

ändringar av de befintliga ritningarna eftersträvades. Ritningsunderlaget från 

Figur 3. Studiens arbetsgång  
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Tengbom bestående av pdf:er och dwg-filer användes som grund men även 

referensmaterial av ett flerbostadshusprojekt i modul användes till hjälp från Moelven. 

Ritningsunderlaget för projekt 2 bestod endast av pdf:er vilket försvårade arbetet 

eftersom svårigheter fanns att skala om ritningarna exakt. I Revit togs planritningar, 

modulindelade ringningar, elevationer och sektioner fram. Vidare togs information 

fram om diverse areor vilket jämfördes och analyserades med befintliga uppgifter. 

Skissarbetet utfördes med hjälp av modulinformation från tidigare forskning, 

information från modultillverkarna samt möjlighet till rådfrågning och granskning av 

skissarbetet vilket resulterade i få ändringar. Manualer innehållande viktig 

information om modulerna användes vid skissarbetet och analyser. Främst har 

Moelvens villkor och funktionsmått varit avgörande vid beslutstaganden under 

skissarbetet.  

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 
Validitet avser forskarens förmåga att mäta och undersöka det avsedda. För att 

forskning ska uppnå hög validitet är det viktigt att redogöra för hur och vad som mäts 

(Alvehus, 2013; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). Enligt Eriksson och 

Widersheim (2013) går det att skilja på inre och yttre validitet, den inre validiteten har 

att göra med överenstämmelse mellan olika begrepp och hur begreppen definieras och 

kategoriseras för att entydigt kunna utföra en bra analys. Den yttre validiteten avser 

hur korrekta eller ofullständiga insamlade uppgifterna är. Kort sagt är validitet 

materialets giltighet. 

 

Insamlad teori i form av litteratur består av äldre och aktuella referenser, de äldre 

referenserna anses vara relevanta eftersom dessa används i nyare källor. Avseende 

validitet är det viktigt att gå tillbaka till ursprungskällan vilket tyder på de äldre 

referenserna, detta har inte alltid varit möjligt vilket minskar validiteten. 

 

Intervjumaterialets inre validitet stärktes genom att frågorna var indelade i 

frågeområden för att enklare kunna analyseras, den yttre validiteten stärktes genom att 

intervjusvaren analyserades och jämfördes med tidigare forskning. Eftersom 

intervjuerna utfördes på olika företag stärktes trovärdigheten ytterligare. Skissarbetets 

validitet stärktes genom att branscherfarna aktörer granskade skissmaterialet, 

granskningen eliminerade fel vilket annars hade kunnat resultera i ett missvisande 

resultat.  

 

Samtal och intervjuer måste registreras genom inspelning eller noggranna 

anteckningar, syftet är att andra forskare ska kunna studera materialet för att 

undersöka om resultat och slutsatser håller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 

Enligt Dahlen (2015) ska alltid en provintervju utföras för att testa intervjuguiden, 

teknisk utrustning och intervjuarpersonen. Provintervjun hölls med student vid 

Jönköpings högskola inom programmet byggnadsutformning med arkitektur.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet avser huruvida forskningsresultat är upprepningsbart, en annan forskare 

ska kunna nå samma resultat med samma metod och angreppsätt (Alvehus, 2013; 

Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). Eriksson och Wiedersheim menar att 

reliabilitet innebär huruvida mätinstrumentet ger stabila och tillförlitliga resultat och 
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för att nå hög reliabilitet bör undersökningens resultat vara oberoende av vem som 

undersöker men beroende av generaliseringsgrad. Vidare sägs att feltolkningar är 

återkommande problem och som påverkar reliabiliteten. Reliabilitet kan sammanfattas 

med ordet trovärdighet.  

 

Eftersom litteratur med engelsk skrift studerats finns större risk för feltolkningar, 

risken minimeras genom att engelska och svenska texter studerats inom samma ämne 

och reliabiliteten ökar eftersom texterna kommit fram till liknande resultat. 

Intervjuerna anses ha hög reliabilitet eftersom anteckningar och inspelningar har 

noggrant dokumenterats samt att frågorna i förväg skickades till den intervjuade för 

att upptäcka oklarheter. Skissarbetet anses ha hög reliabilitet eftersom ursprungliga 

och nya ritningar kan jämföras samt att ändringar har belysts. Fler intervjuer och 

undersökta projekt hade stärkt trovärdigheten, dock hade enbart besöksintervjuer 

föredragits. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet presenterar de valda områdena industriellt byggande, byggsystem, utformning 

och plattformar som är baserat på tidigare forskning. Studien bygger på de fyra 

områdena som är relevanta för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå 

studiens mål.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och tidigare forskning 
Tidigare forskning inom områdena industriellt byggande, byggsystem, utformning och 

plattformar stödjer och ligger till grund för intervjufrågorna samt rapportens analys. 

Industriellt byggande ger en allmän förståelse av byggsystemens förutsättningar, 

medan byggsystem, utformning och plattformar ger ett mer konkret underlag för 

studien. Frågeställning 1 och 2 grundar sig i områdena byggsystem, utformning och 

plattformar vilket figur 4 illustrerar. 

 

Frågeställning 1: Vilka möjligheter och begränsningar finns vid högre 

flervåningshus i trä vid en jämförelse av prefabricerade moduler och planelement? 

 

Frågeställning 2: Hur påverkas planlösningarna och det exteriöra uttrycket av ett 

flervåningshus vid byte av byggsystem från planelement till modul? 

 

3.2 Industriellt byggande  
Industrialisering innebär att arbetet överförs från byggarbetsplats till fabriksmiljö 

vilket bidrar till en standardiserad process och kontrollerad produktion (Höök, 2005).  

 

Fördelar med industriellt byggande är ökad effektivitet, kvalitet samt reducerade 

kostnader. Industrialisering anses inte alltid positivt, det är inte ovanligt med 

argument om att industriellt byggande kommer leda till monotona områden och inte 

platsanpassade byggnader. (Lessing, 2006) 

 

Att gå igenom designprocessens alla delar är viktigt för att identifiera återkommande 

och unika projektaktiviteter och kunna skilja dem åt. Genom detta kan komponenter 

som bör standardiseras identifieras. Rutiner av repetitiva arbeten bör standardiseras 

Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och tidigare forskning  
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för att på bästa sätt utnyttja resurser, fånga kunskap om produkten och byggsystemet. 

(Jansson et al., 2008)  

 

Enligt Jansson (2013) visar studien på att dagligt arbete i byggprojekt måste klara av 

att hantera ändrade krav. Det kan ses som ett problem att hitta generella strukturer 

med systematiserat arbete men det har även visat sig vara en fördel, (Lu et al., 2011 

refererad i Jansson, 2013). 

3.3 Byggsystem 
Med prefabricering som utgångspunkt finns det idag tre huvudgrupper av byggsystem. 

 Modul/volymelement 

 Planelement/Lastbärande väggar och bjälklag 

 Pelar-balk stomme med bjälklag 

(Gustafsson et. al 2013; Hurmekoski, et al., 2014). 

Höök (2005) skriver att prefabricerade moduler och planelement är de vanligaste 

sorterna av prefabricerade träsystem. Byggsystemen kan utföras med massiva 

träelement eller lättbyggnadsteknik. De främsta skillnaderna mellan modul och 

planelement är de olika förutsättningar för arkitektur, byggteknik, tillverkning, inköp, 

frågor kring ekologi och kvalitet samt val av entreprenadform. Vid högsta 

prefabriceringsgrad av modul sker ungefär 80 procent i fabrik och 20 procent av 

färdigställande på plats, för planelement sker approximativ 50 procent i fabrik och på 

plats (Brege, Stehn & Nord, 2013).  

