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Abstract 

This paper is written as an examination paper at the University of Jönköping. 
The subject is chosen by Peab Sweden in Jönköping with whom further 
cooperation has been hold. The aim is to compare building methods and 
building materials in Sweden, Finland and Germany for further inspiration for 
Peab’s own market. 

 

Background 

The development of the construction industry develops new materials and 
methods to the market which has been forced by shorter construction times and 
the environment aspect. To pursue the development, further knowledge 
exchange should exist between the countries. That ought not to be a problem 
when the borders have been more open which facilitates import and export. 
With the paper it occurred interesting issues to take in consideration. 

 

Implementation, results and conclusion 

To start this investigation focus has been laid on study of the Swedish building 
project and examination of the (rambeskrivning)frameworks description, the 
(rumsbeskrivning)room description and at the drawings. Later the building 
projects and building methods for Finland and Germany have been compared to 
find differences to Sweden. It has been found that traditions are governing the 
building in these three countries. Even the market situation of the construction 
industry is influencing the method- and material choices. Despite the near 
geographic distance the construction industry in these countries have big 
differences, like contract writing, housing, ventilations and frameworks. 
However, it’s questionable if the market in Sweden wants to write the contracts 
in a different way. More likely then that details like cupboards for dishes have a 
future on the Swedish market. 
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Sammanfattning 

Detta arbete förevisar ett examensarbete på Jönköpings tekniska högskola, och 
är skrivet åt och med hjälp av Peab Sverige i Jönköping. Syftet med arbetet är 
att jämföra byggmetoder och byggmaterial i Sverige, Finland och Tyskland för 
att överväga eventuellt intag till Peabs inhemska marknad.  

 

Bakgrund  

Byggbranschens utveckling leder till att nya material och metoder tillämpas. 
Detta har drivits på genom kortare byggtider samt att miljöaspekten får spela 
allt större roll. För att driva detta vidare borde ett bredare kunskapsutbyte 
finnas mellan länderna då gränserna öppnas mer och mer vilket underlättar 
både export och import. Med rapporten följde även vissa intressanta 
frågeställningar att ta hänsyn till.  

 

Genomförande, resultat och slutsats 

Tyngd har lagts på att förstå det projekt som granskats i Sverige genom att läsa 
rambeskrivningar, rumsbeskrivningar och ritningar. Därefter har projekt och 
metoder studerats i Finland och Tyskland för att jämföra och ta upp skillnader.  
Det har visat sig att det är mycket tradition som styr hur byggandet ser ut i de 
olika länderna. Även marknadssituationerna spelar in i metod- och materialval. 
Trots det nära geografiska avståndet skiljer sig marknaderna en del åt. 
Skillnader har bland annat påträffats för entreprenadformer, bostadsformer, val 
av ventilationssystem och stomme. Det är dock tveksamt om andra 
entreprenadformer kommer anammas av Sverige men många av detaljerna kan 
mycket väl ha en framtid på den svenska marknaden. 

 

Nyckelord 

Entreprenadform, Bostadsform, Arkitektur, Planlösningar, Tillval, Stomme, 
Fönster 
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1 Inledning 

Att bygga hus är en spännande process som har haft sina traditioner under lång 
tid tillbaka. Kraven och normerna har dock förändrats med ökat miljötänkande 
och optimerat utnyttjande av resurser. Dessa förändringar har även ägt rum i 
övriga Europa vilket vi i Sverige kan dra nytta av.  

I denna rapport, som är det avslutande examensarbetet på 
byggingenjörsutbildningen i Jönköping, ska undersökas om utvecklingen lett 
fram till samma byggnationslösningar i Sverige, Finland som i Tyskland. 
Skulle det finnas skillnader, är det något vi kan adoptera och dra lärdom av i 
Sverige? I undersökningen kommer ett byggprojekt i vardera land studeras och 
interjuver göras med personer som jobbat inom branschen under många år.  

Arbetet skrivs på uppdrag av Peab Sverige i Jönköping. Samarbete med Peab 
Sverige, Peab Seicon och Atrio Arkitekter har inletts som hjälp och vägledning 
under arbetes gång.  

 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen idag ser inte ut som den gjorde för några decennier sedan. 
Utvecklingen går framåt med allt högre fart och nya material och metoder har 
slagit sig in på markanden. Detta är en nödvändighet för att effektivisera 
branschen och byggandet när kortare byggtider efterfrågas och miljöaspekterna 
blivit en allt viktigare fråga. För att driva denna utveckling ytterligare vore det 
dumt att inte hämta inspiration och idéer från utlandet när möjligheten att 
importera har blivit lättare i och med att gränserna mellan länderna öppnats allt 
mer. Det finns dock intressanta frågeställningar som måste beaktas för att ge 
nya material och metoder rättvisa i Sverige. Stämmer utlandets regler överens 
med de Svenska? Hur ser de olika ländernas tradition ut vad gäller 
planlösningar, byggmaterial och byggmetoder? 

Ytterligare en aspekt som medtagits i studien är det klimat som råder i Sverige. 
Eftersom någorlunda liknande förhållanden kan hittas i Finland och Tyskland 
har dessa länder valts ut och ska studeras.   
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1.2 Syfte och mål 

Byggsektorn är väldigt betydande i många länder, men trots det finns det inte 
mycket insyn i hur andra länder arbetar. Att få mer insyn i en annan marknad 
kan ge mycket information, tips till hur den egna marknaden kan utvecklas eller 
förändras. Det största syftet med denna rapport är att undersöka hur de olika 
marknaderna i Finland och Tyskland arbetar och om det kan föras över till den 
inhemska marknaden. De frågor som ska studeras och besvaras är dessa: 

• Vilka byggmetoder tillämpas? 

• Är planlösningen med avseende på funktionen av rummen likartad 
mellan länderna och kan det skönjas kultur- och traditionskillnader?  

• Hur ser standarderna ut för de olika länderna gällande brand- och 
ljudkrav? 

• Vilka skillnader finns i val av konstruktionsmaterial i de olika länderna? 

För att kunna besvara dessa frågor måste byggnationskulturen och 
byggnationshistorian beaktas.  

  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer i huvudsak att koncentrera sig på övergripande 
byggnationsförutsättningar som råder i de utvalda länderna. Bostadsformer, 
entreprenadformer, brand- och ljudkrav och planlösningsutformning är ämnen 
som kommer att beröras och utvärderas hur de påverkar dels materialval och 
dels metoder. Även studieobjektens konstruktioner kommer att granskas för att 
undersöka om skillnader skulle finnas bland annat i material och installationer. 

För att begränsa arbetet kommer dock inte installationer beröras i någon större 
omfattning. Inte heller ekonomi, logistik eller miljöaspekter av något slag 
kommer att tas upp. 
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1.4 Disposition 

Rapporten kommer att vara indelad i två huvuddelar. Den första kommer att 
beskriva byggnationsmarknaderna i de tre länderna som valts för undersökning. 
Detta för att få en djupare förståelse till olikheterna mellan länderna. För att på 
ett lättförståligt och lättläsligt sätt ta upp de ämnen som är valda för studien 
utgår resultaten från det Svenska byggnadsprojektet. Exempelvis studeras 
entreprenadformerna i Finland och Tyskland vilka jämförs med hur det ser ut 
på den svenska marknaden och därefter redovisas ett resultat. Övriga delämnen 
kommer att behandlas på liknande sätt som entreprenörformerna. I den andra 
delen kommer specifika konstruktionsskillnader tas upp för att på ett konkret 
sätt visa på olikheter mellan länderna. En övergripande slutsatts med diskussion 
kommer göras i slutet
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2 Genomförande 

För att kunna ta itu med problemet i denna rapport är första steget att samla in 
relevant information som kan ligga till grund för den kommande studien. Ett 
steg är att förstå både de teoretiska och praktiska svårigheter som kan komma 
uppstå längre fram. 

För att få en stadig grund att stå på, kunskapsmässigt sätt och en översiktlig 
bild över hur byggandet i Sverige ser ut, ska projekteringsunderlaget från det 
Svenska projektet studerades. Det består av rambeskrivningar, 
rumsbeskrivningar och ritningar med mera.  

I undersökningen har störst vikt lagts på att få en förståelse för 
byggbranscherna i Sverige, Finland och Tyskland och att hitta exempel på 
främmande byggvaror som kan användas i Sverige. Detta kommer göras dels 
genom att studera de olika projekteringsunderlagen, intervjua branschkunnigt 
folk och studera litteratur. De studiebesök som ska göras på de olika platserna 
kommer vara givande då intervjuer kan utföras samt att olika frågor rörande 
utformning, materialval eller metodval kan diskuteras och förtydligas. Tanken 
med intervjuerna är självfallet att få svar på frågorna men även att förstå det 
arbetssätt som nyttjas i de olika byggnadskulturerna. 

I den här rapporten ska byggnationen av tre bostadsprojekt som kan 
representera Svenskt-, Finskt- och Tyskt byggande studeras. För att kunna göra 
en likvärdig bedömning har nyproduktion av bostadshus med lägenheter i tre 
och fyra våningar valts. Den levnadsstandard som lägenheterna byggs för anses 
ligga på en genomsnittlig nivå för respektive land.  

 

Sverige 

Genom Peab Sverige i Jönköping har en pågående byggnation av två 
huskroppar i fyra våningar valts som studieobjekt, Kvarteret Eldsjälen. Dessa 
hus är tredje etappen av sju på ett bostadsområde som heter Kolgården, beläget 
nära Jönköpings centrum utmed Munksjöns vatten. Husen omfattar 37 
lägenheter, två till fyra rum och kök med bostadsareorna 57-142 m2. 
Lägenheterna har öppna och ljusa planlösningar med puts som fasadmaterial. 
Stommen är platsgjuten betong i väggar och bjälklag med utfackningsväggar. 
Peab påbörjade byggnationen i mitten av september 2006 och beräknas vara 
färdigt i slutet av november 2007 

Eldsjälen är ett karaktäristiskt byggnadsprojekt för den tid vi lever i med tanke 
bland annat på arkitektur, stomval och byggmetoder. Peab är totalentreprenör 
med uppdrag från Riksbyggen som kommer att sälja lägenheterna som 
bostadsrätter.  
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Finland 

Kulopolku som Finlandsprojektet heter, ligger några minuter utanför 
Helsingfors centrum och är en delad entreprenad med Peab Seicon som 
huvudentreprenör. Likt studieprojektet i Sverige är Kulopolku en etapp i ett 
större bostadsområde med flerbostadshus i fyra våningar. Produktionen 
startades i slutet av 2006 och planeras vara färdigt i september 2007. 

