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Sammanfattning 
 
Den här rapporten är en sammanställning av ett gestaltningsarbete där ett 
bostadshus i 5 våningar projekterats fram. Huset i fråga har anpassats till att kunna 
byggas med prefabricerade volymelement och enbart i stommaterialet trä. 
Prefabricerade volymelement är färdigbyggda rumsenheter, tillverkade på fabrik. 
Dessa kan vara så pass färdigställda att de levereras till en byggarbetsplats med 
färdig fasad och fast inredning. Eftersom arbetet baserats på 
volymelementsbyggande, har projektering skett efter de villkor och den byggteknik 
som då tillämpas. Ett praktiskt exempel som påverkat lägenhetsutformningen är 
transportkraven vad gäller lastbredd och lasthöjd. Detta har i sin tur påverkat hur 
stora volymelementen får vara och som en följd lägenheternas utformning. 
 
Rapporten behandlar teorin bakom industriellt byggande i trä, men framförallt de 
praktiska utmaningar samt möjligheter som uppstått som en konsekvens av att 
bostadsprojektet designats enligt en modulprincip. 
 
Nyckelord: [Moduler], [Trä], [Industriellt byggande], [Prefabricerade] 
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Abstract 
 
This report is a compilation of the planning of a 5-storey residential building. The 
building in question has been designed to be built entirely in a wooden frame mainly 
consisting of a modular building system. Modules also referred to as prefabricated 
volume elements are room units that have been constructed through industrial 
means. These room units can be developed enough to be delivered with complete 
facades or even fixtures. Since the planning of the residential building has been 
made based on a modular building system, adaptations to the project has had to 
been made as to accommodate necessary requirements. A practical example of this 
is how the apartment plan has been affected based on laws concerning the maximum 
amount of allowed width/height during transportation on public roads. These laws 
control the size of how big volume elements can become and as a result the 
apartment layout. 
 
The report consists of a study into the area of industrial wood construction, but 
foremost it treats the practical challenges and possibilities that have surfaced as a 
consequence of planning residential housing based on a modular basis. 
 
Keywords: [Modules], [Wood], [Industrial construction], [Prefabricated]. 
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Förord 
 
”Ett bostadshus i prefabricerad trästomme: Ett gestaltningsarbete anpassat efter 
volymelementsbyggande” är ett examensarbete på 15 högskolepoäng som 
genomfördes på Kungliga Tekniska Högskola i samarbete med Belatchew Arkitekter. 
Examensarbetet är den avslutande delen på högskoleingenjörsutbildningen 
Byggteknik och Design med inriktning på arkitektur för byggnadsingenjörer.  
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medarbetarna på Belatchew Arkitekter, som bidragit med sin hjälp.  
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Högskolan. Tack för din hjälp och kunskap! 
 
Vidare önskar vi tacka Jonas Fransson på Moelven som varit väldigt tillmötesgående 
och samarbetsvillig gällande volymelementsutformning. Tack för denna hjälpsamhet 
och din kunskap! 
 
Sedan önskar vi tacka David Rönnqvist på Martinssons som hjälpt till med 
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Inledning 

1. Inledning 

Detta kapitel är en introduktion till examensarbetet, som ska analysera ett planerat 
bostadshus i prefabricerad trästomme. Avsnittet inleds med att ge en bakgrund till det 
industriella byggandet i Sverige. Avslutningsvis beskrivs syftet och målet med 
examensarbetet samt dess avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 
Från början av 60-talet var det bostadsbrist i Sverige. Att en generation med 
efterkrigsbarn snart skulle flytta hemifrån för första gången och bilda familj skulle 
bara bidra till den redan befintliga krisen (Svenska Bostäder, 2014) (Archileaks, 
2014). Det var under denna tid som regeringen beslutade sig för att påbörja ett nytt 
och vågat byggnadsprogram. Under tidsperioden 1965-1975 byggdes det cirka en 
miljon bostäder i Sverige. Denna bedrift kom att kallas för miljonprogrammet. 
 
Många av de hus som producerades under miljonprogrammet framställdes med hjälp 
av industriellt byggande. Detta innebar att man byggde med färdiga enheter 
tillverkade på fabrik, så kallade prefabricerade element. Dessa enheter kunde vara 
färdigbyggda väggar som sedan transporterades och sattes ihop på plats med andra 
element. Att bygga industriellt i serier ledde till standardisering och att 
produktionstiden drastiskt minskade, dock på bekostnaden att husen inte fick en 
särskilt stor estetisk variation. I förorter som Jordbro, Fittja och Tensta där mycket 
byggdes under miljonprogrammet finns det hela områden med nästintill identiska 
flerbostadshus. 
 
Idag kan prefabricerat byggande ske med hela volymelement. Ett volymelement 
består av flera väggar sammanfogade med ett golv och tak på ett sådant sätt att de 
bildar ett rum dvs. en volym. Prefabricerade volymelement kan därför vara helt 
färdigställda lägenheter med färdiga ytskikt och fast inredning. Sedan lagen som 
förbjöd högt byggande i trä hävdes år 1994 har man börjat bygga med prefabricerade 
volymelement i trästomme allt mer storskaligt (Holmberg, 2014) (Svenskt Trä, 2014). 
Att prefabricera i trästomme innebär bl.a. en förenklad transport och montering i och 
med den relativt låga egentyngden i förhållande till betong. 