Enligt Lessing (2006) är öppna och slutna byggsystem den mest grundläggande 

indelningen av byggsystem. Vidare skrivs att öppna byggsystem är flexiblare vid 

kombinationer av komponenter från olika leverantörer (Mikkelsen et al., 2005 

refererad i Lessing, 2006; Gustafsson et al., 2013). Ett slutet byggsystem levereras 

som en komplett lösning, ett ”tätt hus” (modul) vilket medför att uppförandetiden 

reduceras gentemot ett öppet byggsystem (Gustafsson et al., 2013). 

Prefabriceringsgraden är hög och ett slutet byggsystem förutsätter att tidig kontakt 

finns med arkitekten för att tillämpa byggsystemet effektivt (Brege et al., 2013). Figur 

5 visar prefabriceringsgraden av moduler och planelement i jämförelse med 

traditionellt byggande. Brege et al. (2013) skriver att det är särskilt viktigt att 

modultillverkare har kontroll över uppförandet och designprocessen. Vidare skrivs att 

planelementstillverkare är mer flexibla att möta kundkrav och byggspecifikationer. 

Figur 5. Byggsystemens prefabriceringsgrad, (Meiling, 2008) 
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3.3.1 Prefabricerade moduler  
Prefabricerade moduler är uppbyggt till en tredimensionell struktur av träelement, 

modulerna består av bärande väggar, bjälklag, innertak och innerväggar som görs i 

fabrik och monteras på plats till färdig byggnad (Höök, 2005). Modulerna byggs upp 

till färdiga rum som kompletteras med fönster, dörrar, elektricitet, VVS och 

ventilationsinstallationer (Abrahamsen refererad i Hurmekoski et al., 2014). 

Modulerna kan vara av regelstomme eller planelement (Gustafsson et al., 2013).  

 

Höök (2005) skriver att modulerna är transportbegränsade som påverkar utformningen 

vilket tabell 1 illustrerar. Vidare skrivs att väggarna kan bli tjockare eftersom dubbla 

innerväggar tillkommer när modulerna monteras bredvid varandra vilket kan leda till 

en bredare byggnad. Tjockleken av bärande väggar ligger kring 300 millimeter 

(Gustafsson et al., 2013).  

 

 

 

Enligt Gustafsson et al. (2013) blir flexibiliteten ur beställarsynpunkt vanligtvis låg 

efter produktionsstart och fattade beslut. Enligt Höök (2005) möjliggör 

standardisering att byggnader uppförs med utprovade lösningar, ökad 

kostnadseffektivitet, tidigt säkrade kostnadsuppgifter och förkortad byggtid.  

 

Fördelarna med modul är hög prefabriceringsgrad vilket gör att sammansättningen av 

modulerna på plats går snabbt, få fogar och skarvar, lite spillmaterial på 

byggarbetsplatsen och möjlighet att bygga mer än sex våningar. En nackdel är höga 

transportkostnader och att kompromisser uppkommer mellan anpassningsbara delar 

och massproduktion, modultekniken resulterar i stora byggnader med små rum. 

(Hurmekoski et al., 2014) 

3.3.2 Prefabricerade planelement 
Prefabricerade planelement tillverkas i fabrik under kontrollerad process. Elementen 

är delvis prefabricerade och transporteras efter tillverkning till byggarbetsplats där 

elementen sammansätts och kompletteras med andra underenheter till en komplett 

byggnad. (Höök, 2005) 

 

Planelement kan tillverkas med regelstomme och massivträskivor, skivorna kan bestå 

av korslimmade brädor som limmas ihop (KLT) (Hurmekoski et al., 2014; 

Eberhardsteiner, Hofstetter & Stürzenbecher, 2010). Planelement i form av KLT har 

dimensionerna 16-18 meter i längd, tre meter i bredd och 500 millimeter maximal 

tjocklek (Hurmekoski et al., 2014; Eberhardsteiner, et al., 2010). KLT kallas även för 

massivträ som har hög bärförmåga, kan ta stora laster, klarar höga spännvidder och 

stora horisontella krafter (Gustafsson et. al, 2013; Mallo & Espinoza, 2014). KLT-

Tabell 1: Måttbegränsningar modul 
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skivorna är bärande och har en förstyvande verkan som möjliggör att bygga i mer än 

sex våningar, detta gäller både planelement och för modultekniken (Hurmekoski et 

al., 2014). Figur 6 visar hur ett planelement av KLT är uppbyggt. 

 

 

Ett byggsystem av planelement bestående av KLT resulterar i tunna bärande 

innerväggarna, vilket är en fördel eftersom större utrymmen möjliggörs (Gustafsson et 

al., 2013). Fördelarna med att bygga med planelement är att elementen skapar flexibla 

planlösningar och kan beställas i olika prefabriceringsgrad (Hurmekoski et al., 2014). 

Prefabriceringsgraden är inte lika hög som för modulbygge vilket förutsätter att 

kostnaderna hålls nere (Hurmekoski et al., 2014). 

 

Enligt Gustafsson et al. (2013) är en nackdel att separata schakt behöver dras för 

installationer som kräver större utrymmen eftersom dessa inte får plats inuti 

planelementsväggarna av KLT. Planeras en byggnad med större rumsbredd än 3,8 

meter bör valet vara planelement som byggsystem. Vidare sägs att spännvidder är 

begränsade till 8-10 meter med träbjälklag och ju större spännvidd desto tjockare 

bjälklag. 

3.4 Utformning 
Marchesi & Ferrarato (2015) menar att brist finns gällande byggnader som 

systematiskt kan produceras för lägre pris och samtidigt kunna anpassas och varieras 

efter kundens önskan. För att undvika höga kostnader kan kombinationen av 

massproduktion och anpassningsbara delar vara bidragande. Då blir produkten mer 

flexibel, stabil och fri för arkitektens och kundernas idéer.  

3.4.1 Modul  
Ett projekt som inte på förhand är ritat med modul kan behövas ritas om för att kunna 

uppföras som modulbyggnad (Gustafsson et al., 2013). Därför lämpar sig inte alla 

entreprenadformer för slutna byggsystem och vanligen används totalentreprenad 

(Gustavsson et al., 2013; Levander, 2010).  

 

Det är kostnadseffektivt att tillverka arbets- och kostnadskrävande delar i fabriksmiljö 

trots att inte alla geometrier och planlösningar lämpar sig för modulteknik. Badrum, 

kök och installationsutrymmen är speciellt lämpade för modulbygge. Det är möjligt 

att åstadkomma öppna planlösningar, men avväxlingar och speciallösningar kan 

krävas. (Gustafsson et al., 2013)  

 

Det rumsliga skönhetsvärdet av material och detaljbearbetning har goda 

förutsättningar och med modulteknik är det möjligt att dra installationer i väggar och 

bjälklag vilket stärker funktionaliteten och höjer estetiken (Boverket, 2005). Nyckeln 

Figur 6. Korslimmat virke (KLT) och dess lager (Mallo & Espinoza, 2014) 
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till ett lyckat modulprojekt grundar sig i tidig kontakt mellan beställare och leverantör 

(Stehn et al., 2008). 

 

Dubbla skiljeväggar och bjälklag är den konkretaste konsekvensen som påverkar 

modulbyggnaders yttre gestaltning. Detta får följder för byggnadens estetik och mått 

som exempelvis kan påverka byggnaden med hänsyn till planbestämmelser. Den 

exteriöra estetiken kan förändras i proportioner då avstånden mellan fönstren blir 

större på grund av de tjockare bjälklagen. (Boverket, 2005) 

 

Utformning och flexibilitet begränsas med modul på grund av de dimensioner som 

finns samt fabrikens utformning (Höök, 2005). Detta är en nackdel för både kunder 

och arkitekter eftersom de inte är fria att konstruera fritt. Enligt Gustafsson et al. 

(2013)  råder det oro om industrialiserade flervåningshus i trä kommer se identiska ut. 

Vidare skriver Gustafsson att extrem grad av industrialisering begränsar flexibilitet av 

olika arkitektoniska lösningar, dock innebär det inte att husen behöver vara identiska. 