Husen är punkthus med fem lägenheter på varje plan i varierande storlek. 
Ettorna har en bostadsarea på 40 m2, tvåorna på cirka 50 cm2, treorna på 70 m2 
och fyrorna på 90 m2. Lägenhetsstorlekar anses anligt Peab Seicon vara 
normalstora för nyproduktion i Finland. Även bostadshus som Kulopolku är 
vanligt förekommande. Stommen är uppbyggd med prefabricerade 
betongelement i väggarna och platsgjutna bjälklag. Fasaden är putsad och 
balkongerna inglasade.  

I Finland råder högkonjunktur precis som i Sverige och i Helsingfors kan man 
se byggkranar över allt.  

 

Tyskland 

Tyskland är ett land med ca 85 miljoner invånare på en yta av 356 974 km². 
Detta betyder att marken för byggnation är begränsad vilket lett till bland annat 
höga markkostnader.  

Som studieobjekt från Tyskland har valts ett flerbostadshus, 
Kommendörkapten, som ligger på västra hamnen i Malmö. Via Jan-Olof 
Uhlander på Atrio Arkitekter i Jönköping[1] togs kontakten med projektet som 
är byggt av en Tysk byggfirma. Husen är planerade av Svenska arkitekter och 
brand- och ljudkraven följer Svensk lag medan konstruktionen är 
tyskprojekterad.   

I byggnaden finns 86 lägenheter och två lokaler för restaurang eller annan 
verksamhet. Byggnationen påbörjades i januari 2006 och beräknas vara färdigt 
i december 2007. Produktionen stod still under två månader då problem 
uppstod med konkurs.  

Uhlander har jobbat i Tyskland under sexton år som arkitekt och har mycket 
god kunskap om tysk byggnation. För att få information om de tyska brand- 
och ljudkrav kommer Uhlander att bistå med fakta liksom övriga nödvändig 
information om Tysk byggnation som kan var till nytta för rapporten. 
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3 Granskning 

 

3.1 Del 1 

3.1.1 Entreprenadform 

Med en entreprenad inom byggbranschen menas att en firma eller annan 
juridisk person åtar sig att utföra ett arbete åt en beställare till ett i förväg 
uppgjort pris. Entreprenadformen kan se olika ut beroende på hur stort ansvar 
entreprenören åtar sig.  

 

Sverige  

Entreprenadformerna kan beskrivas utefter ett spektrum med ytterligheterna 
”totalentreprenad” och ”delad entreprenad”. Den största skillnaden ligger i 
ansvarstagandet för byggnationen och därmed också arbetsprestationen. På [2] 
kan man på ett enkelt sätt läsa om skillnaderna mellan de olika 
entreprenadformerna. 

Med en totalentreprenad menas att en entreprenör bär det totala ansvaret för att 
ett byggprojekt blir genomfört enligt de ramar som byggherren anger. Dessa 
ramar är oftast funktionella och ibland kallas även denna form för 
funktionsentreprenad. Entreprenören som utses är oftast ett byggföretag som 
ligger lägst i anbudsgivningen om projektet. Totalentreprenörens ansvar ligger i 
att sammanordna projekteringen och produktionen med egen arbetskraft eller 
med underentreprenörer så att arbetet flyter på och projektet kan överlämnas 
vid överenskommet datum. Fördelen med en totalentreprenad är att tyglarna för 
produktionen inte blir så styrda. Till exempel behöver inte all projektering vara 
avslutad innan produktionen påbörjas, med kortare leveranstid som följd. 
Dessutom kan totalentreprenören själv vara kreativ och hitta lösningar som för 
tidpunkten är mest effektiva.  

Underentreprenör kallas den entreprenör som blir anlitad av totalentreprenören. 
Oftast anlitas den kompetens som inte finns inom företaget, så som målning, 
svetsning, VVS och grundläggning. Underentreprenörerna har inget 
sammanordningsansvar sinsemellan men har som totalentreprenören gentemot 
byggherren, ansvar att leverera sin kompetens vid rätt tidpunkt och till angivet 
pris.   



 
Granskning 

10 

Delad entreprenad betyder att byggherren behåller ansvaret för projektet och 
själv samordnar underentreprenörerna. Projekteringsbiten måste då vara 
avklarad innan produktionen kan komma igång om inte ett samarbete mellan de 
olika entreprenörerna har inletts. Byggherren har vid delad entreprenad chans 
att i större utsträckning påverka priset, ge de restriktioner som anses 
nödvändigt och mer exakt få den produkt som eftersträvas. Vid val av delad 
entreprenad är det viktigt att byggherren har kunskap om branschen för att 
genomföra byggnationen. Skulle inte detta vara fallet kan en huvudentreprenör 
utses som får ansvaret för samordningen. 

Generalentreprenad är en mellanform av totalentreprenad och delad 
entreprenad. Projekteringen av projektet utförs med full insyn från byggherrens 
sida så resultatet blir som tänkt, ofta med hjälp av en konsult. När ritningar och 
övriga handlingar är framtagna upphandlas en entreprenör som får ansvaret för 
utförandet, därav även kallad för utförandeentreprenad. Även i detta fall är 
generalentreprenören ofta en byggfirma med bred kompetens. 
Generalentreprenaden kan genomföras på två olika sätt, ren- eller samordna 
generalentreprenad. Men ren generalentreprenad ligger det fulla ansvaret för 
samordning och upphandlig av underentreprenörer på generalentreprenören. 
Vid samordnad generalentreprenad köper byggherren upp 
underentreprenörerna men generalentreprenören får samordningsansvaret. 
Fallgroparna kan vara många vad gäller ansvarstagandet och komplicerade 
avtalsnätverk och kräver därför extra noggrannhet från de olika aktörerna. 

I Sverige finns alla typer av de angivna entreprenadformerna. Vilken som anses 
vara bäst beror på aktören och vad som ska byggas. Inom Peab Sverige 
föredras totalentreprenad eftersom chansen då är som störst att påverka 
utgående kostnader och därmed den egna vinsten. Ska däremot ett projekt med 
mycket specialliter byggas är det säkrast att använda sig av delad entreprenad 
då byggherren i större utsträckning kan styra byggnationen. 

 

Finland 

Entreprenadformerna i Finland är strukturerade på samma sätt som i Sverige. I 
Finland är dock generalentreprenaden att föredra och totalentreprenaden är inte 
alls lika vanlig. Vad detta beror på är svårt att säga. Enligt Peab Seicon är det 
vad marknaden i Finland efterfrågar.  
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Tyskland 

Uppbyggnadssystemet för entreprenadformerna i Tyskland skiljer sig från 
Sverige och Finland. Vid start av ett projekt knyter byggherren till sig en 
arkitekt som i sin tur samarbetar med en byggingenjör. Detta innebär att 
arkitekten bär det fulla ansvaret för byggnationen gentemot byggherren. 
Byggherren och arkitekten är de två aktörer som leder byggverksamheten och 
oftast sker upphandling av samtliga underentreprenörer direkt av dessa två. Det 
är arkitekten som gör byggbeskrivningen efter exempelvis murverksarbeten, 
putsarbeten och golvläggningsarbeten. Generalentreprenader förekommer men 
möjligheten för byggherren att ha ekonomisk insikt försvinner och är därför 
inte lika vanligt. Enligt Uhlander ger ”einzelvergabe nach gewerke” som han 
kallade entreprenadformen, en större möjlighet att bygga mer ekonomiskt. 
Skillnaden från entreprenadformerna i Sverige är vidare att arkitekten, 
byggherren och byggingenjören måste ha ett samarbete som inte direkt krävs i 
Sverige.  

Vid större projekt då ansvaret är större än vad en arkitekt själv klarar 
förekommer totalentreprenad och generalentreprenad.  

 

3.1.2 Bostadsform 

I Sverige finns det tre huvudsakliga boendeformer, privat villa, hyresrätt och 
bostadsrätt. I detta avsnitt läggs störst vikt på utredande av bostadsrätt eftersom 
Kv. Eldsjälen i Jönköping byggs som detta och liknande bostadsform råder för 
det byggprojekt vi studerat i Finland och för Tysklands projektet. 

 

Sverige 

Med privat villa menas att en kund köper ett boende och har fullt ansvar för 
detta. Köpet finansieras antingen av eget kapital eller av lån via en bank. 
Kunden ska vid banklån betala en ränta som idag ligger på cirka 4 %. Ingen 
skillnad i räntesatsen görs för lån till hus eller till bostadsrätt. 

Hyresrätt kallas en bostad eller lokal som hyresgästen inte själv äger utan mer 
än tillfälligt hyr av en hyresvärd. Denna hyresvärd äger fastigheten och kan 
vara ett företag, privatperson eller annan juridisk person. Hyresvärden har 
totalansvaret för bygganden och tar ut en månadshyra av de boende som 
förtjänst. 
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Bostadsrätter hittas oftast i flerbostadshus och innebär en rätt att nyttja en 
bostadslägenhet eller en lokal för obegränsad tid. Bostadsrätterna och övriga 
utrymmen i fastigheten ägs av en bostadsrättsförening där 
lägenhetsinnehavarna äger var sin andel i föreningen. Storleken på en 
bostadsrättsförening varierar beroende på antal hus och lägenheter som 
omfattas. Ansvaret för fastigheten/fastigheterna ligger hos föreningen som tar 
ut en månadshyra och skapar en budget för kommande behov. Det är också 
föreningen som reglerar kraven för medlemskap.  

Teemu Haataja[3], före detta student på Helsinki Kauppakorkeakoulu 
(Handelshögskola), har i sitt examensarbete jämfört den Svenska bostadsrätten 
med den Finska insatslägenheten. I arbetet kan läsas att vid nybyggnation av en 
bostadsrättsförening är det en byggherre som tar initiativet för byggnationen, 
vilket idag inte är ovanligt att byggfirmorna själva gör. Efter att projekteringen 
är klar börjar utförsäljningen. För att finansiellt sett klara projektet ska 40 % av 
bostadsrätterna vara sålda innan byggnationen påbörjas. En finansiell plan ska 
också ha upprättats som bekräftas av två oberoende parter, allt för att i så stor 
utsträckning som möjligt skydda kunden mot oförutsägbara ekonomiska 
förluster. När detta är gjort och minst tre medlemmar finns till förfogande för 
föreningens styrelse, revisorer tillkallade och stadgar upprättade kan anmälas 
om bildande av förening göras till Bolagsverket.  

Vid köp av en bostadsrätt är kontrakten uppdelade i två delar, ”förhandsavtal 
om bostadsrätt” och ”avtal om upplåtelse av bostadsrätt”. Dessa är bindande 
och kan enbart brytas i tre fall: 

1. Lägenheten är inte till förfogande vid sista satta inflyttningsdatum. 

2. Överlåtandet av bostadsrätten sker inte inom rimlig tid från det datum som 
satts, av en anledning som beror på säljaren.  

3. Underhållningskostnader eller andra avgifter är avsevärt större än vad som 
angivits i den preliminära kostnadskalkylen.  