Idag har Sverige ännu en gång kommit till en punkt där bostadsbristen gått så långt 
att den blivit ett av landets största problem. Allra svårast är det för ungdomarna som 
idag utgör nästan hälften av befolkningen i Stockholms län (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2011). I 2012 rapporterade 23 av 26 kommuner i Stockholm en brist 
på tillgängliga bostäder för ungdomar (Bjurenvall, 2012). Anledningen till att 
framförallt denna åldersgrupp har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden 
är att de har en osäkrare ekonomi: ofta en lägre inkomst och lågt eget kapital. I slutet 
på 2013 uppnådde Stockholms bostadskö 431 144 personer (Bostadsförmedlingen i 
Stockholm, 2014). Nu måste bostäder börja byggas snabbt, yteffektivt och billigt. 
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Inledning 
 
Industriellt byggande kan vara lösningen för att tillgodose detta behov och skulle 
framförallt innebära att de kunskaper som vanligtvis på nytt måste erhållas för varje 
projekt istället kan återanvändas. Att projektera fram en typstandard för att sedan 
återskapa denna flera gånger kan innebära mycket lägre projekterings- och 
produktionskostnader, men till vilket pris? Har metoden utvecklats till att kunna 
erbjuda mer valmöjlighet i design eller kommer den leda till en byggnation där 
samma hus upprepar sig som i miljonprogrammet? 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utreda och utveckla en ursprunglig design gjord av 
Belatchew Arkitekter. Objektet är ett flerbostadshus i 5 våningar som man vill 
anpassa efter volymelementsbyggande. Utredningen ska visa huruvida 
trävolymelement lämpas för bostadsbyggande i flera våningar ur ett konstruktions- 
och gestaltningsperspektiv. Studien ämnar därför ge svar på vilken flexibilitet och 
vilka möjligheter som finns när det kommer till den arkitektoniska utformningen. 
 
Det mål som ska uppnås är en design baserad och anpassad att kunna byggas 
snabbt, yteffektivt och enligt modulprincip. Bostadshuset önskas kunna bli så pass 
utvecklat att det eventuellt ska kunna byggas. En förhoppning med att projektera 
stomkonstruktionen i det förnyelsebara materialet trä är att andra aktörer inom 
byggbranschen också inspireras att vilja applicera hållbara lösningar på sina projekt.  
 
Examensarbetet kommer att resultera i dels ritningar över bostadshuset men även en 
rapport innehållande reflektioner och beskrivande delar. 
 
Ritningar som kommer presenteras:   

• Planer 
• Sektioner 
• Fasader 
• Typlägenhet 
• Volymelementsindelning 
• Stomplaner 
• Konstruktionssektioner 
• Detaljer 
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Inledning 

1.3. Avgränsningar 
För att hålla oss inom tidsramen på 10 veckor, måste examensarbetets omfattning 
avgränsas. Rapporten kommer därför inte behandla något annat stommaterial inom 
industriellt byggande annat än trä, och då huvudsakligen i form av prefabricerade 
volymelement. När det gäller ritningsframställning har inga ventilations- eller 
brandlösningar presenterats. 
 
Eftersom byggnaden under tiden för examensarbetet ännu inte tilldelats någon 
fastighet, kommer markförhållanden och vägförbindelser att förbli okända under 
arbetets gång. Därför kommer inte marksektioner, situationsplan eller plushöjder att 
presenteras. Norrpilar finns utplacerade på ritningarna endast för att underlätta 
ritningsnavigering och representerar därför inte byggnadens faktiska 
vädersträcksförhållande. 
 
Det kommer inte att ske några dimensioneringsberäkningar. Dimensioner på balkar, 
pelare och vissa bjälklag kan komma att behöva justering. 
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Metod 

2. Metod 

Detta kapitel går igenom vilka tillvägagångssätt och hjälpmedel som använts vid 
rapportskrivning och ritningsframställning. 

2.1. Företagskontakt 
För att erhålla kunskap om de prefabricerade trävolymelementen vad gäller 
utformningsbegränsningar och möjligheter, konstruktion, sammanfogning, 
väggtjocklekar och andra relevanta data har det ansetts lämpligt att etablera 
företagskontakt med leverantörer av volymelement. Liknande slutsats har tagits när 
det kommit till projekteringen av övriga byggnadsdelar som balkonger och trapphus 
där ytterligare specialister kontaktats. 

De företag som kontaktats är Moelven, Flexator, PCS Projektservice, Martinssons 

2.2. Studiebesök 
En stor del av arbetet har utförts på en grund av förstahandserfarenhet som fåtts 
genom diverse platsbesök. Att själva besöka de referensobjekt som använts i 
examensarbetet har inspirerat de beslut som tagits vad gäller både design men 
också tekniska lösningar. 

Ett exempel på studiebesök är det som gjordes till Materialbiblioteket i Älvsjö, 
Stockholm. Där fanns ett antal olika träbaserade material för både det exteriöra och 
interiöra, bl.a. Panel och fanérträ.  Att direkt få titta och känna på olika träslag har 
gett förståelse av inte bara optiska men även fysikaliska egenskaper som densitet 
och hårdhet och hur dessa skiljer sig mellan olika träslag. Detta har underlättat i 
beslutet av det fasadmaterial vi slutligen valde att arbeta med. 

Andra platser som besökts är: 

• Nordbyggmässan 2014 

• Skagershuset i Årsta. Ett bostadshus byggt i prefabricerade trävolymelement 
av företaget Moelven. Huset har en exteriör i stående panel som utförts på ett 
unikt sätt som skapar skuggvariationer i fasaden. 

• Folkhems trähus på hamngatan i Sundbyberg, ritat av Wingårdh 
Arkitektkontor. På denna gata byggs ett antal hus i trästomme. 