Enligt en fallstudie av Boverket (2005) tycks rummens storlekar, proportioner och 

samband påverkas rejält med modul och hög yteffektivitet tycks vara svåruppnått, 

speciellt i gemensamma utrymmen. I vissa fall kan det vara svårt att skapa rum med 

större rumsdjup än 3,6 meter. Vidare skrivs att de klassiska plankvaliteterna som 

axialitet, rundgång och rumssamband kan försvåras med modultekniken, därför krävs 

skicklig projektering för att höja kvaliteterna. 

3.4.2 Planelement 
Flexibla planlösningar kan skapas med planelement och i princip kan vilka 

lägenhetstyper som helst byggas, planelementstekniken möjliggör mer varierad 

utformning i jämförelse med modul. (Gustafsson et al., 2013; Levander, 2010)  

 

Med planelement finns goda möjligheter att utforma öppna planlösningar, däremot är 

elementbygge mer tids- och arbetskrävande på plats (Levander, 2010). Komplexiteten 

av byggsystemet underlättas genom att använda standardiserade komponenter och 

monteringsguider, detta möjliggör kombinationer av olika komponenter (Brege et al., 

2013). 

 

En anledning att välja KLT är flexibiliteten som arkitekten kan utnyttja i projekt där 

utrymme är bristfälligt samt att KLT klarar utmanande strukturella planlösningar 

(Zumbrunnen & Fovargue, 2012). Varierande geometrier kan skapas med KLT och 

om elementen är kring 230 millimeter tjocka kan spännvidder upp till åtta meter 

uppnås (Mallo & Espinoza, 2014). Vid ökad spännvidd ökar bjälklagets tjocklek 

vilket kan resultera i estetiska och bygglovstekniska konsekvenser, i vissa fall kan 

bjälklagets tjocklek medföra att en hel våning försvinner (Gustafsson et al., 2013). 

3.5 Plattformar i industriellt byggande 
Under de senaste tio åren har utvecklingen av plattformar i Sverige gått från att vara 

teoretiska begrepp till att bli riktiga strategier som används (Johnsson, 2013). En 

plattform kan definieras som en samling av uppsättningar som delas av olika 

produkter, dessa uppsättningar kan delas in i fyra kategorier: komponenter, processer, 

kunskap och relationer (Robertson & Ulrich 1998). Vidare nämns fördelarna vid 

användandet av plattformar i design- och produktionsprocessen vilka bland andra är: 
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 Större förmåga att skräddarsy produkter till olika marknadssegment och 

kunder 

 Minskade kostnader som möjliggör anpassade produkter för behov hos olika 

marknadssegment och kunder 

 Minskning av utvecklingskostnader och tidsbesparing av 

tillverkningskostnader 

En plattform är ett verktyg för tekniska lösningar, processrelaterade aktiviteter och 

frågor. Plattformar kan till exempel behandla standardiserade tekniska lösningar, 

processmodeller, logistik, samarbeten, informationsflöden, undersökningar och 

planering. Plattformarna kan delas in i olika kategorier som till exempel teknisk, 

process- och produktplattformar. (Lessing, 2006)  

 

Framtagandet av plattformar tar utgångspunkt i marknaden som styr framtagandet av 

olika produktvarianter alltså olika byggnader. Plattformen innehåller två kategorier av 

komponenter nämligen bas- och tillvalskomponenter. Baskomponenterna 

masstillverkas medan tillvalskomponenterna bidrar till en mer varierad arkitektur. 

Plattformen säkerställer och sänker framförallt produkt- och utvecklingskostnaderna, 

detta uppnås genom att separera bas- och tillvalskomponenter. Produkter varierar i hur 

stor andel byggsystemens villkor begränsar utformningen, det öppna byggsystem 

uppbyggt med kombinerade byggdelar har en större frihet än vad slutna system har 

bestående av moduler. Figur 7 visar förprojekteringsgrad av produkten där den blåa 

delen visar hur stor andel som kan kundanpassas. Ett allvarligt misstag en 

plattformsägare kan göra är att gå in i projekt där produkten inte kan utformas inom 

plattformens villkor, detta kan resultera i en ekonomisk kris eftersom stort värde är 

knutet till plattformen. (Johnsson & Stehn, 2011) 

 

 

  
Figur 7. Flexibilitet av byggsystem (Johnsson & Stehn 2013; Sackett et al., 1997) 
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På grund av modulernas relativt låga flexibilitet och anpassning till 

byggnadsspecifikationer behövs en långsiktig och tidig kontakt med arkitekten. Detta 

leder till komplex samordning för att bevara byggsystemet som medför hög 

komplexitet av plattformen. (Brege et al., 2013)  

 

Information knutet till byggsystemet behandlar uppsättningar av geometriska och 

organisatoriska regler för hur en byggnad produceras och är definierad för att stödja 

upprepningar av processen över tid, där färdiga specifikationer för standarddelar 

lagras i byggsystemet. I industriellt byggande är byggsystemet kärnan i 

designprocessen eftersom alla projekt anpassas efter byggsystemet. (Söderholm, 

2010; Jansson, 2010) 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att byggsystem, utformning och plattformar är beroende och 

påverkar varandra. Framtagandet av plattformar tar utgångspunkt i marknaden som 

innefattar krav på utformning och funktion, detta i sin tur påverkar framtagande av 

olika produktvarianter. I industriellt byggande är byggsystemet kärnan av 

designprocessen, där plattformen innehåller information om allt som är knutet till 

byggsystemet. Informationen delas oftast in i kategorierna: komponenter, kunskap, 

processer och relationer. Byggsystemets- och plattformens villkor påverkar vad som 

senare går att bygga, om ett kostnadseffektivt projekt ska uppnås bör arkitektoniska 

frågor anpassas efter plattformens- och byggsystemets villkor. Plattformen och 

byggsystemet är därför nära knutet till varandra, utformningen är en central del men 

efter upprättad plattform påverkar inte utformningen byggsystemet och plattformen i 

samma utsträckning utan anpassas efter dem, vilket illustreras i figur 8. 

 

 

Figur 8. Koppling mellan tidigare forskning avseende 

byggsystem, utformning och plattformar 
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4 Empiri 
Kapitel presenterar empirin bestående av intervjuer och skissarbete. Först presenteras 

intervjuerna och sedan skissarbetet. 

4.1 Intervjuer 
I detta avsnitt redovisas intervjuerna, empirin är strukturerad i frågeområdena enligt 

följande ordning: byggsystem, utformning och plattformar. I tabellerna 3-5 är empirin 

indelad efter företag och byggsystem för att enkelt kunna åskådliggöra informationen 

vilket beskrivs i tabell 2. Först presenteras sammanställningen av intervjuerna därefter 

redovisas kompletterande information till sammanställningen. Fullständiga 

intervjusvar återfinns i bilagorna 2-5.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 2. Intervjuindelning 

Tabell 3. Sammanställning intervju: Byggsystem 



Empiri 

22 

 

 

Modultillverkarna belyser att modultekniken förutsätter tidigare arbete jämfört med 

andra byggtekniker och beställaren behöver vara tydligare i tidigare skede. Det är 

viktigt och även styrande att från början rita lägenheter som är anpassade för 

modulteknik med dess mått och spännvidder. Det är även viktigt hur komponenter 

repeteras, sätts samman och hur planlösningar struktureras, speciellt gällande högre 

byggnader. Ändringsarbeten tillåts inte på plats eftersom kostnaderna ökar radikalt 

och anses misslyckande. 

 

Planelementstillverkarna belyser vikten av att arbetet sker tidigt tillsammans med 

arkitekterna. Utmaningen är att samordna alla inblandade aktörer och byggsystemet 

kräver mer projekteringstid vilket höjer kostnaderna. På grund av den tillämpade 

beräkningsmetoden som används i Sverige kan dynamiska problem uppstå vid hus 

runt 10-12 våningar framförallt för smala hus, beräkningsmetoden är något 

Tabell 4. Sammanställning intervju: Utformning 

Tabell 5. Sammanställning intervju: Plattformar 
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Martinsons utreder. Mellan fyra till sex våningar är byggtekniken försvarbart effektiv. 