Överlåtelse till tredje part (förutom till make, maka eller sambo) är inte tillåtet 
innan överlåtelsen av bostadsrätten är gjord och allt ansvar ligger på köparen. 

Haataja beskriver vidare att bostadsrättsföreningen har ingen möjlighet att 
kontrollera byggnationen utan får helt förlita sig på de försäkringar som 
byggföretaget upprättat för ett fullkomligt byggande. Inte heller behöver 
lägenheterna kontrolleras av en objektiv part innan inflyttande utan sker av 
lägenhetsinnehavaren själv. 

Det fulla ekonomiska ansvaret ligger dock på byggherren upp till det datum då 
de nya bostadsinnehavarna är utsedda och det första årsmötet hålls. Skulle inte 
alla bostadsrätter vara sålda vid denna tidpunkt måste byggherren själv köpa ut 
dem och stå för de löpande kostnader som tillhör lägenheten.  
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Finland 

De bostadsformer som påträffas i Sverige återfinns även i Finland, dock med 
viss modifikation. Den egna villan upphandlas som i Sverige och hyresrätter 
förekommer sällan. De som påträffats i underökningen är studentbostäder som 
ägs av stiftelser vars avkastning är liten. 

Den vanligaste bostadsformen kallas insatslägenhet och kan jämföras med den 
svenska bostadsrätten. Med hjälp av Haatajas rapport och intervju med Peab 
Seicons ekonomichef, Kaisa Ilmakunnas ska likheterna och skillnaderna 
utredas nedan. 

I Finland skapar det företag som låter bygga insatslägenheter ett aktiebolag där 
varje lägenhet innehar ett visst antal aktier. Detta medför att byggherren har det 
fulla ansvaret och all kontroll i bolaget. Byggherren behöver inte heller köpa 
upp de osålda lägenheterna vid färdigställandet eftersom de redan äger 
aktiebolaget. Det medför också att alla löpande kostnader och övriga utgifter 
knutna till bolaget är byggherrens ansvar. 

Marknadsföringen av projektet kan påbörjas när preliminära tekniska och 
ekonomiska planer är klara. Detta kommer att visa om det finns tillräckligt 
underlag för att fullfölja byggnationsplanerna. De preliminära reservationer 
som görs är inte bindande för någon part utan köparen kan när som helst, fram 
till de så kallade RS-pappren är underskriva, dra sig ur affären. Det är dock 
viktigt att kunden betalar eventuella avgifter om detta skulle ske. Ett RS-
dokument är en exakt beskrivning på vad kunden kommer få i sitt köp. Först 
när de är underskriva och samlade i en RS-bank kan de slutliga bindande 
avtalen undertecknas. RS-papperna fungerar som köparens trygghet i avtalet. 
Vissa förändringar i val av ytskikt och köksutrustning kan ske efter 
undertecknandet, så kallade tillval. (Dessa kommer att behandlas i ett senare 
avsnitt i rapporten.) Skulle köparen av någon anledning dra sig ur affären efter 
att kontrakten är undertecknade kommer den debiteras med en avgift på 4 % av 
stamaktiekostnaden för lägenheten. Systemet innebär i praktiken att byggherren 
kan stå med tomma lokaler vid inflyttningsdatumet eftersom det är möjligt för 
köparna att dra sig ur.  

Till skillnad från i Sverige kan köparna om de själva anser nödvändigt 
kontrollera byggnationen. Då kallas köparna till möte när 25 % av de bindande 
kontrakten är signerade och observatörer utses. Dessa observationer påverkar 
inte byggnadsarbetet utan fungerar som en händelselänk mellan 
byggarbetsplatsen och lägenhetsköparna. Det är också fullt möjligt för en 
köpare att sälja sin andel i aktieföretaget innan överlåtandet av ansvaret och 
äganderätten har skett, vilket kan göras med vinst. Ytterligare en skillnad 
gentemot Sverige är att varje lägenhet ska kontrolleras och godkännas innan 
inflyttning kan ske. Detta ska göras för att försäkra att lägenheten klarar en 
inflyttning och att de funktionella kraven är uppnådda.  
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Den fulla äganderätten av aktierna och ansvarsöverlåtandet av lägenheten sker 
vid samma tidpunkt. När köparen har fullföljt sina förpliktelser emot säljaren är 
det RS-banken, som tredje part i upphandlingen, den instans som ansvarar och 
utför de nya ägandebevisen.  

Som tidigare nämndes är det i stort sett uteslutande insatslägenheter som byggs 
i Finland. Detta beror på att de legaliserade fördelarna med denna bostadsform 
är många. Bland annat är räntesatsen vid lån cirka 1.6 % gentemot cirka 4 % 
vid villalån. Köparen har även lättare att dra sig ur affären om detta skulle 
behövas och för yngre personer kan vissa skattereduktioner göras vid köp av 
insatslägenhet. 

 

Tyskland 

I Tyskland påträffas de bostadsformer som finns i både Sverige och Finland, 
det vill säga 

• Privat villa 
• Soziale Wohnungsbau 
• Andelslägenhet 
• Hyresrätt 

Uhlander beskriver att den privata villan och hyresrätten fungerar som i 
Sverige. Andelslägenheten som beskrevs tidigare har samma funktion som den 
har i Finland. Soziale Wohnungsbau motsvarar allmännyttan i Sverige och 
bedrivs utan större avkastning.  

Uhlander har efter sina år i Tyskland sett att den stora familjedrömmen är att 
bygga sitt egna hus, den privata villan. Som en hjälp på vägen finns ett system 
där en viss del av lönen direkt går till en bank för sparande till husbyggnation.  

 

 

3.1.3 Arkitektur och planlösningar 

En effektiv och välplanerad planlösning kan vara svårt att få ihop då 
funktionalism ska möta arkitektur och kultur. Tidigare i historien var det 
vanligt att länder hade ”sin egen” arkitektur formad av de levnadsförhållanden 
och den historia som präglat landet. Hur ser det ut idag? Är planlösningarna i 
Sverige, Finland och Tyskland olika eller har tidens globalisering strukit över 
skillnaderna och likvärdigheten tagit över? I detta avsnitt ska övergripande 
arkitekturhistoria, kulturskillnader och normer från de tre länderna studeras för 
att kunna ge en förklaring till eventuella skillnader på planlösningarna. 
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Sverige 

Den Svenska arkitekturhistorien har präglats av många stilar sedan början av 
1900-talet. Den ljusa jugendstilen vid sekelskiftet växlades av med den lite 
dystrare och grövre nationalromantiken. På webbplatsen [4] skriver Lovisa 
Almestrand att klassicismen som kom på 1920-talet hade en egen svensk 
variant, kallad ”Swedish Grace”. Den kännetecknas av ”det gemensamma”. 
Enkla, mindre och mer slutna lägenheter med stora bakgårdar och genensamt 
badrum i källaren är typiska drag från den tiden. Epokerna kom att bli 
varandras motsatser vilka har avbytt varandra med tämligen jämna mellanrum. 
Funktionalismen och sedan tanken på grannskap hägrade under 1930-1960-
talet. Efter andra världskriget blev bostadsbristen ett problem och staten 
påbörjade Miljonprogrammet, vars fyrkantiga betongmodulhus vi tydligt kan se 
spår av i den Svenska byggnationen. Under 1990-talet rådde lågkonjunktur i 
Sverige som idag har vänt och byggbranschen blomstrar. Den arkitektur som 
speglar samtiden är mycket likformig. Öppna, ljusa planlösningar med släta 
putsfasader och ofta förekommer detaljer i trä. 

De måttrestriktioner som fanns under 1980-talet är inte bindande idag men 
används som riktlinjer. I den Svenska Standarden, utgiven av 
Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS)[5], från 2007 kan man se att stor 
vikt läggs vid funktionskraven. I de fall där standarden åberopas ska till 
exempel lägenheten rullstolsanpassas, köksutrustningen och väggar ska relativt 
lätt kunna bytas ut eller flyttas vid förändrade levnadsvillkor eller ändrad 
verksamhet. De funktioner som bör finnas i en lägenhet så som sömn, personlig 
hygien, matlagning och förvaring ska utformas så att dessa kan genomföras 
utan större störning från andra aktiviteter. För att på ett konkret sätt realisera 
detta finns måttspecifikationer angivna i Svenska Standarden från 2007, vilka 
nästan alltid används vid bostadsprojekt som Eldsjälen i Jönköping. Dörrar, 
köksinredning och förvaringsgarderober är produkter som anpassats till 
standarden vilket underlättar användningen av standardmåtten vid byggnation. 
Vid åberopande av de Svenska Standarderna försäkras också att 
byggnadsprojektet uppförs enligt den levnadsstandard som efterfrågas och 
förväntas av gemene man i Sverige.  

Lägenheterna på Eldsjälen kan anses vara normalstandard för nybyggnation av 
lägenheter i Sverige. Planlösningen är öppen med integrerat kök och 
vardagsrum och stora balkonger med glasräcken. Lägenheterna är byggda efter 
de Svenska Standarderna och använder därför måttrestriktionerna som klarar 
rullstolsanpassning och annan vårdhjälp.  
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Figur 3.1 Hörnlägenhet 2 r.o.k., Kv. Eldsjälen 

 

Finland 

Det Finska byggnadsbeståndet kan anses var relativt ungt jämförelse med 
övriga Europa då mer än 80 % av husen tillkom efter andra världskriget. En 
anledning till detta är enligt [6] att trä har varit det huvudsakliga 
byggnadsmaterialet. Även tegel och natursten har varit typiska 
byggnadsmaterial men genom bränder och röta har inte husen kunnat besparas 
utan ersatts av nya. Trots detta finns uppgifter om den gamla arkitekturhistorien 
genom ritningar och dokument från 1700-talet.   

Efter kriget bodde två tredjedelar av befolkningen på landsbygden och trotts 
materialbrist började det byggas som aldrig förr. Inte fören efter 1956 började 
inflyttningen till städerna och byggnationen av såväl småhus som 
flervåningshus satte fart. Idag bebyggs gamla nedlagda hamn- och 
industriområden. På senare tid värnas det även mer om Finsk bygghistoria och 
renoveringar och ombyggnationer av gamla hus så som industrilokaler blir allt 
vanligare 
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Under de senaste hundra åren har de gamla byggteknikerna ersatts med nya. 
Betong och andra industriellt tillverkade produkter har börjat användas och 
mått blivit standardiserade. Byggnadsstilen i Finland vilade länge på 
folktraditioner men också från utländska arkitekter. Långsamt fick Svenska och 
Ryska influenser gehör och i slutet av 1800-talet startades 
arkitekturutbildningar. I början på 1900-talet fick den kända arkitekten Alvar 
Alto stort genombrott i Finland och än idag präglas Helsingfors arkitektur av 
honom. Många arkitekter har sedan Altos erkännande försökt uppfinna hjulet 
på nytt men alltid kommit tillbaka till den funktionalism som karaktäriserar 
Altos stil. Idag har internationell arkitektur stort inflytande på den Finska även 
om den anpassas till klimatet och kulturen. Öppna planlösningar med relativt 
stor köksdel och minimalism återfinns på många nyproducerade bostadshus 
precis som i Sverige.  