• Älvsjö Station. Stockholms första cykelparkeringshus ligger i anslutning till 
pendeltågsstationen. Här finns en speciell cykelparkeringslösning som innebär 
dubbla parkeringsmöjligheter på samma yta. 

• Stockholms stadsbyggnadskontor 

• Bygglovsavdelningen på Sundbybergs stad. 
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Metod 

2.3. Allmänna råd 
För att underlätta byggnadsutformningen har hjälp tagits från allmänna råd. Dessa 
innehåller rekommendationer och måste inte följas så länge som de tvingande 
lagarna de bygger på bevisligen uppfylls på annat sätt. Fördelen med att följa 
rekommendationerna är att de bygger på beprövade lösningar som uppfyller de krav 
som lagarna ställer. 

2.3.1. SS 91 42 21:2006 
Är en standard för byggnadsutformning utgiven av Swedish Standards Institute (SIS, 
2014). Standarden behandlar invändiga mått i bostäder och redovisar 
betjäningsareor till möbler, inredning och utrustning samt måttuppgifter till 
dörröppningar och passager. Standarden bygger på Boverkets Byggregler och är en 
förlängning av Plan- och bygglagen. 

2.3.2. Handbok för avfallsutrymmen 
Vid planering av soprum och antalet avfallskärl har denna handbok använts. 
Handboken kan laddas hem från Avfall Sveriges hemsida (Avfall Sverige, 2009). 
Handboken är en tolkning av flera lagar men huvudsakligen: Miljöbalken (1998:808), 
Avfallsförordningen (2001:1063), Arbetsmiljölagen (1977:1160), 
Byggnadsverksförordningen (1994:1215), och Boverkets Byggregler (BFS 1993:57) 

2.4. Litteraturstudie 
Arbetets tyngd ligger i kapitlet ”Genomförande och resultat”. Men innan det praktiska 
kunde påbörjas var det elementärt att få en teoretisk förståelse om ämnet. Därför 
gjordes först en litteraturstudie som redovisas i kapitlet ”Teoretisk Bakgrund”. Den 
litteratur som då användes innefattar artiklar, rapporter, statistik och tidigare 
examensarbeten. 

2.5. Mjukvara 
 
Vid ritningsframställning har mjukvaran Revit använts. För att skapa egna 
tredimensionella former har modellering gjorts i programmet Sketchup. Modellerna 
har sedan importerats till Revit och integrerats med den övriga husmodellen. 
 

2.6. Ritningsbearbetning 
För att designa en så bra typmodul som möjligt har ett antal planlösningsskisser 
ställts mot varandra och värderats utifrån olika kvaliteter.  
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Teoretisk bakgrund 

3. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver de ämnesområden som anses vara av störst betydelse för 
examensarbetets utredning. Målet är att ge läsaren en mer grundläggande förståelse 
inom dessa områden.  

3.1. Att bygga i trä 

3.1.1. Tradition 
Träbyggandet har ett traditionellt värde. Trä har sedan många år tillbaka varit 
Sveriges mest använda byggnadsmaterial. Det traditionella träbyggandet i Sverige 
varierar till utseende och konstruktion i landet. I äldre trähus förekom framförallt två 
huvudprinciper vid träbyggande: massiva träväggar och stolpverk. Massiva träväggar 
är stående eller liggande virke, och stolpverket fylls ut med olika typer av isolering 
(Björk & Reppen, 2000). 
 
Fram till sekelskiftet 1900 var liggtimmerhus en vanligt förekommande konstruktion i 
Sverige, och kännetecknas av stockar skräddade i varandra som är 
sammankopplade över hörnen. I resvirkes hus används en annan typ av massiv 
trävägg som kännetecknas av stående timmer, kallat resvirke, som dymlats ihop. 
Dessa konstruktioner byggdes främst under 1800-talets mitt fram till 1900-talets 
början. Under slutet av 1800-talet ersattes timret av plankhus, vilket till slut ersatt 
resvirkeshus (Björk & Reppen, 2000). 
 
Ett stolpverkshus har en stomme av trästolpar i de bärande väggarna. Stolpverkshus 
är en virkesbesparande konstruktion där mellanrummet fylls med värmeisolerande 
material. Konstruktionen blev allt vanligare under slutet av 1800-talet. Regelverkshus 
är en typ av stolpverk med klenare virkesdimensioner (3 tum) på ett standardavstånd 
på 600 millimeter. Denna konstruktion är den vanligaste konstruktionen för småhus 
idag (Björk & Reppen, 2000).  
 
Ett klassiskt exempel på träkonstruktioner är småhus med faluröd panelfasad. Att 
måla träfasaden har historiskt sätt gjorts med syfte att skydda träet från fuktskador på 
ett billigt sätt.  

3.1.2. Förändring i lagstiftning  
Fram till år 1994 var det förbjudet enligt den Byggnadsstadgan som infördes 1874 att 
bygga trähus i högre än två våningar. Förbudet har sitt ursprung i de många 
stadsbränder som drabbat svenska städer och syftade till begränsning av 
brandspridning i större skala i storstäderna (Svenskt Trä, 2014). År 1994 upphävdes 
förbudet i samband med att Boverkets konstruktionsregler (BKR) ändrades från att 
vara materialorienterade till att bli funktionsanpassade. I och med att funktionskraven 
infördes kunde man uppfylla brandskyddskrav för så kallade brännbara material som 
trä (Svenskt Trä, 2014a). 
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Teoretisk bakgrund 

 

3.1.3. Trämaterial 
I detta avsnitt beskrivs två typer av trämaterial, limträ och massivträ. Dessa två är av 
relevans för examensarbetet. 
 