Idag 2016 finns kunskapsglapp hos beställare, men även få planelementstillverkare 

och aktörer inom tekniken. Derome satsar på högsta prefabriceringsgrad som möjligt 

samt att utveckla sin produktion ytterligare, Martinsons bestämmer idag projekt in i 

minsta detalj. 

 

Modultekniken har goda förutsättningar för detaljarbete av skarvar, invändiga skarvar 

döljs dock inte i taket eftersom sprickbildning kan uppstå. Moelven anser att öppna 

samband kan skapas mellan rum med öppningar i modulväggarna. Moelvens schakt 

måste nås från neutrala utrymmen medan Lindbäcks generaliserar sin produkt genom 

att placera schakt i korridor och trapphus.  

 

Vid höga och smala hus kan flexibiliteten av planlösningarna begränsas eller kräver 

justeringar eftersom byggnaderna löper större risk för stabilitetsproblem, även 

spännvidder runt sex till tio meter begränsar utformningen. 

 

Tre av fyra företag anser att det bara finns fördelar att avvända plattformar och 

Moelven nämner att plattformarna är helt avgörande för deras existens, Derome säger 

att ju bättre de förhåller sig till plattformen desto högre lönsamhet. Plattformar är en 

slags fabriksinvestering och redan från början finns standardlösningar och prestanda 

på komponenter, vidare sägs att standardlösningar och standardprojekt kan 

återupprepas och fungerar som en kvalitetssäkring.  

4.2 Skissarbete 
I detta avsnitt redovisas empirin av skissarbetet som har utgått från Moelvens 

byggsystem med dess dimensioner och utformningsmässiga villkor. Skissarbetet 

utreder två flervåningshusprojekt av planelement som ritas om till modul, detta görs 

för att tydliggöra skillnaderna mellan byggsystemen. Vissa skillnader finns mellan 

modultillverkarna framförallt schakt hanteras på olika sätt, men även dimensioner av 

olika komponenter kan variera. Enligt Moelvens villkor måste schakt förläggas inom 

en modul och nås från neutralt utrymme. Ytterväggarna med modul är 300 mm tjocka, 

inner- och lägenhetsskiljande väggar är 280 mm där enskild modulvägg är 140 mm. 

Först presenteras befintliga och nya planritningarna därefter modulindelade ritningar 

och sedan presenteras en sektion. I vissa fall visas utsnitt som förtydligar ändringar 

och kritiska snitt. Projekt 1 presenteras först därefter projekt 2. Alla utrymmen 

uppfyller funktionsmåtten enligt svensk standard och ursprungliga ritningar återfinns i 

bilaga 5-6.  

 

Projekt 1 är ett flervåningshus i sju våningar förskjutet 900 mm vertikalt för halva 

huskroppens norra del. Flervåningshuset består av 30 lägenheter varav fem unika. 

Plan 1-6 innehåller bostäder och plan 7 förråd. Figurerna 9-23 presenterar de 

befintliga och nya ritningar samt kritiska snitt för projekt 1. Detaljprojekteringen har 

ännu inte påbörjats därav är det inte fastställt om planelementen utförs med KLT eller 

regelstomme. För alla våningsplan i projekt 1 medför transportbegräsningarna och de 

dubbla modulväggarna att rummen generellt blir något smalare. De dubbla 

modulinnerväggarna är 280 mm och innerväggarna utförda med planelement var 

tidigare 140 mm, däremot är den lägenhetsskiljande väggen 84 mm tunnare med 

modul, därför påverkas rumsstorlekarna marginellt. Huvudsakligen har det invändiga 

byggnadsmåttet följts, då detta inte varit optimalt har ytterväggen vuxit inåt. Övriga 

ändringar som är kopplat till varje våningsplan redovisas ovan dess modulritning.  
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Med modul som byggsystem har lägenhet 2 dimensioner förändrats mest på plan 1 

eftersom få moduler och raka väggpartier eftersträvas. Schakten har även  omplacerats 

i byggnaden.  

 

 

 

 

Lägenhet 2 

Lägenhet 1 

Figur 10. Ny ritning av modul. Plan 1 

 

Figur 9. Befintlig ritning av planelement. Plan 1 
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Ändringar för plan 2-5 gäller främst de mindre sovrummet i lägenhet 3. Sovrummet 

förminskas på grund av modulens fyrkantiga geometri och att väggar rätas ut, därav 

försvinner en garderob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Justering av vägg 

Lägenhet 3 

Figur 11. Befintlig ritning av planelement. Plan 2-5 

Figur 13. Ny ritning av modul. Plan 2-5 
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I lägenhet 4 och 5 reduceras trappbredden från 1000 till 900 mm eftersom 

sovrumsväggen är 280 mm med modul istället för 140 mm. 

 

Lägenhet 4 

Figur 14. Befintlig ritning av planelement. Plan 6 

Figur 15. Ny ritning av modul. Plan 6 

Lägenhet 5 
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Taklutningen ändrades från 45 grader till 30 grader eftersom modulen inte får 

överstiga 4,5 meter, förråden blir därför mindre. Många öppningar krävs för att få 

tillräckligt stora förråd. 

 

 

 

 

 

Övre del av lägenhet av 4  & 5 

Figur 17. Ny ritning av modul. Plan 7/Takplan 

Figur 16. Befintlig ritning av planelement. Plan 7/Takplan 
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De modulindelade planerna förtydligar indelningen av modulerna, de gråa väggarna är 

bärande modulväggar och de beigea är icke bärande väggar. Samma färg resulterar i 

samma modulgeometri i plan vilket även gäller för projekt 2.  

  

Figur 18. Modulindelning plan 1 

Figur 19. Modulindelning plan 2-5 
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Figur 20. Modulindelning plan 7/takplan 
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Fasadens uttryck förändras eftersom taklutningen inte är lika brant som tidigare, 

takplanets fönsterdimensioner förminskas vid pulpettaket på grund av taklutningen 

vilket visas i figur 21-23. 

Figur 21. Sektion A-A (modul) 

 

Figur 22. Ursprunglig elevation 

med planelement: Fönstersättning 

och taklutning 

Figur 23. Ny elevation med modul: 

Fönstersättning och taklutning 
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Projekt 2 är ett flervåningshus i sju våningar med 22 lägenheter och ursprungligen 

ritat med planelement i KLT. Projektet har följt de invändiga byggnadsmåtten vid 

skissarbetet. För att kunna lösa modulerna på ett bra sätt tillkommer kompletterade 

lösningar på plats i form av väggpartier. Figurerna 24-37 presenterar de befintliga och 

nya ritningar samt kritiska snitt för projekt 2. 

 

För alla våningsplan utförs trapphuset i två moduler då spännvidden överstiger 12 m. 

Planlösningarnas utformning har ändrats en hel del, speciellt den södra 

byggnadskroppen får andra kvaliteter men lägenhetsarean är mer eller mindre 

densamma. För att funktionskrav ska uppfyllas har innerväggar förskjutits i 

lägenheterna. Övriga ändringar presenteras för respektive våningsplan ovan 

modulritning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovrum, vardagsrum och kök har blivit mindre med modul som byggsystem och visas 

i figur 25. Sovrummet för lägenhet 1 har ändrats på grund av funktionsmåtten, 

möbleringen har justerats och badrummet har blivit större. I den södra 

byggnadskroppen har omstrukturering av biutrymmen skett.  

 

 

 

 

Figur 24. Befintlig ritning av planelement. Plan 1 
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Figur 25. Ny ritning av modul. Plan 1 

Figur 26. Befintlig ritning av planelement. Plan 2-5 

Lägenhet 1 
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På plan 2-5 har hallen i lägenhet 2 blivit rymligare, dock försvinner befintlig 

rundgång vilket påverkar köket som blir större. Modulstrukturen förändrar det stora 

sovrummets dimensioner vilket påverkar det mindre sovrummet och yta förloras, dock 

kan utrymme från korridoren användas till sovrummet. Badrummen i lägenhet 3 och 2 

får en helt annan utformning och skiljer sig åt eftersom schakt måste förläggas inom 

försörjd modul. 