Vid studerande av ritningar från projektet Kulopolku i Helsingfors kan man se 
att kulturen satt sin prägel på planlösningen. Alla lägenheter oberoende storlek 
rymmer en egen bastu på cirka 3m2. Det finns ingen lag som säger att bastu 
måste finnas vid nyproduktion men enligt personal på Peab Seicon i 
Helsingfors är det en självklarhet eftersom många Finnar bastar varje dag. Som 
tidigare nämnt är Kulopolkus planlösningen öppen med gemensamt kök och 
vardagsrum, ljus med stora fönster och ljusa väggar och stora inglasade 
balkonger. Allt enligt de ”arkitekturlagar” som råder idag.  

 

 

Figur 3.2 Hörnlägenhet 2 r.o.k., Kv. Kulopolku 
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Likt i Sverige har standardiseringen av distansmått blivit allt mer oväsentligt 
och istället ersatts av funktionskrav. Med detta menas att lägenheterna 
rullstolsanpassas med justeringar av planlösningen som följd. Entréhallen och 
toaletten har blivit större på bekostnad av andra utrymmen så som sovrum och 
vardagsrum. 

 

Tyskland 

Under slutet av 1800-talet var arkitekturen i Tyskland känslolös och mörk. I 
början av 1900-talet kom ljusare influenser från Gauguin samtidigt som den 
engelska ”art nouveau-stilen” spried sig i Eurpoa. I Tyskland kom stilen att 
kallas jugendstilen. På webbplatesen[7] kan läsas att expressionismen kom från 
Berlin via Max Liebermann som visad på naturliga former och kom i början av 
1900-talet under tre vågor. 1919 uppstod Bauhouse-stilen i den tyska staden 
Weimar under ledning av Walter Gropius, funktionalismen var född. Bauhous-
stilens idé var att kombinera skönhet med funktionalism. Tanken var att design 
inte bara reflekterar samhället utan också kan förbättra det.  

Under Nazisttiden förstördes dock allt som inte sympatiserade med Nazisternas 
stormaktstänkande. Bauhous-stilen levde ändå vidare i USA genom emigrerade 
tyska arkitekter och deras lärlingar. Efter andra världskriget då i stort sett hela 
Tyskland var sönderbombat blev det stora arbetet att restaurera allt som gick 
sönder. Materialbristen var stor och Uhlander berättar att frivilligarbete fanns 
för att gräva fram återvinningsbart material ur bostadsresterna. I boken 
”Sanieren und Modernisieren von Fachwerkbauten” skriver Herbert Nebel [8] 
att den största förstörelsen inte kom under själva kriget utan efter. Tyskland 
startade upp liknande projekt som ”Miljonprojektet” i Sverige men av en 
mycket större omfattning. Nebel menar att denna byggnation förstörde de redan 
fungerande stadsbyggnadsvisionerna och tysk byggkulturen mer än själva 
kriget gjorde. Han anser också att det som byggdes inte hade något med 
traditionell tysk byggnadskonst att göra utan var för dåligt. Den tysk 
byggnationen haltade under många decennier och på vissa platser installerades 
inte el fören för några år sedan. Idag ligger Tyskland långt fram vad gäller så 
kallat ekologiskt och energisnålt byggande. De traditionella korsvirkeshusen 
som förr byggdes av bland annat lera och halm ligger idag som grund för 
nyproduktion av liknande hus. 
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Många av de avståndsnormer som finns i Sverige härstammar från Tyska 
studier. Under 1930-talet gjordes ingående undersökningar om hur kroppen rör 
sig i ett kök och därav beräknades precisa avstånd för ett optimalt kök. Dessa 
undersökningar ligger till grund för dagens normer även om måtten inte är 
bindande utan används som minimimått. I Tyskland är det mesta inom 
byggnation normaliserat. I Gebäudelehre av Jürgen W. Schönfeld, [9] kan man 
läsa att även människokroppen är indelad i modulmått efter dess längd. 
Exempelvis, en fjärdedels kroppslängd är avståndet från ankeln till knäet. 
Vidare visas att studier har gjorts på vilka tider familjemedlemmarna vistas i 
olika rum. Bland annat dessa exempel har sedan använts för optimala 
rumsutformningar. Förslag finns också på hur rum som sovrummet även kan 
användas som avkopplingsrum för större utnyttjande under dygnet.  

Vad gäller sovrum finns bestämmelser att barn över tolv år måste ha ett eget 
rum på minst 12 m2. Ett föräldrasovrum ska minst ha en area på 14 m2. Enligt 
Uhlander har badrummen på senare tid fått större betydelse inom familjen. 
Rum på 12-16 m2 är inte ovanligt där jacuzzi är en självklar del. En gästtoalett 
är också ett måste i ett tyskt hus som ofta är belägen vid entrén. Intill köket 
finns ett Hausarbeitsraum. Där placeras tvättmaskin, tork- och strykanordning, 
symöjligheter och förvaringsskåp för bland annat tvättmedel. 
Rullstolsanpassningen har kommit igång i Tyskland även om den inte är lika 
framskriden som i Sverige.  

Vid frågan om planlösningarna är lika öppna och ljusa som i Sverige och 
Finland svarade Uhlander att det beror på vilken åldersgrupp lägenheterna är 
menade för och vad arkitekten anser passar bäst. Äldre föredrar tillslutna kök 
där matos kan stängas in medan en yngre målgrupp föredrar mer öppna och 
moderna utformningar.  
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Figur 3.3 Hörnlägenhet 2 r.o.k. med torn, Kommendörkaptenen 7 

 

3.1.4 Brandkrav 

I Sverige finns krav för brandsäkerheten och krav för ljudnivåer som inte får 
överskridas vid nyproduktion. Dessa påverkar utformningen av hus och husens 
inbördes avstånd till varandra. I detta avsnitt ska de svenska reglerna studeras 
och jämföras med Finlands och Tysklands.  

 

Sverige  

De Svenska brandskyddsreglerna hittas i BBR (Boverkets byggregler)[10].  
Brandkraven är bindande till skillnad från den Svenska Standarden som finns 
till förfogande om så önskas. De exempel på brandkrav som valts att ta upp i 
rapporten berör Kvarteret Eldsjälen på något vis.  

Följande regler är hämtade från BBR Kap. 5 

1. Tre brandklasser används och styrs av antalet våningar, verksamhet som 
bedrivs i byggnaden och hur många människor som förväntas vistas i 
lokalen samtidigt.  
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– Br1: Byggnader där brand medför stor risk för personskador. De 
högsta kraven på bl. a. ytskikt samt bärande och avskiljande 
konstruktioner ställs på Br1.  

Exempel: Byggnader med tre eller flera våningsplan, byggnader i två 
plan avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig 
i säkerhet eller där samlingslokal finns på andra våningsplanet. 

– Br2: Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskador  

Exempel: Byggnader med ett våningsplan om de inte rymmer 
samlingslokal i eller under markplan, särskilt boende för personer med 
vårdbehov eller vårdanläggningar. 

– Br3: Övriga byggnader. 

Kvarteret Eldsjälen klassas som Br1. 

 

2. Lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha minst två 
utrymningsvägar. Om byggnaden innehåller mer än ett våningsplan ska 
det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. 

Från Kvarteret Eldsjälens lägenhet sker utrymning via brandtekniskt 
avskiljt trapphus till dörr mot det fria. Alternativ utrymning från lägenhet 
sker från balkong via räddningstjänstens stegutrustning. Från 
gemensamma lokaler sker utrymning via trapphus ut till det fria. 

 

Längsta gångavstånd bör inte överstiga 30 meter om utrymning sker i 
två riktningar. 

 
Längsta gångavstånd till närmaste utrymningsväg överstiger inte 30 
meter. Längsta gångavstånd inom utrymningsväg överstiger inte 30 
meter 

 

3. Byggander som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 
meter, ska utformas så att risken för brandspridning till byggnader på 
granntomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till byggnader 
på granntomten ändå blir minst 8 m. 

På Kvarteret Eldsjälen är avstånd till närmsta byggnad är 8m.  
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4. Byggnadsdelar indelas beroende på funktion i följande klasser: 

– R  bärförmåga 
– RE  bärförmåga och integritet (täthet) 
– REI  bärförmåga, integritet och isolering 
–  E integritet 
–  EI  integritet och isolering 
–  EI2  integritet och isolering för branddörrar 
–  EW  integritet och begränsad strålning 

 
Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 
eller 
360 minuter.  
 
Klasserna kan kombineras med tilläggsbeteckningen: 

– M mekanisk påverkan, 
– C dörrar med automatisk stängningsanordning i någon av klasserna C1–    
C5, 

–  Sa, Sm brandgastäthet för dörrar. 
 

  
Ex. Brandslussen ska avskiljas från angränsande utrymmen i lägst klass EI 

60= Integritet och isolering i minst 60 minuter. 

På Kvarteret Eldsjälen gäller för brandcellsavskiljande konstruktioner 
att de generellt utförs i brandteknisk klass EI 60.  

 
 
Ex. För byggnader i klass Br1 dörrar o.d. mellan bostadslägenheter utföras 

i lägst klass EI2 30 

Dörrar till bostadslägenheter utförs i lägst klass EI2 30 

 
 
 

5. Krav ställs också på ingående materialen, beklädnad och ytskikt i en 
byggnad. De betecknas enligt nedan: 

– A1, A2 (obrännbart material)  
– B, C, D, E (brännbart material, ytskikt av klass I, II och III) 
– Svårantändligt material, dvs. brännbart material som uppfyller vissa 
krav. 
 
Klass A1 är det högsta kravet och kan inte kombineras med någon 
tilläggsklass. 
Klasserna A2, B, C, D kombineras alltid med någon av följande 
tilläggsklasser: 
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– s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser 
– s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser 
– s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser 
– d0 brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen 
– d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd 
– d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar. 

 
Klass E är det lägsta kravet och kan enbart kombineras med d2. 
Fristående E 
innebär att ett visst droppkrav är uppfyllt. 

 
Ex. På Kvarteret Eldsjälen utförs ytskikt på väggar i lägst brandteknisk 

klass C-s2,d0= Brännbart material. Byggnadsdelen får avge begränsad 
mängd med brandgaser. Brinnande droppar eller partiklar får ej avges 
från byggnaden.  

 
Ex. Ytterväggarna på Kvarteret Eldsjälen utförs i klass A2-s1,d0=(Puts 

med putsbärare av mineralull) Obrännbart material. Byggnadsdelen får 
avge mycket begränsad mängd med brandgaser. Brinnande droppar 
eller partiklar får ej avges från byggnaden.   