• Limträ  
Limträ är en förädlad träprodukt, som i första hand är avsedd för bärande 
konstruktioner. (Svenskt Trä, 2013, p. 67)Limträ skapas genom att man torkar virke, 
skarvar-, limmar- och trycker ihop det i flera lamellager. Detta gör att träelement kan 
skapas i stora dimensioner. Limträ kan bland annat förekomma som massiva balkar, 
bågar, ramar och pelare (Carling, 2001). Vissa limträbalkar kan ha spännvidder upp 
mot 30m. Limträ är formbart och kan till en viss grad kurvas. Trots detta bibehåller 
limträ en god formstabilitet och styrka i förhållande till sin vikt. (Carling, 2001). 
 

• Massivträ 
Massivträ, även kallat korslimmat trä (KL-trä), är flera lager skivor uppbyggda av 
brädor eller plank. Skivlagrena är korslimmade vilket innebär att vartannat lager går i 
olika riktningar. Detta medför att en stabil byggkomponent skapas, som har stor 
bärförmåga i förhållande till sin egentyngd. Massivträ har många fördelar, bland 
annat högt brandmotstånd, lätt vikt, hög bärighet samt stora spännvidder 
(Martinsons, 2014) 
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3.2. Industriellt byggande i trä 
”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med 
en genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll 
av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med användning av 
högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för kunderna” 
(Boverket, 2008) 
 
Under senaste decenniet har det blivit populärt att återuppta byggandet av trä. 
Nyckeln heter industriellt byggande, vilket innebär att den största delen av 
byggproduktionen flyttas från byggarbetsplats in till fabrik. Där produceras så kallade 
byggnadselement. Dessa kan förekomma som enskilda vägg-, tak- och golvelement 
men även som volymelement. Byggnadselementen transporteras sedan till den 
tänkta fastigheten för att slutligen lyftas på plats.  
 

3.2.1. Utvecklingen 
Det industriella byggandet har utvecklats mycket genom åren och kan enkelt delas 
upp i 3 faser: 

• Småhus där en standardisering etablerades 
• Miljonprogrammet där fokusen låg på kvantiteten  
• Dagsläget där miljö, estetik och kvalitet i kontrast till 

miljonprogrammet istället är det viktigaste.   
 

3.2.1.1. Småhus 
Redan under tidigt 1800-tal började man bygga prefabricerade hus i Sverige. De hus 
som byggdes industriellt var allt från små lusthus till tvåvåningshus. Den ledande 
arkitekten som bidrog till utvecklingen var Fredrik Blom. Det första prefabricerade 
huset ritat av honom sägs vara Borgen på gärdet, som byggdes ca år 1818. Husets 
byggdelar producerades i fabrik på Hötorget. Från dess och 5 år framåt utfördes 32 
stycken flyttbara hus, varav några såldes utomlands. (Bengtsson, 1990) 

På Stockholmsutställningen 1930 ställdes för första gången ett prefabricerat hus ut. 
Efter utställningen fick funktionalismen sitt genombrott. Resultatet blev att 
småhusbyggandet ökade markant. Mellan 1950-1970 växte produktionen av småhus 
med 100%. Av dessa småhus byggdes 2/3 prefabricerat (Boverket, 2008). 

3.2.1.2. Miljonprogrammet 

Efter andra världskriget skedde en period med kraftigt förhöjda födelsetal. Följden 
blev en bostadsbrist som skulle visa sig först 20 år senare (Svenska Bostäder, 2014) 
(Archileaks, 2014).  År 1964 beslutade regeringen sig för att påbörja ett 
bostadsprojekt under namnet miljonprogrammet. Programmet gick ut på att man 
skulle bygga en miljon bostäder under ett intervall på 10 år. Att bygga så många 
bostäder inom den tidsramen innebar att produktionen skulle bli tvungen att 
dubbleras från tidigare. Det industriella byggandet blev därför en essentiell 
förutsättning för att målet skulle uppnås. Detta innebar en stegrad produktion på 
bekostnad av utformningsvariation. (Boverket, 2008) 
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3.2.1.3. 1970-1980 
Under senare halvan på 70-talet var det lågkonjunktur i Sverige och många 
byggkomponentfabriker blev tvungna att stängas. Den teknikutveckling som inträffat 
under miljonprogrammet avstannades. Men under 80-talet togs frågan om industriellt 
byggande upp igen. Miljonprogrammets efterverkan blev ett ökat intresse att istället 
bygga mer småskaligt med varierande utformning. Den tekniska utvecklingen kom 
igång igen och bidrog till att design kunde anpassas alltmer efter beställarens 
önskemål. En positiv konsekvens av detta blev ökade möjligheter att påverka det 
exteriöra vad gäller fasadmaterial. (Ek & Persson, 2005) 
 
Om man ser tillbaka historiskt sätt, kan man konstatera att prefabricering har följt 
konjunkturssvängningarna ganska tydligt. Vid högkonjunktur, då man vill bygga mer 
har prefabriceringen ökat, och i takt med volymminskningen har byggandet återgått 
till platsbyggande. 
 

3.2.2. Volymelement/moduler 
”byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner och bestående av 
bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som tillsammans omsluter ett 
utrymme” (TNC Tekniska Nomenklaturcentralen, 1994) 
 
Volymelement även kallade moduler är utformade som delar av rum eller hela rum. 
Graden på hur färdigställda dessa element kan bli varierar, de mest kompletta 
volymelementen transporteras med fast inredning, installationer som el- och 
vattenledningar samt ytskikt. De är så pass färdiga att det enda som återstår är att på 
plats sammanfoga modulerna och deras installationer (Svenskt Trä, 2013). 