 
 

 

 

Lägenhet 2 Lägenhet 3 

Figur 27. Ny ritning av modul. Plan 2-5 

Figur 28. Befintlig ritning av planelement. Plan 6 
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På plan 6 i lägenhet 4 blir vardagsrummet mindre på grund av takkupans placering, 

därför skjuts väggen nedåt mellan vardags- och sovrum. I lägenhet 5 och 6 förskjuts 

trappan för att hamna inom modulen. 

 

 

 

 

 

 

På takplanet försvinner utrymmesvägen från allrummet ut till trapphuset eftersom 

badrummet omplaceras vilket beror på trappans förskjutning. I figur 30 visas befintlig 

och ny placering av badrummet, i figur 31-32 presenteras takplansritningarna. 

 
Figur 30. Befintlig och ny placering av badrum 

Lägenhet 4 

Lägenhet 6 Lägenhet 5 

Figur 29. Ny ritning av modul. Plan 6 
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Figur 31. Befintlig ritning av planelement. Plan 7/Takplan 

Figur 32. Ny ritning av modul. Plan 7/Takplan 
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Figur 33. Plan 2-5 Modulindelning 

Figur 34. Plan 7/takplan. Modulindelning 
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Fasadens uttryck förändras eftersom 

modultillverkarna inte utför rundade 

geometrier. Vissa fönster dras isär 

vertikalt eftersom de är placerade inom 

olika moduler, se figur 35-37. 

 

 

 

Figur 37. Elevation ny utformning med modul 

Figur 36. Elevation befintlig utformning med planelement 

Figur 35. Sektion A-A (Modul)  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas analysen av empirin som bidrar till resultatet av 

frågeställningarna.  

5.1 Analys 

5.1.1 Möjligheter och begränsningar: Byggsystem 
Enligt Hurmekoski et al. (2014) möjliggör KLT att bygga i mer än sex våningar, 

intervjumaterialet har visat att det även är möjligt med regelstomme och gäller både 

modul samt planelement. Att bygga högst sex till åtta våningar har visat sig vara den 

generella begränsningen för företagen, detta beror på ökad effektivitet och att 

beräkningsmetoden idag inte är anpassad till trä. Planelementsföretaget Martinsons 

påstår att det inte är funktionskraven som begränsar höjden utan beräkningsmetoden 

vilket också utreds. 

 

De intervjuade företagen anser att byggsystemen är flexibla under förprojekteringen 

avseende ändringar och justeringar. Byggsystemen anses vara flexibla om beställare 

och arkitekter arbetar utifrån att val skall vara klart under förprojekteringen. Enligt 

Brege et al. (2013) är planelement mer flexibla att hantera kundkrav gentemot modul. 

Martinsons menar att deras planelementsystem lättare kan hantera sena ändringar, 

byggsystemet har dock visat sig vara något mer kostsamt. Striktare riktlinjer om när 

och vad som är tillåtet efter förprojekteringen kan resultera i reducerad 

projektkostnad. 

 

Modultillverkare har större förutsättningar att framställa produkter med högre 

prefabriceringsgrad även om planelementstillverkarna ökar prefabriceringsgrad och 

standardisering. Modulernas högre prefabriceringsgrad reducerar kostnader och tid 

vilket är två viktiga fördelar som illustreras i figur 38.  

 

Modultillvekarna Moelven och Lindbäcks accepterar inte ändringar efter 

förprojekteringen, Martinsons är mest flexibel och Derome står någonstans mitt 

emellan. Uppstår problem i sena skeden har planelementstillverkare större möjlighet 

att hantera problemen eftersom ungefär 50 procent av arbetet utförs på 

byggarbetsplats. Moelven och Lindbäcks hanterar inte ändringar vid sena skeden på 

grund av radikalt förhöjda kostnader. Derome beskriver att det är möjligt att modifiera 

komponenter på plats men av ekonomiska skäl skall det i allra högsta grad undvikas. 

Jansson (2013) menar att byggprojekt måste klara av att hantera ändrade krav, det är 

tveksamt huruvida modultillverkarena kan hantera detta i sena skeden utan att 

kostnaderna rusar iväg. De intervjuade företagen menar att det inte är något problem 

vid vana samarbetsparters, därför är det avgörande att tydliga riktlinjer finns och 

accepteras. Lindbäcks anger att deras största svårighet är att få alla aktörer att linjera, 

vilket även Moelven och Martinsons nämner men inte som deras största utmaning. 

Stehn et al. (2008) menar att nyckeln till lyckade byggprojekt grundar sig i en tidig 

kontakt mellan beställare och leverantörer. Vidare skriver Brege et al. (2013) att en 

tidig kontakt med arkitekten krävs för ett öppet byggsystem, detta framkommer även 

av intervju- och skissmaterialet och gäller för både modul- och 

planelementstillverkarna. Att lägga resurser på ett gott samarbete och samordning är 

viktigt för att processen ska fungerar effektivt och smidigt. Framförallt handlar det om 
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att uppnå en effektiv process där sena ändringar förbjuds vilket underlättas med 

byggsystemsmanualer som arkitekterna kan tillgå.  

 

En nackdel för modultillverkarna är fraktproblematiken som begränsar rummens 

dimensioner och öppenhet. Av den anledningen lämpar sig modultekniken bättre för 

lägenheter med smala eller mindre rum. Enligt Höök (2005) är modulerna begränsade 

till ett breddyttermått om 4,15 m, höjdinnermått om 2,6 m och längdyttermått på 13 

m. Studien visar att 4,15 m är absolut låst, det yttre höjdmåttet kan nå 4,5 m med ett 

bjälklag på 500 mm, längdmåttet beror främst på fabrikens utformning och varierar 

runt 9-12 m. 

 

Enligt Brege et al. (2013) sker approximativt 80 procent av modulproduktionen i 

fabrik och ungefär 50 procent för planelement, vilket är en nackdel för 

planelementstillverkare ur ett ekonomiskt perspektiv. Martinsons bestämmer idag 

projekt in i minsta detalj vilket kan leda till en ineffektivare process och 

kostnadseffektivitet kan vara svårt att uppnå. Fler standardiserade komponenter, ökad 

prefabriceringsgrad och en mer välutvecklad plattform kan vara en del för att lösa 

problemet. Prefabriceringsgraden för byggsystem och företag illustreras i figur 38.  

 

Derome belyser att det tar längre tid att montera planelement på byggarbetsplats 

gentemot modul vidare skriver Hurmekoski, et al. (2014) att modulteknikens snabba 

montage är en fördel. Detta kan i trånga stadsutrymmen störa omgivningen så som 

trafik under en längre tid, vid trängre stadsområden kan därför modul vara att föredra. 

 

  

Figur 38. Sammanställning av byggsystemsaspekter och skillnader mellan företag 
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5.1.2 Möjligheter och begränsningar: Utformning 
Vid byggande med modul säger Moelven att fraktmåtten får arkitekter att skapa bättre 

lägenheter och planlösningar eftersom lägenheterna studeras på djupare nivå. 

Öppenhet ses som en svårighet men genom att göra större öppningar i modulväggarna 

kan öppenhet åstadkommas dock med ett annat utryck gentemot planelementsbygge. 

Öppningarna är dessutom begränsade i dess dimensioner och antal vilket kan påverka 

utformningen. Detaljarbeten har goda förutsättningar att hantera skarvar mellan 

moduler och öppningar, vare sig skarvarna framhävs eller döljs. 

 

Flexibilitet är den främsta arkitektoniska fördelen med planelement. Byggsystemet 

har få utformningsmässiga begränsningar, genom att använda planelement kan stora 

och öppna rum skapas vilket är en fördel. Planelementstekniken är väl anpassad för 

byggnader innehållande öppna planlösningar, även rundgång kan hanteras på ett bra 

sätt, se figur 39.  