 
 

 
Finland 
 
I Finland är kraven liknande som de i Sverige.  
 
Vid byggnation närmaner än fyra meter till tomtgräns ska brandvägg uppföras. 
Träbyggnader och övriga byggnader över 8 meter kräver strängare 
bestämmelser än byggnader under 8 meter. 
 
På grund av bristande information har inte djupare utredning kunnat göras om 
detta ämne. 
 
 
Tyskland 
 
Brandkraven i Tyskland varierar beroende på ”Bundesland”. I denna rapport 
ska kraven från Hessen studeras. Liknande punkter kommer tas upp som de 
exempel som behandlades under de svenska brandkraven.  
Brandkraven från Hessen hämtas på [11] 
 
1. Byggnader är indelade i fem brandklasser: 
 

Byggklass 1:  
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a) Fristående byggnad upp till sju meter höga och innehåller högst två 
funktionsenheter på högst 400 m2. 
b) Fristående bondgårds byggander. 
 
Byggklass 2: 
Byggnader upp till sju meter höga och innehåller högst två funktionsenheter 
på högst 400 m2. 
 
Byggklass 3: 
Övriga byggnader upp till sju meter höga 
 
Byggklass 4: 
 
Byggnader upp till tretton meter höga och innehåller funktionsenheter på 
högst 400 m2 per våning 
 
Byggklass 5: 
Övriga byggnader upp till 22 meter höga. 
 
Övriga byggnader klassas som höghus 

 
 
2. I lägenheter med minst ett rum ska två oberoende utrymningsvägar finnas. 

Den första måste gå via en inomhustrappa. Den andra kan gå via en 
utomhustrappa eller en trappa som kan nås från brandstället. Den andra 
utrymningsvägen är inte nödvändig om ett ”säkerhetstrapphus” kan nås. Ett 
”säkerhetstrapphus” kännetecknas av att brand och rök inte kan tränga 
igenom.  
Det måste finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet som kan varna vid 
brand. 
 

3. Det närmaste avståndet från hus till tomtgräns får minst vara 3 meter. Vid 
överenskommelse med grannar får husen byggas närmare men då måste 
brandväggar uppföras.  

 
1. Byggnadsdelarna är indelade i grupper enligt nedan: 

 
F30/ W30/ F60/ T30: Bärförmåga för respektive byggnads del i minuter 
(brandförhindrande ) 
 
F90/ T90: Bärförmåga för respektive byggnads del i minuter 
(brandbeständig) 
 
A: Icke brännbart byggmaterial (A1) och icke brännbart byggmaterial med 

brännbara beståndsdelar (A2) 
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AB: Väsentliga byggnadsdelar av icke brännbart material. 
 
BA: Byggnadsdel vars huvuddel består av brännbart material och med 

ickebrännbart material som ytskikt.  
 
B: Brännbart mateial 
 
B1: Svårantändligt material 
 
B2: Normalantändligt material 
 
M:  
 
R: Röksäker dörr 
 
T: Brandsäker sluss 
 
Ex. Lägenheter förutom källar- och takvåningar ska utföras i B2 i byggklass 

1. 
Brandväggar utförs i F90 A+M i byggklass 1 

 
 

3.1.5  Ljudkrav 

Ljudkraven som ställs på nybyggnation i Sverige grundar sig på kraven i BBR. 

För Eldsjälen åberopas BBR99. 

I BBR kapitel 7 anges fyra ljudklasser, A-D. A är den strängaste och D den 
med lägst krav. För bostadshus är ljudklass C den lägsta nivå som får 
förekomma. Klass A och B får väljas om högre krav ställs från byggherren. För 
Kvarteret Eldsjälen har klass C valts och begränsningarna är gjorda efter detta 
val.   

I tabellerna nedan visas decibelkraven för respektive ljudklass. 
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Figur 3.4 Tabell från SS 0252 67 

 

   Figur 3.5 Tabell från SS 0252 67 
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Figur 3.6 Tabell från SS 0252 67 

 
 

För att klara de givna ljudnivåerna görs en trafikbullerstudie som i detta fall 
presenterads i anbudshandlingarna. Studien visar vilka isoleringsåtgärder som 
måste göras för att klara kraven. 
  
 
 
Finland  
 
Ljudkraven i Finland är uppbyggda på ungefär samma sätt som i Sverige.  
 
På grund av bristande information har inte djupare utredning kunnat göras om 
detta ämne. 
 
 
 
Tyskland 
 

Projektet Kommendörkapten i Malmö är byggt efter de svenska ljudkraven 
men för att få en bild av de tyska reglerna ska dessa utredas nedan. 

I Tyskland finns ljudkrav för respektive byggdel. I den tyska standarden DIN 
4109 [12] finns decibelrestriktionerna för samtliga byggdelar dokumenterade.   

För flerbostadshus gäller bland annat: 

1) Lägenhetsväggar= 53 dB 

2) Trapphusväggar och väggar mellan korridorer = 52 dB 

3) Dörrar mellan lägenheter och korridor eller trapphus= 27 dB 
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Figur 3.7 Tabell från DIN 4109 [12] 

3.1.6 Tillval 

Vid nybyggnation av bostadsrätter är det idag vanligt att kunden kan göra olika 
inredningsval, så kallade tillval. I Sverige har detta slagit igenom ordentligt 
under de senaste fem till tio åren och har blivit uppskattat av 
lägenhetsinvesterarna.  

Sverige 

Tillvalen bygger på ett standardutförande som kan bytas ut mot en produkt 
inom samma kostnadsnivå eller högre och i vissa fall lägre. Är produkten 
dyrare debiteras kunden och skulle den vara billigare dras summan av på 
lägenhetspriset. Det är oftast byggherren som bestämmer vilka produkter som 
ska kunna bytas ut från grundutförandet. Exempel på tillval för Kvarteret 
Eldsjälen är: 

� Vitvaror 
� Köksskåp 
� Diskbänk 
� Bänkskivor 
� Handtag 

� Tapeter 
� Garderober 
� Lister 
� Glov 

Fullständig lista finns som bilaga nummer 1 
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För att underlätta valen för kunden har byggherren ordnat så prover finns hos 
produktåterförsäljarna. Kunden kan även om den önskar välja helt egna 
inredningar men får då stå för kostnaderna.  

Det är enligt Peab Sverige i Jönköping inte ovanligt att tillvalskostnaden 
uppgår till flera hundratusen kronor vilket tyder på att lyxigare produkter väljs 
jämförelse mot standardalternativen. Hos Peab kan tillvalen bestämmas ända 
fram till den tidpunkt då mellanväggarna ska sättas upp. Detta beror på att vissa 
justeringar kan behöva göras på väggarna till exempel för olika garderobstyper. 
Tapetsvalen sätts upp av målare och är färdigt vid inflyttning. 

 

Finland 

Tillval förekommer även i Finland och är enligt Peab Seicon en mycket viktig 
del i ett lägenhetsköp där kunderna lägger stor vikt vid valen. 
Tillvalsprodukterna är i stort sätt de samma som i Sverige men processen i sig 
skiljer sig en aning. De tillval som kan göras i Finland måste gå genom 
huvudentreprenören som vill ha all kontroll. På Peab Seicons huvudkontor i 
Helsingfors finns en tillvalsbutik där prover på produkter finns och kunden 
slipper bege sig till återförsäljarna. Tillvalen ska göras så snart som möjligt 
efter att RS-papperna är påskrivna. Ytterligare en skillnad är att 
tillvalsprodukter är fler i Sverige. Till exempel kan väggar flyttas, inglasning av 
balkong kan göras och lister, wc, duschkabin kan ändras vilket inte kan göras i 
Finland. I Finland tapetseras inte heller några väggar utan målas endast i vitt. 
Tapetseringen får ske på egen hand efter inflyttning.  

 
 
 
Tyskland 
 
I Tyskland ser traditionen vid inflyttning i en lägenhet mycket annorlunda ut i 
jämförelse med Sverige. Större del av bohaget flyttas med från förra boendet, 
exempelvis kyl, frys, spis och garderober. Detta bidrar till att den personliga 
touchen som eftersträvas med tillval inte är lika angelägen. Enligt Uhlander 
satsas det istället på att bygga lägenheter med bra grundstandard. Till exempel 
läggs alltid parkett- eller stengolv, kakel och klinker på toaletterna och kakel på 
balkongerna. Standard är också ljust målade strukturtapeter för att kunna passa 
alla.  
De tillval som i undantagsfall förekommer gäller golvmaterial och ibland 
färgval av olika slag.  

I en hyreslägenhet får hyresgästen själv renovera som den själv vill. Vid 
utflyttning behöver dock inte hyresgästen återställa till ursprungligt tillstånd 
utan enbart flytta med sitt bohag. Nästa hyresgäst får sedan bidrag för att 
renovera efter sitt personliga tycke.  
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Del 2 

 

3.1.3 Stomme 

Vid uppförande av byggnader med betongstomme finns det olika metoder som 
kan väljas för uppförandet. Det är dock två metoder som är mest vedertagna, 
vilka är platsgjuten stomme och prefabricerad stomme. Vid val att metod är det 
då viktigt att ha följande punkter i åtanke:  

Värdera följande kostnader: 
1. Direkta produktionskostnader.  
2. Skillnader i omkostnader på byggplatsen.  
3. Skillnader i vintermerkostnader. 
4. Skillnader i kostnader för stomkomplettering och installationer.  
5. Skillnader i kostnader för projektering.  
6. Skillnader i kapitalkostnader samt intäkter av tidigare inflyttning. 
7. Skillnader i husets kvalitet och marknadsvärde.   
 

Tabell från [13] 

Prefab: 
Består av bärande fasadelement, vilka levereras antingen homogena eller som 
sandwichelement med isolering emellan. Dessa bärs upp av antingen pelare 
eller bärande innerväggar. 

 

 

Figur 3.8 Exempelbild på prefabricerad byggnad 
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Platsgjutet:      
Innebär att betongen gjuts i formar som byggs på plats. Väggarna gjuts 
homogena vilka sedan bekläds med isolering. Bjälklagen gjuts med formar där 
även installationerna gjuts in. Dessa bärs upp av antingen pelare eller bärande 
innerväggar.   

 

 

Figur 3.9 Exempelbild på platsgjuten byggnad 

 

Enligt en platschef på Peab i Jönköping väljs helst byggnadssättet med 
platsgjuten betong. Detta för att det är den billigaste metoden även om det ur 
tidsaspekt inte är den fördelaktigaste. Det kan generellt sägas att om det finns 
utrymme för platsgjutet enligt tidsramen för byggnationen så används det. Ofta 
är dock fallet att tiden är knapp vilket gör att ett prefabricerat byggande är att 
föredra.  