3.2.2.1. Fördelar med att bygga i trävolymelement 
• Spara tid:  

Eftersom att en stor del av byggproduktionen flyttas in till fabrik, minskar också 
etableringstiden ute på byggarbetsplatsen. Byggtiden kan minska upp till 80 %. Om 
väderleken är god motsvarar detta att ett arbete som tidigare skulle ta 1 år istället kan 
göras på 9 veckor (Svenskt Trä, 2013) (Widman, 2012). Anledningen till att 
produktionstiden minskar så drastiskt är för att flera arbetsmoment då kan utföras 
parallellt. Samtidigt som markarbeten och gjutning av platta fortfarande görs, kan 
resten av huset i form av moduler byggas på annan plats. 
 
Genom att allt byggande i princip sker inne på fabrik i en kontrollerad miljö, innebär 
det också att dåligt väder inte påverkar byggnadstiden i samma omfattning som det 
skulle göra jämfört med platsbyggande. Detta innebär att projekt inte heller avstannar 
vid hård väderlek.  
 
Tiden som det tar att planera hur logistik och organisation skall fungera reduceras 
också eftersom byggnadsplatsen istället förvandlas till en mindre komplicerad 
monteringsplats. 
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• Lägre kostnader: 
Utöver att spara tid, sparar volymelementsbyggande även pengar. När 
organisationen effektiviseras, minskar antalet arbetstimmar. 
 
Om material förvaras på en byggarbetsplats medföljer risker till stöld och skador. 
Bygger man på fabrik försvinner transportkostnaderna av det material som annars 
skulle bli stulet eller skadat. På detta sätt effektiviseras antalet transporter. Att en 
mindre mängd byggmaterial behöver förvaras på byggarbetsplatsen medför en 
minskad etableringsyta. Dessutom minskar oväntade materialomkostnader p.g.a. 
svinn och det blir enklare att sätta ett fastpris på en produktion. 
 
Efter att ett platsbygge färdigställts finns det ofta oanvänt och dugligt material som 
kastas istället för att returneras. Inne på fabrik är det enklare att istället återanvända 
t.ex. gipsskivor och träreglar. Därför minskar också mängden förlorat material och 
dess kostnad både från beställarens och leverantörens sida. 
 

• Bättre kvalitet: 
Generellt genererar ett byggande i fabrik en bättre kvalitet eftersom att produktionen 
då flyttas till en miljö som är skyddad från yttre faktorer som väder och vind. Som en 
följd minskas mängden byggfukt eftersom det då inte finns någon risk för att det 
regnar på konstruktionen. Efter att en volym färdigställs lindas den in i plast så att 
den hålls skyddad efter det att den lämnat fabriken. Majoriteten av de skador som 
uppstår vid byggskedet är fuktrelaterade, oftast som en följd av nederbörd (Kumlin, 
2014). Fukt ger inte bara dålig innemiljö utan påverkar även trämaterialets 
nedbrytning (Svenskt Trä, 2014c). När en process upprepas flera gånger blir det 
också lättare att upptäcka och åtgärda de problem som uppstår.  
 

• Bättre arbetsmiljö: 
Industriellt byggande innebär upprepning. En följd av detta blir att risken för 
arbetsskada minskar. Varje platsbygge sker i en unik miljö med nya förutsättningar 
som kan innebära allvarliga skador, ibland dödsfall. När samma process repeteras 
flera gånger i en kontrollerad miljö blir den alltmer förbättrad och säker. 
 
Ofta sker byggande på icke ideala platser där inte bara arbetarna påverkas utan 
även tredje person. Om så mycket som möjligt av produktionen flyttas bort från 
sådana platser minskar inte bara buller men även antalet transporter och som en 
följd behovet att stänga av vägar. Arbetsplatsen blir då säkrare för arbetare samt 
tredje person 
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• Bättre boendemiljö: 
Det populära materialet trä har en stark förankring hos konsumenterna, och detta 
beror inte bara på den estetik som den utger utan även den positiva effekt som 
materialet har på miljön. Ur miljösynpunkt är förnyelsebart byggmaterial det enda 
hållbara, och dagens medvetna svenskar blir mer angelägna att göra klimatsmarta 
val (Svenskt trä, 2013). Att välja att ha trä som material bidrar även till en jämnare 
luftfuktighet då materialet är ett levande material och lagrar fukt under fuktiga årstider 
för att sedan återge den under de torra årstiderna. 
 
 

• Miljöaspekter: 
Träd har egenskapen att fotosyntetisera. När detta görs binds bl.a. luftens koldioxid i 
trädets struktur. Träd motverkar därför växthuseffekten. Efter avverkning förloras 
denna egenskap men kolet förblir bundet exempelvis i form av papper, möbler och 
byggprodukter. En kubikmeter träprodukt lagrar kol motsvarande ca 0,9 ton 
atmosfärisk koldioxid under sin livslängd (Svenskt Trä, 2014d). Detta innebär att 
koldioxiden byggs in i en konstruktion. I Sverige återplanteras minst två nya träd för 
varje avverkat träd, detta innebär att koldioxidbindingen inte avtar trots att träd 
avverkas. Därför minskar inte heller skogen av att man bygger i trä, den har istället 
dubblerats jämfört med för 100 år sedan (Skogsindustrierna, 2012). Vid 
volymelementsbyggande på fabrik är det lättare att ta vara på oanvänt trä. Det 
materialet som inte går att använda som byggmaterial som träflis, bark och spån säljs 
vidare till pappersföretag, biobränsleföretag, fjärrvärmeanläggningar samt 
spånskiveindustrin (Moelven, 2014). 
 