 

Inga begränsning av lägenhetsstorlekar finns med modul men mindre rum erhålls. 

Små lägenheter i modul har högre förädling och strukturen av planlösningarna är 

viktigt för stabiliteten av högre flervåningshus. Levander (2010) skriver att flexibla 

planlösningar kan skapas med planelement. Det har visat sig att det inte är någon 

svårighet att ta fram unika projekt oavsett byggsystem då standardiserade 

komponenter delas mellan projekt, trots det är designprocessen friare med 

planelement som byggsystem. För planelementstillverkarna spelar det heller ingen roll 

om stora eller små rum skapas med hänsyn till förädling. 

 

Då utrymmeskrävande installationer fodras får dessa inte plats i KLT-väggarna och 

eftersom planelement med regelstomme kan innehålla schakt kan detta bli mer 

aktuellt att använda ur ett arkitektoniskt perspektiv. 

 

Transport begränsar båda byggsystemen men påverkar planelementen marginellt 

eftersom elementen kan vara 36 meter långa. I teorin är det möjligt men inget av 

företagen levererar så långa planelement. Alla företag förutom Martinsons har 

begränsat sig i utförandet av runda geometrier på grund av lönsamhet, deras 

plattformar är inte heller anpassade till detta, se figur 39. Vid förfrågan tackar 

företagen nej eller använder en annan byggmetod för att möta kundbehovet. 

Planelement har goda förutsättningar att hantera komplicerade geometrier och för 

båda byggsystemen gäller att utmanande geometrier kan kompletteras på plats, vilket 

dock väljs bort av lönsamhetsskäl. 

 

Höök (2005) skriver att fraktmåtten ses som nackdel för arkitekter och kunder 

eftersom utformningen begränsas. På grund av måttbegränsningarna blir 

modultekniken inte lika flexibel att använda eftersom rummen får en låst maxbredd. 

Moduler tillverkas inte i alla geometrier, Moelven och Lindbäcks begränsar sig till 

främst rektangulära geometrier. Gustafsson et al. (2013) skriver att projekt som inte 

ursprungligen projekteras för modul kan behöva ritas om. Detta blir tydligt i 

skissarbetet då ett flertal justeringar krävts i övergången från planelement till modul, 

vilket inte hade uppstått om byggsystemet var satt från början. Främst handlar 

ändringarna om schaktens placering och att räta ut väggpartier. Modulernas 

måttbegräsningar gör det svårt att skapa öppenhet och rundgång vilket även beskrivs 

av Boverket (2005), se figur 39. Om lägenheter med öppna planlösningar av god 

kvalitet eftersträvas bör ett annat byggsystem väljas. Enligt Moelven påverkas 
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planlösningar av schakt eftersom dessa skall nås från neutrala utrymmen och sitta 

inom den försörjda modulen. Lindbäcks placerar schakt i trapphus och korridor med 

horisontella dragningar till lägenheterna vilket gynnar planlösningarnas utformning.  

 

Att planelement bidrar till att utformningsmässigt kunna skapa flexibla byggnader 

resulterar i högre kostnader gentemot modul. Gustafsson et al. (2013) menar att 

bjälklagets tjocklek ökar vid ökad spännvidd, intervjuresultaten visar att konstant 

bjälklagstjocklek används. Detta beror på att byggsystemet och plattformen är 

anpassad till vissa spännvidder, därför ökar inte bjälklaget i praktiken. 

Bjälklagsdimensionerna mellan modul- och planelementstillverkarna skiljer 

marginellt. 

 

 

5.1.3 Plattformar 
Tre av fyra företag anser att plattformar är absolut nödvändigt och är nyckeln till 

deras existens. Ur ett företagsperspektiv finns det bara fördelar att använda 

plattformar vid industriellt byggande. Alla företag anser att plattformar säkerställer att 

en bra produkt tas fram, hjälper till att effektivisera processen och hålla nere 

kostnaderna. Lindbäcks menar att standardlösningarna identifieras i fabrik och att 

standardprojekt kan återupprepas och fungerar som kvalitetssäkring. Ur 

företagssynpunkt finns det egentligen inga nackdelar med plattformar, något som 

nämns är att det krävs resurser för att underhålla plattformen och att kunden kan 

uppfatta processen som för styrd. Enligt Johnsson & Stehn (2011) är det viktigt att 

inte gå in i projekt som inte kan utformas inom plattformen. Detta är något som 

företagen följer, är inte en produkt lämpad att utföras med byggsystemet nekas eller 

styrs projektet rätt. Är det endast en del av produkten som är svårutformad är ett 

alternativ att utföra denna med ett annat byggsystem. Historiskt sett godtog 

Figur 39. Sammanställning av utformningsaspekter och skillnader mellan företag 
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tillverkarna det mesta, det har visat sig att attityden har förändrats eftersom det inte är 

ekonomisk försvarbart. 

 

Plattformens uppbyggnad och struktur påverkas av byggsystemets möjligheter och 

begränsningar samt utformningsmässiga krav. Byggsystemet väljs först som 

plattformen anpassas efter, därefter finns utformningsmässiga krav vilket påverkar 

plattformen och produktionsprocessen. Framförallt är det en ekonomisk fråga vilka 

utformningsmässiga villkor som sätts och vilka konsekvenser som uppstår om dessa 

tänjs på.  

5.1.4 Skissarbete 
Projekt 1 

Ur tabell 6 till 10 kan det utläsas att några större förändringar av byggnads- och 

rumsareorna inte skett för projekt 1 då flervåningshuset ritats om från planelement till 

modul. Alla lägenheter har utformningsmässigt förändras oerhört lite, dock har många 

små moduler krävts med varierande breddmått vilket resulterar i en ineffektiv 

produkt. Eftersom schakt bör vara åtkomliga och dessutom ligga inom en modul 

inkräktar schakten mer på planlösningarna jämfört med ursprunglig placering. De 

förskjutna våningsplanen för halva byggnadskroppen resulterar i en mer kostsam 

produkt eftersom mindre storlek på moduler behövs. Om våningsplanen hade legat i 

samma nivå hade längre moduler kunnat tillverkas med ekonomisk vinning. 

Takvåningens modulväggar innehåller många öppningar vilket inte är helt optimalt ur 

förädlingssynpunkt och som även måste beaktas med hänsyn till statik. I skissarbetet 

valdes takplanet att utföras med en modul i höjdled och därför fick taklutningen göras 

något flackare, vilket resulterade i mindre uthyrbar yta. Ett alternativ hade varit att 

dela upp takvåningen i två moduler som staplas ovan varandra för att få samma 

exteriöra uttryck och utnyttja utrymmena bättre, detta ökar dock 

tillverkningskostnaderna och bidrar till en lägre förädling, å andra sidan krävs 

specialtransport eftersom takvåningens yttre höjdmått är närmare 4,5 meter. 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Ytor lägenhet 1 

Tabell 6: Ytor 
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Tabell 8. Ytor lägenhet 2 

Tabell 9. Ytor lägenhet 3 

Tabell 10. Ytor lägenhet 4 
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Projekt 2 

I tabell 10 till 14 presenteras areorna för projekt 2. Tabell 10 visar byggnadens totala 

areor, tabell 11-14 visas areorna för varje unik lägenhet. Tabellerna visar att stora 

ändringar av areorna inte har skett efter att flervåningshuset ritats om från 

planelement till modul. Lägenhetsareorna är mer eller mindre densamma, dock har 

rummens utformning och storlekar ändrats betydligt mer. Projektet kräver 

kompletterade lösningar på plats vilket minskar förädlingsgraden, utan kompletterade 

lösningar hade större avsteg tagits från den ursprungliga utformningen. Det höga 

luftutrymmet på de översta våningarna kräver att två moduler staplas ovan varandra 

vilket inte är att föredra ur förädlingssynpunkt, andra lösningar finns vilket hade 

inneburit större avsteg från ursprunglig utformning. I jämförelse mot tidigare 

utformning inkräktar schakten mer på planlösningen eftersom dessa måste nås från 

neutrala utrymmen. 