 

Sverige 

Väggarna i projektet Kvarteret Eldsjälen är utav homogen betong med två lager 
isolering och puts på utsidan. De utfackningsväggar som byggs är uppbyggda 
med regelstomme och puts på utsidan. Innerväggarna är alla uppbyggda med 
reglar och gipsade enligt krav för de olika rumsalternativen. 
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Finland  

I Finland råder en annan marknad för byggnation med betong än i Sverige. I 
Finland finns det cirka 15 aktörer inom prefab-industrin, vilket kan jämföras 
med de knappt fem i Sverige. Konkurrensen som då uppstår håller priserna nere 
vilket i slutändan leder till att prefabricerade element blir billigare än en 
platsgjuten konstruktion. I Finland, till skillnad från Sverige, prefabriceras 
endast väggarna. Detta beror på att installationer inte dras i väggarna utan i 
bjälklagen samt i speciella installationsschakt vilka går vertikalt genom 
byggnaden.  
Bjälklagen i projektet Kulopolku är platsgjutna men av håldäcksmodell, detta 
för att kunna använda sig av hålen för olika installationer eftersom väggarna 
inte används till detta. Håldäck är betydligt lättare än helgjutna bjälklag men de 
är däremot mindre bra ur ljudisoleringsaspekt. Detta åtgärdas med bättre 
isolering i tak och i golv. 
Mellanväggarna är uppbyggda på regelstomme med gips på båda sidor. 
I badrummet används dock inte gipsade väggar som i Sverige utan ofta nyttjas 
lecablock. Det finns ingen restriktion enligt lag att våtrum måste vattentätas 
med homogent gjutna väggar men ur försäkringssynpunkt krävs det. 
Lecablocken är inte bara helt beständigt mot fukt utan även isolerande och 
obrännbar, vilket gips inte är. Som nämnt är bastubadning en stor tradition i 
Finland där värmen lätt kan skada gipsen.  

 

Tyskland  

Enligt Tysk tradition är massiva väggar i mursten den vanligaste 
byggnadsmetoden som används. I vissa delar av landet är det dock 
korsvirkeshus och byggnader av betong som dominerar. Byggandet i Tyskland 
styrs till stor del av tradition men massivbyggandet är det som är mest ansedd. 
Uppbyggnaden av en sådan bärande yttervägg består av utvändig puts 20 mm, 
murverk 3650 mm samt invändig puts 15 mm. Putsen på utsidan är uppbyggd 
av två lager på cirka tio mm vardera, detta för att uppnå en mer beständig 
konstruktion. Murverket är massivt och innehåller ingen extra isolering, det är 
tillräckligt isolerande i sig, samtidigt som man håller byggnaden öppen. Vid 
källare används dock skyddande isolering under mark. Den invändiga putsen är 
väldigt fin, tanken med ytan är att den ska kunna tapetseras på direkt. 
De bärande innerväggarna är även de uppbyggda med murverksstomme. Den 
består av invändig 15 mm puts, 1750 – 2400 mm murverk samt invändig 15 
mm puts. Denna konstruktion klarar av de ljudkrav och brandkrav som ställs.  
De icke bärande innerväggarna finns i olika utföranden. Den första är även den 
uppbyggd med murverksstomme med 15 mm puts på båda sidor om en 1150 
mm tjock murverksstomme.  
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Ytterligare en metod är att använda sig av massiva gipsväggar vilka cirka är 
100 mm tjocka. Det vanliga måttet på dessa är 500*666 mm men kan även 
beställas i specialstorlekar samt skäras till själv. Fördelarna med massiva 
gipsväggar är att bra ljusabsorption uppnås på grund av tjockleken och 
brandmotståndet uppgår till 4 timmar samt att väggen klassas som lätt stomme. 

 

              

Figur 3.10 Massiva väggskivor i gips[14] 

 

Bjälklagkonstruktion i Tyskland varierar mycket men i stort är det så kallade 
flytande golv som används. Dessa konstrueras på två olika sätt. Den ena bygger 
på ett prefabricerat bjälklag med hård isolering ovanpå. Över detta gjuts 
ytterligare ett lager betong, så kallad överbetong. Det är viktigt att 
överbetongen inte kommer i kontakt med väggen. Ovanpå detta läggs sedan ett 
valfritt golv. 
Den andra konstruktionen bygger på att ett filigranbjälklag som används som 
stomme. Ovanpå detta gjuts ett lager betong på plats för att sedan lägga på 
isolering och överbetong. Dessa konstruktioner ger ett tjockt men i stort sett 
totalt ljudabsorberande bjälklag.  
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Figur 3.11 Sektion bjälklag i betong med isolering och överbetong [15] 

 

 

3.1.4 Ventilation 

”Många tar fortfarande luften för given, den finns ju alltid där. Men luftens 
kvalitet är viktig för vår hälsa, för vår prestation och för vårt allmänna 
välbefinnande. Ska man skapa en bra inomhusluft krävs det att man har god 
ventilation”, säger Ingvar Ygberg, VD för Svensk Ventilation. 

 

Sverige 

I Sverige var länge självdragsventilation det dominerande systemet. Men i och 
med den energikris som uppstod på 70-talet tätades ventilationen i husen, vilket 
i sin tur är orsak till många mögelskador. På senare år satsas mer och mer på 
ventilationen då det nu finns mer kunskap om hur viktigt det är med ett gott 
inomhusklimat. Detta beror till mångt och mycket på att de material som 
används blir allt mer avancerade. Många av de material som byggs in i 
konstruktionen avger emmisioner. Dessa emmisioner kan vara skadliga för oss 
människor och orsaka olika hälsoproblem och påskyndar även 
allergiframkallande. Det gäller material som mattor, isolering, spackel, färger 
och olika installationer med mera. Emmisionerna ökar ju högre luftfuktigheten 
är, vilket ökar beroendet av god ventilation inomhus.  
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I dagens samhälle producerar bostäderna mer fukt än någonsin tidigare. 
Utvecklingen beror bland annat på den levnadsstandard som brukas med fler 
duschar per vecka samt att tvättning och torkning av kläder sker inomhus. 
Tanken med all ventilation är att luften ska ut ur byggnaden, vilket kan göras 
genom att det skapas undertryck. Det är den förbrukade inneluften som ska 
ventileras ut med hjälp av frånluftsdon. Detta skapar då det undertryck som för 
in ny frisk luft till rummen. För att maximera detta luftutbyte är det viktigt med 
bra cirkulation mellan rummen, så kallad överluft. Detta skapas genom bl.a. 
ventilerade dörrar och en öppen och ljus planlösning.  
Det är framförallt tre olika system som finns och som används. Det är 
självdragsventilation, mekanisk frånluftstyrd ventilation och mekanisk till & 
frånluftstyrd ventilation. Lite kort om dessa system kan sägas: 

• Självdrag: bygger på att varm inomhusluft stiger och försvinner ut 
genom den ventilation som är installerad. Detta skapar då automatiskt 
ett undertryck vilket för in ny luft från otätheter och genom ventiler.  

• Mekanisk frånluft: verkar genom att det till frånluftskanalerna är 
monterad en fläkt vilken suger ut den förbrukade inneluften för att få 
ett jämnt undertryck så att det sker ett konstant luftutbyte. Luftflödet 
kan man här styra. Det ska enligt normerna ske med minst en halv 
luftomsättning per timme.  

• Mekanisk till & frånluft: är till stor del uppbyggd på samma sätt som 
ovanstående system med skillnaden att det även finns ett mekaniskt 
styrt tilluftssystem för att få ett ännu bättre luftutbyte. 

• Värmeväxlare: Ett alternativt tillägg till dessa system är en 
värmeväxlare. Det är ett system där det varma och förbrukade 
frånluften och den kalla och oförbrukade tilluften möts för att värma 
upp tilluften innan den kommer in i huset.  

I de flesta svenska projekt används ett system med frånluftsdon i kök och 
badrum och med tilluftsdon i de övriga rummen, såsom sovrum, vardagsrum, 
kontor. Detta är ett bra system enligt de flesta konstruktörer, det är lätt att 
installera samtidigt som det uppfyller BBR:s krav. 
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Figur 3.12 Mekaniskt frånluftssystem, vanligt i Sverige.[16] 
 

 

Finland  
 
Det finska projekt som byggs använder sig av ett, i svenska ögon sett, ej 
vinstgivande och hållbart ventilationssystem. I varje rum installeras både ett 
frånluftsdon och ett tillusftsdon. Dessa är mekaniskt styrda, ofta med en 
värmeväxlare för att få maximal värmeåtervinning av inneluften. Åtgärden att 
ha en frånluftskanal och en tilluftskanal installerad i varje rum garanterar att de 
normer som finns uppfylls. Detta är ett system som blir mer och mer vanligt i 
Finland och vid nybyggnation i projekt som Kulopolku är installationen mer 
vanlig än ovanlig.  
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Tyskland 

I Tyskland så är uppfattningen den att materialets förmåga att andas skall tas 
tillvara så långt det är gångbart med tanke på komfort. Detta ger följden att 
husen inte byggs så täta som i Sverige, alltså att det i mycket större 
utsträckning används självdragssytem. Det ger luftiga konstruktioner som är 
mer otäta mer det är ändå gångbart då det är något svalare klimat vilket spelar 
stor roll i slutändan. Självdragssystem används i de flesta konstruktioner 
förutom i kontorsbyggnader där ett från- och tilluftssystem är mest 
tillämpningsbart.   

 

3.1.5 Fönster  

Sedan 70-talet då husen blev tätare och tätare har fönstren blivit en allt 
viktigare del i en byggnad med tanke på dess värmeförluster. Tio till femton 
procent av inomhusvärmen läcker ut från fönster och i beaktning ska tas att 
arkitektur uppmuntrar till mycket fönster vid nybyggnation för ljuset och 
rymden som då skapas. Detta är en svårighet på våra breddgrader då fönster 
inte isolerar bra och skapar kallras med golvdrag som följd. Detta har gjort att 
framtagningen av nya energieffektiva fönster påskyndats, bland annat så 
kallade energifönster. De består av minst en isolerruta med dubbelglas samt gas 
emellan, detta för att gas leder värme sämre än vad luft gör. På ena sidan finns 
även ett tunt ytskikt som förhindrar att värmen försvinner genom glaset. 
När isolerförmågan för ett fönster mäts är det U-värdet som anges. Det 
beskriver hur mycket värme som passerar genom en fönsterrutan under 
specifika förhållanden.  
På 1960-talet var det vanligt att fönstren hade ett U-värde på 2,5-3,0 medan det 
idag är nere på 1,0-1,5.  
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Finland  

Uppbyggnadssättet för ett fönster i Finland skiljer sig från de Svenska. Tanken 
att även karmen leder värme och att rutorna endast sitter ihop vid 
infästningarna. Att notera är även att mellanrummet mellan rutorna är stort, 
uppemot 10-15 cm. Detta ger ökad ljudisoleringsförmåga men även god 
isoleringsförmåga då luften måste ta en längre väg. [17] 

 

 

Figur 3.13 Uppbyggnad av fönster i sektion[18] 

 

 

Tyskland 

Fönstren i sig är inte så olika i Sverige och Tyskland. I Tyskland spelar 
energifönster en stor roll och tekniken är i många avseenden ett föredöme för 
andra länder. 
De skillnader som finns gentemot svenska fönster finner man i första hand i 
karmkonstruktionen. I båda fönstren används energiglas med trippelglas samt 
gasfyllning. Skillnaden är att det tyska systemet har isolerade karmar och 
bågar.  
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Ytterligare en skillnad kan finnas i metoden som används vid inbyggandet av 
fönstren i vägghålen. Det utrymme som efter installation finns kvar mellan 
vägg och fönster i Sverige tätas med isolering och fog. I Tyskland används en 
annan lösning där isolering läggs in över karmen och överlappar en stor del av 
ytterkarmen. 
Karmarna är de delar var energiförlusten är störst på grund av 
värmeutstrålningen samt att viss solinstrålning hindras, vilket till stor del löses 
med denna konstruktion. 