3.2.2.2. Nackdelar med att bygga i trävolymelement 
• Begränsningar i planlösningen 

Vid projektering efter modulkoncept måste vissa mått följas. Trafikverket har krav på 
hur stora transportlaster får vara vad gäller bredd, höjd och längd. Som en följd av 
transportkraven begränsar volymelementens storlek också 
planlösningsutformningen. Det kan därför uppkomma svårigheter med att skapa 
öppna planlösningar om modulskarvar måste förekomma med jämna mellanrum. 
Planlösningarna kräver mer projekteringstid för att anpassas och optimeras efter de 
begränsningar som finns jämfört med platsbyggande.  
 

• Extra fogningstjocklek 
Ett volymelement måste i sin konstruktion bestå utav omslutande och bärande 
väggar. Dessa väggar håller samman golvet och taket. En följd av att ha bärande 
ytterdelar är en dubblad väggtjocklek vid dem ställen där en modul fogas till en 
annan. Detta gäller även i vertikal ledd när moduler ställs ovanpå varandra, då 
kommer det skiljande bjälklaget innefatta en tjocklek motsvarande den undre 
modulens tak och den övre modulens golv. Fogar sker heller inte stumt mot varandra 
utan med en skiljande luftspalt. Vid platsbyggande kan byggnaden bli mer yteffektiv 
eftersom den då inte behöver byggas med en dubblad väggtjocklek vid de ställen där 
modulerna annars skulle möta varandra. 
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• Modulskarvar 
För att undvika synliga skarvar mellan moduler i exteriören måste delar av fasaden 
byggas på plats om en enhetlig fasad ska erhållas. 
 

• Byggteknisk begränsning 
Leverantörerna bygger volymelementen endast efter sina egna förutbestämda 
väggkonstruktioner. En beställare är därför begränsad av vilka väggdimensioner som 
kan användas och kan som en följd inte kräva en vägg med tjockare isolering än vad 
som erbjuds. Lösningen till detta kan då vara att man använder sig av ett bättre 
isoleringsmaterial för att komma ner på ett lägre U-värde. Konsekvensen av detta blir 
dock en högre kostnad som kanske inte blir konstandseffektiv i slutändan. 

3.3. Trafikverkets krav vid transporter 
Transporter 
Vid transport av last på svenska vägar finns det bestämmelser angående 
transportens dimensioner med avseende på bredd, längd, höjd och vikt. All transport 
inklusive fordon som har en bredd som överstiger 2,6 meter samt en längd som 
överstiger 24 meter, måste ha särskild dispens från trafikverket. 
 

• Lång transport 
24 m - 30 m utmärkning 
  
Längre än 30 m men högst 35 m utmärkning, varningsbil och styrbara axlar 
  
Längre än 35 m utmärkning, varningsbil, eskort och styrbara axlar 

• Bred transport 

261 cm - 310 cm utmärkning 
  
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil 
  
Bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort (Trafikverket, 2012) 
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4. Genomförande och resultat 

Detta kapitel beskriver hur arbetet fortgått under bearbetningen av modulens 
utformning samt hur man resonerat kring de val som gjorts. Vidare presenteras hur 
lösningarna för husets övriga delar bearbetats fram. För förtydligande av ritningar se 
ritningsbilagor. 

4.1. Val av leverantör 
Leverantörssökandet begränsades till att bara ta kontakt med företag som finns i 
Sverige då det gynnar det svenska företagsklimatet. 3 leverantörer som tillverkar 
prefabricerade volymelement kontaktades för samarbete. De företag som 
kontaktades var Moelven, Flexator och PCS projekt.  
 
Flexator jobbar mycket med färdiga lösningar men har även möjlighet att rita upp en 
byggnad efter kundens önskemål. Dock tillåter Flexators nuvarande byggsystem 
endast tre våningar. Detta beror på att de inte har börjat använda sig av så kallade 
inhängda bjälklag ännu (Ola Adolfsson, Flexator,2014). 
 
PCS projekts koncept innefattar ett antal färdiga moduler som man kan kombinera 
som man vill, men däremot finns det ingen möjlighet att egendesigna sina moduler. 
Moeleven kontaktades på Nordbygg, vilket är en mässa i Älvsjö. Företaget kunde 
bygga enligt modulprincip i högre höjder, kunde utföra moduler efter egendesignade 
ritningar och hade arkitektoniska referensobjekt. Dessutom var Moelven 
samarbetsvilliga, intresserade och tillmötesgående. Dessa faktorer gjorde att detta 
var ett självklart val för vidare sam arbete. Företaget har varit delaktigt i 
utformningen av flerbostadshuset. Jonas Fransson är den personen som konsulterat 
oss under examensarbetet.  
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4.2. Bearbetning av huset 
Bostadshuset på 5 våningar har valts att utföras helt i trä dels på grund av estetiken 
men även för träets låga egenvikt.  
 
Entréplanet samt loftgången för första planet kommer att vara platsbyggt och 
trapphuset kommer att byggas upp med prefabricerade vägg och bjälklagselement. 
De fyra resterande våningarna kommer bestå av lägenheter som är utförda med 
prefabricerade volymelement. Dessa levereras utan fasad för att yteffektivisera 
lägenheterna så mycket som möjligt ur transportsynpunkt. Efter volymelementen är 
placerade och sammanfogade monteras fasad, balkonger, tak och återstående 
loftgångar. 