 

 
 

 

 

 

Tabell 12. Ytor 

Tabell 13. Ytor lägenhet 1 

Tabell 11. Ytor lägenhet 5 
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Tabell 14. Ytor lägenhet 2 

Tabell 16. Ytor lägenhet 4 

Tabell 15. Ytor lägenhet 3 
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Tabell 17. Ytor lägenhet 5 

Tabell 18. Ytor lägenhet 6 
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Jämförelse av projekt 1 och 2 

Planlösningarna i projekt 1 har bevarats mycket väl, takplanet har förändrats mest 

utrymmesmässigt eftersom taklutningen justerats. I projekt 2 har fler ändringar av 

planlösningarna gjorts eftersom ursprunglig huskropp var för bred för att effektivt och 

på bästa sätt utformas med modul. Dessutom försvinner kvaliteten rundgång vilket 

resulterar i en annan lägenhetsstruktur, se figur 40.  

 

 

Projekt 1 kräver fler schakt jämfört med projekt 2 eftersom bad och kök ligger 

vanligtvis i separata moduler. Horisontella dragningar uppstår i projekt 2 eftersom 

kök och bad inte ligger bredvid varandra, schakten reduceras å andra sidan med 

horisontaldragningarna. I figur 41 och 42 visas före och efterbild hur schakten 

omstruktureras samt skillnaderna mellan projekten. 

 

  

Figur 40. Ny (modul) och befintlig (planelement)ritning av rundgång: Projekt 2 

Figur 41. Ny (modul) och befintlig utformning 

(planelement) av schakt samt placering: Projekt 1 
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Byggnadens exteriöra uttryck förändras mest för projekt 2 eftersom stora förändringar 

av exteriörens utformning har skett. Detta beror på att modultillverkarna inte tillverkar 

runda former och därför måste dessa delar utföras med raka element. Projekt 2 kräver 

kompletterade lösningar på plats i form av väggpartier vid balkonger vilket visas i 

figur 43, projekt 1 kan däremot utföras utan tilläggsarbeten. Enligt Moelven och 

Lindbäcks ökar tilläggsarbeten kostnaderna radikalt vilket därför undviks i allra 

högsta grad. 

 

 

 

 

 

 

 

I projekt 1 krävs 20 unika moduler av totalt 56 stycken och i projekt 2 krävs 18 unika 

moduler av totalt 71 stycken. Om projekt 1 inte utformats med förskjutna våningsplan 

hade förädlingen ökat avsevärt, knappt hälften av de unika modulerna hade då krävts. 

För projekt 2 hade högre förädling uppnåtts om taket höjts och utförts med lägre 

lutning vilket hade reducerat de unika modulerna till 14 stycken men då hade 

ursprungliga utformningen frångåtts mer. 

Projekt 1 anses vara mer lämpad för modulteknik eftersom planlösningarna förhåller 

sig mycket bra till de ursprungliga ritningarna, dessutom påverkas planlösningarnas 

kvaliteter marginellt och byggnadens exteriöra uttryck förändras lite. Projekt 2 har 

förändrats mer utformningsmässigt, både planlösningar och exteriören har genomgått 

många förändringar vilket betyder att projekt 2 inte är helt lämpad för modulteknik. 

Projekten uppnår likvärdig förädling med hänsyn till modulmått och antal, dock 

försvinner mer rumsyta för projekt 1. Varför projekt 1 lämpar sig bättre som 

modulhus beror främst på de runda formerna som projekt 2 besitter men även de 

öppna ytorna som är svårt att uppnå på ett bra och effektivt sätt. Byggnadsvolymen 

blir oftast större med modul vilket beskrivs av Boverket (2005) och av Moelven, detta 

framkommer dock inte helt entydigt av skissarbetet. Det har visat sig att det är möjligt 

att rita om projekt utförda med planelement till modul med mer eller mindre bevarade 

kvaliteter, samma antal rum och liten förändring av byggnadsvolym och rumsareor. 

Figur 42. Ny (modul) och befintlig utformning (planelement) 

av schakt samt placering: Projekt 2 

Figur 43. Platsbyggt väggparti (modul): Projekt 2 
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Generellt har rumsytorna blivit något mindre vilket främst beror på att väggpartier har 

rätas ut för att anpassas till modul. Även val av leverantör påverkar hur mycket eller 

lite komponenternas dimensioner skiljer och hur mycket byggnaden påverkas av detta. 

Den slutliga produktens dimensioner påverkas alltså av både val av leverantör och 

byggsystem. I jämförelse mellan modul och planelement har de totala användbara 

bostadsytorna för projekt 1 reducerats med 48 kvadratmeter vilket är drygt 2 procent 

och för projekt 2 med 29,5 kvadratmeter vilket är en minskning med 2 procent. I detta 

sammanhang har endast utnyttjade rumsytor beräknats för att få en förståelse hur 

mycket bostadsyta modulväggarna tar, väggar ingår därför inte i beräkningarna. 

 

Resultatet av skissarbetet anses vara giltigt för andra projekt eftersom information om 

förtegens byggsystem har tillgåtts och jämförts. De utredda projekten innehåller skilda 

och liknande kvaliteter och problematik vilket har analyserats, analysen anses kunna 

appliceras på andra flervåningshusprojekt eftersom empirin stöds av det teoretiska 

ramverket.  

5.2 Frågeställning 1 
Vilka möjligheter och begränsningar finns vid högre flervåningshus i trä vid en 

jämförelse av prefabricerade moduler och planelement? 

 

I figur 44 redovisas de viktigaste möjligheter och begränsningar för respektive 

byggsystem. I den gröna rutan åskådliggörs möjligheter för modul och planelement, 

den röda rutan visar begränsningarna för byggsystemen. I de gula rutorna står 

byggsystemens möjligheter och begränsningar mot varandra. Resultatet av 

intervjuerna och skissarbetet visar att den främsta möjligheten för modul är hög 

prefabriceringsgrad, planelementens främsta möjlighet är flexibilitet i utformningen. 

Modulteknikens främsta begränsning är transport och för planelement är det den höga 

kostnaden. Det har visat sig att både modul och planelement har liknande 

förutsättningar att bygga högt eftersom moduler och planelement kan utföras både 

med regelstomme och med KLT-skivor, därför finns våningsantal med under både 

möjligheter och begränsningar i figur 44. Plattformar bidrar till ökad möjlighet att 

tillverka bra produkter, plattformarna hjälper till att effektivisera processer, hålla nere 

kostnader och fungerar som kvalitetssäkring. 

 

 

 

Figur 44. Resultat frågeställning 1 
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5.3 Frågeställning 2 
Hur påverkas planlösningarna och det exteriöra uttrycket av ett flervåningshus vid 

byte av byggsystem från planelement till modul?  

 

Hur mycket planlösningarna förändras beror på byggnadens tidiga struktur och 

utformning och hur lämpad denna är för modultekniken. Öppna planlösningar är svårt 

att åstadkomma på ett bra sätt med modulteknik men att uppnå snarlika kvaliteter 

genom att göra öppningar i modulväggarna är möjligt. Om stora rum önskas som 

dessutom inte är utformade på så vis att flera moduler kopplas samman via öppningar, 

blir rummen begränsade till modulens dimensioner. Det är framförallt vardagsrum och 

kök som påverkas mest eftersom rummen ofta är större och innehåller öppna 

planlösningar.   