 

 
 

Exempel på energifönster med isolerade 
karmar och bågar.[19]  

 
Figur 3.14  

Detalj isolering läggs in över karm.[19] 
Figur 3.15  

 

 

3.1.6 Detaljer 

Installationsschakt och diskställ i Finland 

För att enkelt samla installationerna används ett sorts installationsschakt vilka  
är prefabricerade. Här i förbereds alla installationer i element vilka levereras 
våningshöga. Dessa skarvas lätt ihop och det är även från dessa skarvpunkter 
som installationerna dras ut i lägenheten. De är utformade så att de ska vara 
lätta att åtgärda vid fel samtidigt som de smälter in bra byggnadsmässigt och 
utformningsmässigt sett. 
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Figur 3.16 Principskiss av installationsschakt  

 
I mindre lägenheter såsom ettor och studentlägenheter är det viktigt att så långt 
som möjligt maximera utrymmet, samt att göra alla ytor så funktionella som 
möjligt. En lösning som då skapats ger maximalt utnyttjande åt diskbänken. 
Istället för att behöva ge plats åt ett diskställ har en integrerad lösning skapats i 
skåpen ovanför diskbänken. Lösningen bygger på att det istället för massiva 
hyllplan finns förzinkade galler vilket gör att disken kan ställas där och torka i 
stället för på diskbänken. Med detta system om några hyllplan behövs inget 
diskställ samtidigt som funktionen som porslinsskåp finns kvar.   

 

 

Figur 3.17 Torkskåp för disk över diskho. 
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Tak och källare i Tyskland 

Ett stort problem för byggandet i Tyskland är att marken är väldigt dyr. Detta 
medför ett yteffektivt byggande där varje kvadratmeter är värdefull. Ett första 
tillvaratagande är att bygga källare på byggnaden. Detta görs för att få en extra 
våning nedåt. Den andra åtgärden är takstolarna. De planerat för en framtida 
utbyggnad eller att takvåningen byggs ut direkt, vilket medför en byggnation 
ända upp i nock och att konstruktionen byggs utåt, med isolering. 

 

 

Figur 3.18 Sektion på takkonstruktion med utanpåliggande isolering[20] 
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4 Resultat 

 

4.1 Del 1 

4.1.1 Entreprenadformer 

Entreprenadformerna i Sverige är uppbyggda på samma sätt som i Finland. 
Spannet från delad entreprenad till totalentreprenad förekommer även om det i 
Sverige blivit vanligast för flerbostadshus med totalentreprenad och i Finland 
generalentreprenad. Vad skillnaderna beror på är svårt att säga förutom att 
marknaden styrt entreprenadformerna åt olika håll.  

I Tyskland skiljer sig styrandet av en byggnation i de flesta fall helt från 
Sverige och Finland. I Tyskland är det arkitekten som bär det fulla ansvaret 
gentemot byggherren och är knutpunkten för samtliga aktörer. Detta betyder att 
arkitekten här högre status i Tyskland än i Sverige och Finland. 

 

4.1.2 Bostadsformer 

Den privata villan och boenden som studentlägenheter kan återfinnas i Sverige, 
Finland och Tyskland under liknande förhållanden. Utöver dessa bostadsformer 
skiljer sig de andra en aning mellan de tre länderna. Den Svenska bostadsrätten 
har sin motsvarighet i andelslägenheten som förekommer i Finland och 
Tyskland. Vid byggnation av bostadsrätter och andelslägenheter kan fördelar 
ställas mot nackdelar i de båda fallen. Vad gäller tillvägagångssättet runt 
andelslägenheterna är kunden mer skyddad mot ekonomiska förluster än vid 
bostadsrättsbebyggelse i Sverige. Byggherrarna däremot kan finna båda 
fördelar och nackdelar i de två systemen. Chanstagandet är större för 
andelslägenheterna där ingen garanti finns för att lägenheterna ska bli 
uppköpta. Däremot behöver inte byggherren köpa upp de lägenheter som inte 
blivit sålda eftersom bolaget redan äger dem. Hyresrätter är ett system som inte 
finns i Finland i någon större omfattning. I Sverige och Tyskland däremot är 
andelen relativs stor och begreppet väl utpräglat.  
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4.1.3 Arkitektur och planlösningar 

I Sverige och Finland är den moderna och strikta arkitekturen tydlig och stora 
likheter finns mellan länderna. Sveriges och Finlands arkitekturhistoria har inte 
direkt präglat den arkitekturstil som karaktäriserar samtiden. Influenser har 
under historian kommit från andra länder precis som idag. I Tyskland är 
skillnaderna större där arkitekterna tar ut svängarna lite mer. Länge har stoftet 
från andra världskriget satt sin prägel på byggnationen men idag har Tyskland 
kommit ifatt och gått om övriga världen med ekologiskt och energisnålt 
byggande.  

Ländernas kulturer har däremot format planlösningarna. Bastun i Finland är 
lika självklar som das Hausarbeitraum är i Tyskland. I Sverige och Finland där 
matlagning fortfarande är en daglig företeelse är köken en viktig del i 
planlösningen. 

Tyskland är normernas land. Det mesta inom byggnation finns normaliserat och 
går att hitta i olika föreskrifter. Normaliseringen har spridit sig till Sverige men 
är inte lika utpräglat här. Även Finland har anammat systemet med byggnormer 
men används inte lika ”slaviskt” som i Tyskland.  

 

4.1.4 Brandkrav 

Som tidigare nämnt kommer normaliseringen från Tyskland. Det kan till 
exempel ses i brandkraven. Även om varje land har sina specifika regler kan 
urskiljas, genom de få exempel som tagits upp i rapporten, att likheterna är 
stora. Byggnader är indelade i kategorier beroende på utformning och 
byggnadens ändamål. Bärförmågan är även den kategoriserad efter 
byggdelarnas bärförmåga i minuter vid brand. Krav finns också för de olika 
byggdelarnas ingående material. Skillnaden ligger i själva kraven. Eftersom 
Tyskland har större markbrist än Sverige och Finland har distansmåtten lägre 
krav. Exempelvis är fyra meter till tomtgräns det närmaste måttet för 
byggnation utan brandvägg i Sverige och Finland. I Tyskland är det kravet tre 
meter. Finlands brandkrav har inte kunnat studeras närmare och därför kan inte 
heller några paralleller dras till Sveriges och Tysklands regler. Inom ramen för 
denna rapport har inga materialskillnader på grund av brandkraven hittats.  
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4.1.5 Ljudkrav 

Till skillnad från brandkraven är inte systemet för ljudkraven uppbyggt på 
liknande sätt för Sverige och Tyskland. I Sverige finns olika klasser där 
byggdelarna givits olika decibelvärden medan i Tyskland finns inte de olika 
klasserna utan varje byggdel är enbart tillgiven ett decibeltal. Inte heller 
Finlands ljudkrav har kunnat studeras och därför kan inga resultat beskrivas. 

4.1.6 Tillval 

 
Tillvalen är en förmån för kunderna och en viktig del vid lägenhetsköp för att 
ge ett personligt intryck åt lägenheten. Tillvalen är en företeelse som är mest 
utpräglad i Sverige. Även i Finland finns det men inte med lika stora 
valmöjligheter som i Sverige. Även vad gäller tillvalen skiljer sig Tyskland 
från Sverige och Finland. Eftersom privatpersonen står för köksutrustningen 
och garderober själva sker personifieringen via det medflyttade bohaget. 
Tillvalen får därför inte samma mening i Tyskland och finns därför inte samma 
utsträckning som i de två andra länderna. Istället byggs det med gedigen 
grundstandard i Tyskland som ska passa så många som möjligt. I de 
skandinaviska länderna höjs standarden över lag i lägenheterna på grund av 
tillvalen. Lyxigare material och varor väljs än som ges som standard.  
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4.2 Del 2 

 

4.2.1 Stomme  

Det är mycket av tradition och marknaden som styr vad det är för sorts stomme 
som används. I Sverige används två olika system, antingen prefabricerad eller 
platsgjuten stomme. Platsgjuten stomme är det som är billigast men det tar 
dock längre tid än alternativet. Det är på grund av att byggtiden i många fall är 
knapp samt att det krävs mer personal till en platsgjuten stomme som i 
dagsläget lett till att byggnaderna med prefabricerad stomme blir fler och fler. 
Marknadsläget, att det endast finns knappt fem aktörer inom prefab-branschen 
gör dock att konkurrensen inte är så pass stor att priserna kan hållas nere utan 
det är än så länge dyrare. I Finland är dock situationen den omvända, där finns 
det cirka 15 aktörer, vilket gör att prefabricerade element till och med är 
billigare än vad platsgjuten stomme är. Till skillnad från i Sverige så används 
bara prefabricerade väggelement. Detta för att inga installationer läggs i 
väggarna utan i bjälklagen. De är av håldäcksmodell i vilka viss installation 
läggs. Det blir ett lätt bjälklag men med försämrad ljudreduktion. Detta 
åtgärdas med ett tjockare golv och undertak. Ytterligare en skillnad vid 
uppbyggnad av väggar är att badrumsväggarna byggs av lecablock eller betong. 
Detta för att klara den höga kvot av bastubadning som förekommer i Finland. 
I Tyskland är det vanligast med massiva väggar av murverk. Uppbyggnaden 
skiljer sig även från liknande väggar i Sverige då det inte läggs till någon 
isolering samt att det används puts på vardera sidan om väggen. På insidan är 
putsen väldigt fin med möjlighet att direkt på materialet måla eller tapetsera. 
Innerväggarna byggs upp på samma sätt med undantag för de icke bärande 
innerväggarna. Här används också en metod med massiva gipsskivor vilka är 
cirka 100 mm tjocka. De gör att det blir en lätt stomme och har även bra 
brandmotstånd. Bjälklagen konstrueras på så att ett prefabricerat bjälklag 
används som grund, ovanpå detta läggs sedan ut isolering för att sedan gjutas 
på med ytterliggare ett lager betong. Detta ger en tjock bjälklagskonstruktion 
men den är bra ur stomljudsynspunkt.   
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4.2.2 Ventilation 