 

4.2.1. Typlägenhet 
 
Önskemålet från företagets sida vad gäller 
lägenhetsutformning var ursprungligen en tvåa för två 
personer. Arean skulle helst sträva mot 50 m² och inte 
överstiga 55 m² samt om möjligt utföras i en modul. 
Det konstaterades väldigt snabbt i arbetet att det inte 
gick att utföra en trevlig och bra planlösning och 
uppfylla alla dessa önskemål. Här nedanför kommer 
förklaringar på de planlösningar som har diskuterats, 
där olika alternativ har undersökts. 
 
Grundtyplägenhet 
 
Den lägenhet som Belatchew Arkitekter hade ritat 
granskades och det hittades en del för- och nackdelar 
med denna. Det var ett väldigt bra ljusflöde genom 
hela lägenheten vilket är en stor kvalitet speciellt när 
man bygger långsmala lägenheter. Alla rum nås via 
korridoren och man har en tydlig känsla vart de olika 
rummens gräns går. Däremot saknades en tydlig hall, 
sovrummet var för litet, ingen förvaring fanns utsatt. 
Trots ljusflödet som korridoren bidrar till så blir den 
ytineffektiv. Det fanns inte heller någon planering för 
installationer.   
  

Figur 1: Grundtyplägenhet av Belatchew Arkitekter 
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Typlägenhet 1 
 
Första typlägenheten planerades efter att kunna 
delas upp i två moduler, därav ett sidosteg från de 
tidigare önskemålen. Lägenheten är väldigt 
yteffektiv och trots att det som saknades i första 
förslaget tillkommit, har antalet kvadratmetrar 
minskat med 2 m². Kök och badrum är placerade 
bredvid varandra för att kunna optimera dragning av 
värme och vatten. En negativ egenskap med 
lägenheten är att kökets arbetsyta måste användas 
som passage till sovrummet. Sovrummet blev även 
för stort.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Typlägenhet 2 
 
Denna typlägenhet är ett alternativ till typlägenhet 1 
och är mer yteffektiv. Arean har minskat med 
ytterligare 3 m². Detta innebär dock att toalettdörren 
hamnar i köket vilket inte är lika välplacerat som i 
planlösning 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Typlägenhet 1 

Figur 3: Typlägenhet 2 
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Typlägenhet 3 
 
Denna lägenhet är planerad med en mer öppen 
planlösning, där ljusflödet har varit den centrala punkten i 
utformningen. Korridoren bredvid sovrummet bidrar till att 
man inte behöver gå igenom sovrummet för att komma ut 
till balkongen. Detta gör att sovrummet förblir en privat del 
även när man har besökare. Sovrummet är mer kompakt, 
dock går kvadratmetrarna upp markant på grund av den 
korridor som bildas bredvid sovrummet. Även här måste 
man gå igenom köket för att komma till sovrummet samt 
att dörren till toaletten inte är optimalt placerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typlägenhet 4  
 
Detta är ett alternativ på planlösning 3 där ljusflödet 
påverkas positivt och lägenheten upplevs ljusare. Denna 
lägenhet är något mindre men har samma nackdelar som 
planlösning 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Typlägenhet 3 

Figur 5: Typlägenhet 4 
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Typlägenhet 5 
 
Denna lägenhet har planerats att 
kunna ändras efter hur 
familjeförhållandena förändras 
med tiden. Genom att slå upp en 
vägg i sovrummet kan denna 
tvåa enkelt ändras till en trea om 
familjen utökas.  Detta innebär att 
de boende inte behöver flytta 
trots ändrade familjeförhållanden. 
Dock blockeras ljusflödet inne i 
lägenheten samt att det stora 
fönstret i sovrummet måste delas 
upp till två mindre. Antalet 
kvadratmeter håller måttet dock 
blir det en liten yta för 
vardagsrum och matplats. Detta 
medför att det inte blir någon 

tydlig avgränsning mellan 
vardagsrum och kök.  
 
 
 
 

 
Typlägenhet 6 
 
Detta är ett mer yteffektivt 
alternativ på typlägenhet 5, där 
köket och vardagsrummet blivit 
mer separata. Toalettdörren är 
flyttad till hallen för att inte vara 
direkt kopplad till de sociala 
utrymmena. Toaletten har 
minskats något i och med att 
man använt sig av en 
kombinerad tvättmaskin istället 
för tvättmaskin och torktumlare. 
Det här är en ny teknik som 
ännu inte formulerats i en SIS 
standard. Eftersom det går att 
uppfylla de krav som ställs i 
boverkets byggregler på ett 

bättre och mer yteffektivt sätt, finns det ingen anledning till att följa sämre standarder. 
Därför är detta avsteg från sis lämpligt.  
 

Figur 6: Typlägenhet 5 

Figur 7: Typlägenhet 6 
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Typlägenhet 7 
 
Efter att ha provat planera lägenheter anpassade efter att 
byggas med två moduler togs beslutet att anpassa 
lägenheten efter en modul. Att utföra lägenheten i en 
modul visade sig vara det mest kostnadseffektiva 
alternativet ur transportsynpunkt. Även ur arealsynpunkt är 
en modul det bästa alternativet, då utförandet av två 
moduler innebär dubbel innervägg, som i sin tur leder till 
outnyttjad yta. Då lägenheten konstrueras efter en modul, 
måste lägenheten utföras som en 2a för en person för att 
den ska kunna följa SIS-standarden. Detta innebär att 
lägenhetens area ändras från 50 m² till ca 40 m². Denna 
lägenhet har kvaliteter som ljusflöde via den passage som 
går genom hela lägenheten. Ytan som passagen bildar till 
blir inte oanvänd area då den används till förvaring och 
kök. Toaletten är placerad nära sovrummet där dörren är 
planerad att inte vara i direkt anslutning till de sociala 
rummen.  
 