 

Skissarbetet har visat att byggnadernas längd, bredd och volym inte förändras 

avsevärt mycket då projekten ritas om till modul från planelement. Vissa rum har 

blivit mindre andra större, dock har skissarbetet resulterat i en generell minskning av 

rumsytor och bruttototalareor med bara några få procent på grund av modulväggarnas 

tjocklek och transportbegränsningarna. Detta betyder att någon större skillnad i areor 

mellan modul eller planelement inte föreligger. Bjälklagets tjocklek påverkar inte 

byggnadshöjden då dimensionerna är mer eller mindre densamma för modul och 

planelement. Tre viktiga faktorer för modultekniken är transportmått, struktur av 

planlösningar samt placering av schakt, dessa faktorer styr arkitekten vid utformandet. 

Vid hög arkitektonisk profil med många komplicerade former både 

planlösningsmässigt och byggnaden som helhet lämpar sig planelement bättre än 

modul. Detta grundar sig i att byggsystemet klarar av större spännvidder, svårare 

geometrier och dessutom är planelementen ytterst lite begränsade till transportmåtten. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att undersöka möjligheter och begränsningar av högre 

flervåningshus med modul som byggsystem i jämförelse med planelement. Resultatet 

av intervjuerna och skissarbetet visar att den främsta möjligheten för modultekniken 

är hög prefabriceringsgrad och planelementens främsta möjlighet är flexibilitet i 

utformningen. Modulteknikens främsta begränsning är transport och för planelement 

den högre kostnaden. Planlösningar förändras beroende på byggnadens tidigare 

struktur och utformning. Resultatet visar även att det är en svårighet att använda 

modulteknik i flervåningshus med komplicerade former och öppna planlösningar, det 

är dock inget problem att ta fram unika och intressanta flervåningshus med modul. 

Studiens resultat medför att kopplingen mellan byggsystem, utformning och 

plattformar har förändras på så vis att utformning och byggsystem påverkar varandra 

mer än vad som framgick av tidigare forskning, vilket figur 45 illustrerar. 

Utformningsaspekter anses inte påverka plattformar lika starkt, medan plattformar 

och byggsystem fortfarande påverkar varandra mest, och i samma utsträckning.

Figur 45. Förändring av koppling mellan tidigare forskning 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redovisas sammanfattningen och diskussionen av studiens resultat och 

metoder.  

6.1 Resultatdiskussion 
En tydlig koppling finns mellan resultatet av intervjuer och skissarbete, därför har 

studien ur detta avseende hög validitet. Skissarbetet bidrog till att analysens validitet 

stärktes eftersom arbetet visuellt tydliggjorde förändringarna av flervåningshusen. 

Resultatet av intervjuerna har god validitet eftersom de ligger till grund för 

frågeställning 1 och 2. Däremot hade validiteten ökat om frågorna var ställda utan 

följdfrågor vilket uppdagades under intervjuerna. Det kan vara en nackdel att en 

person har fått representera hela företaget dessutom valde en av de intervjuade att inte 

besvara alla frågor eftersom detta låg utanför personens ansvarsområde. För att få 

insikt om olika synsätt behandlade frågorna olika discipliners områden vilket 

författarna valde medvetet. Reliabiliteten av arbetet är hög eftersom författarna fått 

tillgång till värdefullt material som bidrog till att skissarbete utfördes efter trovärdiga 

riktlinjer, genom att skissarbetet granskades ökade reliabiliteten. Studien har god 

reliabilitet eftersom intervjuerna är inspelade och möjlighet fanns att komplettera 

svaren i efterhand, dock är reliabiliteten för projekt 2 något sämre då endast pdf:er har 

tillgåtts. Resultatet är användbart eftersom studien tydliggör byggsystemens villkor 

gällande mått, flexibilitet och utformning samt byggsystemens möjligheter och 

begräsningar. Resultatet anses även kunna appliceras på andra projekt och vara till 

hjälp vid val av byggsystem samt under projektering. Resultatet linjerar främst med 

tidigare forskning avseende byggsystem och plattformar, unika resultat har främst 

tagits fram kopplat till utformning som exempelvis berör geometrier och 

planlösningars struktur. 

6.2 Metoddiskussion 
Valda metoder för studien är intervju och skissarbete vilket kopplas till det teoretiska 

ramverket för att kunna besvara frågeställningarna. Den halvstrukturerade intervjun 

möjliggjorde följdfrågor vilket gav författarna en djupare förståelse. De öppna 

intervjufrågorna resulterade ibland i inte helt konkreta svar, vilket kan ses som en 

nackdel. Tre intervjuer hölls med teknik- eller konstruktionsansvarig vilket kan 

likställas, en intervju hölls med säljchef vilket kan påverka svarens jämförbarhet. 

Målet var att intervjuerna skulle hållas som besöks- eller videointervjuer, på grund av 

tekniska skäl hölls en intervju över telefon, trots det var informationen användbar. 

Metoden skissarbete tydliggjorde möjligheter och begränsningar som uppdagats under 

intervjuerna och genom illustrationer tydliggjordes byggsystemens kritiska snitt. 

Skissarbetet utgick från Moelvens villkor för byggsystemet, om en annan 

byggmodulsleverantör valts hade empirin skilt sig något. Det betyder inte att resultatet 

är mindre giltigt men det är viktigt att ha i åtanke. Författarna anser att metoderna är 

väl valda eftersom frågeställningarna besvaras men studien hade kunnat kompletteras 

med fler intervjuer och utredda projekt.  

6.3 Begränsningar 
Arbetet fokuseras främst flervåningshusens interiöra utformning för respektive 

byggsystem. Studiens avgränsningar medförde att resultatet är generellt giltigt och 

kan tillämpas på andra projekt, författarna valde att inkludera exteriören eftersom det 

ansågs vara av stor betydelse för resultatet. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Enligt Stehn et al. (2008) saknas tydligare riktlinjer om vad modultekniken klarar av 

gällande mått, flexibilitet och arkitektens systemgränser. Det specifika problemet är 

bland annat att utreda om flervåningshusprojekt av planelement går att utforma på ett 

bra sätt med modul. Studien besvarar hur flervåningshus i modul förhåller sig till 

byggnadens tidigare utformning gällande planlösningar, dimensioner, om moduler 

fungerar lika bra som byggsystem som planelement ur ett arkitektoniskt perspektiv 

och byggsystemens för- och nackdelar belyses. 

 

Studien visar att flervåningshus tidigare projekterat med planelement kan på ett bra 

sätt utformas med modul om runda former och långa spännvidder begränsas. Många 

arkitektoniska kvaliteter kan skapas med modul dock har planelementstekniken större 

möjlighet att hantera öppna ytor och komplicerade geometrier, därför har planelement 

ökad arkitektonisk frihet på bekostnad av ett högre pris. Unika och intressanta 

flervåningshus kan utan tvekan tillverkas i modul. Plattformarnas betydelse nämns 

både i studiens tidigare forskning och i intervjuerna, detta visar att plattformar är A 

och O i industriellt byggande. 

 

Nedan följer ett antal rekommendationer som bidrar till att en bra produkt tas fram: 

 Tidig kontakt mellan beställare, arkitekter och byggsystemsleverantör 

 Klargöra vilket det mest lämpade byggsystemet är 

 Redan från början projektera utefter det valda byggsystemet 

 Arkitekten bör få tillgång till en byggsystemsmanual från leverantören med 

villkor och förutsättningar  

 Klargöra om fokus ska ligga på utmanande geometrier och/eller hög 

kostnadseffektivitet 

 Neka eller styr projekt rätt som inte är lämpade att utföras inom byggsystemet 

och plattformen. 

 Investera i en välutvecklad plattform 

6.5 Förslag till vidare forskning 
De intervjuade företagen antyder att kunskapsglapp finns inom området, därför hade 

vidare forskning om hur kunskapsglappet kan minskas varit av betydelse. En annan 

intressant punkt att studera är varför det inte i Sverige byggs högre flervåningshus i 

trä när tekniken tillåter det, konstruktionsberäkningar hade kunnat vara en del av 

arbetet. Ytterligare forskning kan inkludera ekonomiska beräkningar som redovisar 

kostnadsskillnaderna mellan de två byggsystemen.  
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