Uppfattningen kring ventilation skiljer sig mycket emellan de olika länderna. 
Detta grundar sig till stor del på olika syn på hur väl isolerat och tät en byggnad 
ska vara men det finns även en ekonomisk aspekt. I Tyskland är den allmänna 
uppfattningen att vi i Sverige bor i för täta hus, att de inte kan andas själva. Det 
är en orsak till att de i stor utsträckning använder sig av luftiga konstruktioner 
med självdragssystem, där materialets förmåga att andas ska tas till vara. I 
Sverige är självdragssystem mer ovanligt då det inte under hela året anses 
uppfylla de krav på luftomsättning som är ställda. Det används ett system med 
frånluft i kök och i badrum, samt med tilluft i de andra rummen, likt 
vardagsrum, sovrum och kontor. I Finland är ventilationen än mer avancerad då 
det finns installerat frånluftsdon och tilluftsdon i varje rum. Det är även ofta 
installerat en värmeväxlare för att få ut maximalt värmeutbyte samt att det går 
att själv styra temperaturen och effekten i ventilationen. Detta är ett i Sverige ej 
kostnadsmässigt hållbart alternativ, även om fördelarna är många. 

 

4.2.3 Fönster 

En allt större efterfrågan på energisnåla och miljövänliga alternativ har lett till 
att utvecklingen av lågenergifönster under de senaste åren gått mycket framåt, 
och Tyskland är det land som är världsledande när det gäller forskningen kring 
lågenergifönster. I stort kan det sägas att Tyskland utvecklar stora delar av 
tekniken men att många länder förfinar den lite och anpassar den till den 
inhemska marknaden och kulturen. Det märks genom att grundtanken för 
uppbyggnaden för fönstren i de olika länderna är likartade men att 
konstruktionerna ser annorlunda ut. Fönstren i Finland skiljer sig mest från de 
två andra ländernas då glasen är lösa mot karmen samt att det är ett större 
avstånd mellan glasen. Fönstren i Sverige kan sägas vara en mindre avancerad 
variant av de i Tyskland där även karm och båge är isolerade. 
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4.2.4 Detaljer  

Det finns vissa detaljer som endast är utmärkande för respektive land. En sådan 
är det installationsschakt som används i Finland. Däri placeras många 
installationer och går genom hela byggnaden. De är tillverkade våningshöga 
och sammankopplas lätt mellan våningarna. 
En annan detalj som utmärker Finland är den lösning som är gjord vid 
diskbänken, ett torkskåp. Tanken med det är att kunna sätta in disken i skåpet 
på gallerhyllor vilket gör att vattnet kan rinna ner på diskbänken. Med detta 
behövs inget diskställ vilket i små lägenheter, såsom ettor och 
studentlägenheter, skapar plats på diskbänken för annat. 
En avgörande faktor för hur byggandet ser ut i Tyskland är byggmarken, var 
det byggs. På många ställen är byggmarken så pass dyr att ett yteffektivt 
byggande är av högsta grad. Detta innebär att de flesta byggnader förses med 
källare, samt att taket går ända ut i nock. Det innebär att isolering och 
konstruktion byggs utåt, detta för att få så många värdefulla kvadratmeter 
bostadsyta som möjligt. 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

Byggbranschen i Sverige, Finland och Tyskland skiljer sig relativt mycket åt 
med tanke på de geografiska förhållandena. Varje land har sin 
byggnationskultur som efterföljs utan större påverkan från omvärlden. De 
skillnader i konstruktionsmaterial som har stötts på under studien kan i de flesta 
fall härledas till landets byggnadskultur.  

I de första avsnitten i rapporten där byggnadskulturerna beskrivs ser man 
tydligt hur det skiljer sig mellan länderna. Sverige och Finland är de länder som 
ligger närmast varandra medan Tyskland skiljer sig på de flesta områden. Ett 
exempel på detta är entreprenadformerna. Sverige och Finland använder sig av 
samma inrotade system med spannet från totalentreprenad till delad 
entreprenad. I Tyskland däremot är skillnaden stor från de två skandinaviska 
länderna. Det sitter arkitekten som spindeln i nätet och leder byggnationen.  

Genom ländernas arkitekturhistoria kan man inte direkt se någon koppling till 
dagens planlösningar. Däremot har ländernas kulturskillnader satt sin prägel på 
funktionen i lägenheterna. Finlands bastutradition och Tyskarna 
Hausarbeitsraum är karaktäristiska funktionsrum som hittas i de flesta 
lägenheter i respektive land. I Sverige och Finland kan man se att ”tillvalen” 
vid nyproduktion i de flesta fall höjer standarden på lägenheten. Eftersom 
boendet anses viktigt för många är de flesta villiga att lägga mycket pengar för 
att spegla sin personlighet i lägenheten. I Tyskland ges lägenheterna sin 
karaktär vid inflyttandet istället. 

Som tidigare nämnt är Tyskland det land dit normaliseringen nådde första av 
länderna i studien. Stor vikt läggs på normer av alla de slag för att säkerställa 
ett rejält byggande som håller länge. I Sverige är byggnationen inte lika bunden 
till normerna även om de används i de flesta fall. Inte heller i Finland är 
normerna bindande utan används som riktlinjer för funktionskraven. Vad gäller 
brandkraven beror skillnaderna mellan länderna i stort på 
byggnationsförutsättningarna. I Tyskland där populationen är stor är 
exempelvis minimiavståndet mellan två byggnader mindre än i Sverige och 
Finland. Även här kan tydligt ses att de Svenska normerna härstammar från 
Tyskland. 
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Under studien har konstruktionslösningar påträffats som inte används i större 
utsträckning eller inte alls i Sverige. Dessa lösningar är självklara i respektive 
land men är främmande för oss i Sverige. Självdragssystemet användes i 
Sverige innan sjuttiotalet men på grund av oljekrisen tätades husen och styrda 
ventilationssystem sattes in. Att använda sig av självdrag som i Tyskland skulle 
vara ett steg bak i utvecklingen samtidigt som systemet i Finland skulle vara 
allt för kostnadskrävande. Lättare är det att anamma byggdelar som fönster och 
installationsschakt.  

 

5.2 Diskussion  

Att få möjligheten att på ett så grundligt sett få studera byggbranscher i olika 
länder har för oss varit väldigt givande då vi fått upp ögonen för de skillnader 
som finns så pass nära oss. Det är lätt att tro att de sätt som vi bygger på i 
Sverige är de bästa och att förändringar betyder problem. Genom att studera 
förhållandena i andra länder kan man lära sig mycket och hitta smarta lösningar 
som kan användas lika bra här. Man måste dock vara noga med att inte förhasta 
sig och använda fel lösning på ett problem med stora konsekvenser som följd.   

Trots att avståndet till både Finland och Tyskland inte är långt har det visat sig 
att skillnaderna från den Svenska marknaden är stora. Målet med 
undersökningen var att hitta material eller konstruktionslösningar i 
jämförelseländerna som kan anammas av Peab och av Sverige. Utredningen av 
de olika marknaderna som är gjord i del 1 ger en förståelse till varför länderna 
skiljer sig åt. Dessa olikheter är svåra att föra över till Sverige eftersom 
systemen med exempelvis entreprenadformer, bostadsformer och brand- och 
ljudkrav är inrotade i Sveriges byggkultur. Ett enskilt företag kommer inte att 
kunna ändra dessa utan i så fall är en lagstiftning förmodligen ett måste. Lättare 
är det för Peab eller en annan byggfirma att ta till sig exemplen i del 2. 
Tysklands massiva konstruktioner kan importeras, även om marknaden i 
dagsläget inte i någon större utsträckning tilltalas av systemet med massiva 
väggar. Lättare är det att ta till vara Finlands fönster och torkskåp för disk vilka 
inte skulle behöva någon egentlig startsträcka på den svenska marknaden.  
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Rapporen ger ingen inblick i om import av varor skulle löna sig utan endast 
vilka konstruktionsdelar som skiljer sig från den svenska marknaden. Inte 
heller har någon vikt lagts på att studera lönsamhet via import av varor som 
redan finns på den Svenska marknaden, såsom klinker. Detta val har gjorts 
eftersom vi ansåg att enbart ett jagande på material- och andra varuskillander 
inte skulle visa om dessa skulle kunna användas i Sverige. Olikheterna i de tre 
ländernas byggmarknader måste beaktas då skillnaderna har präglat byggsättet 
och traditionerna. Ett exempel på detta är Finnarnas tradition av bastubadning. 
Eftersom bastun i många hem står på dygnet runt är temperaturen alltid över 
normal rumstemperatur. Skulle gipsskivor placeras i badrumsväggarna skulle 
den sakta smulas sönder av värmen och blötas ner av den fuktiga luften och 
därmed bli odugliga. Istället används lecablock eller betongväggar för att 
skydda konstruktionen. I Sverige däremot fungerar två lager gips även i 
badrumsväggarna eftersom vi har en annan tradition vid användning av 
badrum. 

Under arbetets gång har vi varit tvungna att studera finsk och tysk litteratur 
vilket i vissa fall försvårat arbetet väsentligt. Tanken vid uppstarten av arbetet 
var att vid besöken av studieprojekten få hjälp med översättning och även 
efteråt att hålla kontakten med företagen. Detta har inte fungerat som lovat på 
alla håll och på grund av detta har viss information gått oss förlorad. Som 
exempel på detta är de finska brand- och ljudkraven. Det vi skulle ha kunnat 
göra för att undvika detta är att ha skickat ut frågorna i förväg. Då hade de 
intervjuade haft tid att förbereda sig och kolla upp mer exakta svar. På grund av 
detta har inte några större slutsatser kunnat dras utifrån skillnader av dessa 
krav.  

Som en vidare utveckling av arbetet skulle djupare undersökningar om varors 
lönsamhet att importera kunna göras. Möjligen skulle import av prefeb-
betongelement från Finland vara billigare än att direkt köpa från svenska 
tillverkare. Tvärt om skulle kanske en marknad av Sverigetillverkade massiva 
gipsväggar vara mer lönsamt än att importera från Tyskland. Detta är 
intressanta frågeställningar som skulle ge utvecklingen ytterligare språng 
framåt. Ett språng som skulle effektivisera den Svenska byggbranschen och 
spara miljön för framtiden. 
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