 
 

 
Typlägenhet 8 
 
Detta är en revidering på typlägenhet 7 som blev det slutgiltiga 
alternativet. Genom att flytta en del av förvaring har hallen fått en 
tydligare avgränsning. Att rotera sängen innebar att sovrumsdörren 
kunde flyttas och garderoberna kunde ställas mot 
förvaringsväggen. Förflyttningen av balkongdörren medför att 
genomgången från hall till balkong är rak vilket skapar ett naturligt 
flöde genom lägenheten. 
 
Ett större schakt har placerats i toaletten där vatten och värme från 
både toalett och kök leds. Från köket kommer en ledning dras i 
golvbjälklag, vilket var ett bättre alternativ än att utföra två schakt. 
Tvättmaskin och torktumlare flyttas ut till korridoren och blir en 
kombinerad tvättmaskin. Om lägenhetsinnehavaren väljer att 
frångå SIS, kan det streckade utrymmet utanför toaletten användas 
till ytterligare förvaring.  
 
Ventilationsschakt som rymmer till- och frånluftskanaler har 
placerats bredvid den kombinerade tvättmaskinen med generöst 
utrymme. Schaktet som går vertikalt igenom modulen är tänkt att 
vara en grenkanal som rör sig mellan våningsplanen. Nere vid 
entréplan kan dessa grenkanaler kopplas samman till en stamkanal 
som sträcker sig horisontellt genom entréplanet längs innertaket. 
Stamkanalen kan sedan kopplas vidare till ventilationsaggregatet. 

Figur 8: Lägenhet 7 

Figur 9: Lägenhet 8 
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4.2.2. Modulens uppbyggnad 
 
Lägenheten kommer färdigutformad i en modul utan 
fasad med yttermåtten 13000*4150 mm², dessa 
mått beror på Moelvens krav som i sin tur grundar 
sig i trafikverkets krav. 
  
Väggarna är utformade efter Moelvens standarder 
och har följande dimensioner 
 
Ytterväggar: 288 mm 
 
Lägenhetsskiljande väggar: 121 mm 
 
Schaktväggar samt innerväggar: 96 mm 
 
 
.  
 

 

 
 
 
 
  

Figur 10: Modulens uppbyggnad 
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4.2.3. Entréplan 
Grundplanlösning av entréplan 
Med hjälp av handboken avfallutrymmen, sis och information från leverantörer av 
cykelställ konstaterades att Belatchew Arkitekters förslag av entréplanets utformning 
kunde förbättras något. Det visade sig att soprummet var tvunget att planeras om, 
förrådsrummet planeras mer exakt och cykelrummet kunde yteffektiviseras. 
 

 
Figur 11: Entreplan av Belatchew arkitekter 
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Ny entréplan

 
Figur 12: Ny Entreplan 

Förråden är dimensionerade enligt SIS, varav 19 stycken förråd har dimensionerna 
980x1165 mm², 4 stycken 930x1100 mm². Ett förråd har en otymplig form men har 
kompenserats med en generösare storlek. 
 
Soprummet är dimensionerat efter handboken avfallsutrymmen. Nedan visar en lista 
vilka olika kärl som kommer behövas användas uttryckt i liter. 

• Matavfall   600 l 
• Brännbart   2x600 l 
• Blandat   5x370 l 
• Returpapper   370 l 
• Papperförpackningar  600 l + 370 l 
• Plastförpackningar  370 l 
• Metall   80 l 
• Färgat glas   80 l 
• Ofärgat glas   80 l 

 
Ett separat soprum för grovavfall har inte planerats in då det behovet kommer att 
täckas upp genom att ha en tillfälligt uppställd container utplacerad vid enstaka 
tillfällen (Avfall Sverige, 2009).   
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Cykelparkeringen i Älvsjö har 
varit en inspiration till 
utformningen av cykelförrådet. 
Genom att använda sig av 
cykelparkering i dubbla plan 
som man gjort i Älvsjö 
yteffektiviserades förrådet. 
Detta resulterade i 36 
inomhusplatser till en yta på 
37,8 m² som innebär 1,5 
platser/lägenhet vilket var 
målet. Det finns även 28 extra 
parkeringar placerade 
utomhus på både fram- och 
baksida. 

TMI Trafik och 
Miljöinnovationer säljer 
sådana cykelparkeringar och 
det är dessa som cykelförrådet 
planerats utifrån. De storlekar 
som passade för 
bostadshusets behov var 

följande. 

Två stycken ställ för 8 cyklar med dimension 1836x1650 mm² 

Två stycken ställ för 10 cyklar med dimension 2264x1650 mm² (TMI, 2014) 

Lokalen har en area på 116,8 m², med en RWC inplanerad. Lokalen har lämnats 
öppen för att disponerats för vad företaget vill använda det till. Om man skulle vilja 
använda denna lokal till kafé finns det möjlighet att placera ett kök i anslutning till 
schakten.  

  

Figur 13: Älvsjö station, cykelparkering. Fotograf: Maroun Akiki 
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4.2.4. Trapphus 
Trapphuset är tänkt att byggas med massivträelement och ska vara ett 
utomhustrapphus. Med detta menas att utomhusklimat kommer råda inom 
trapphuset. 
 
Den norra fasaden har lämnats öppen och uttrycks endast med vinklade reglar som 
går horisontellt mellan massivträpelaren och den västliga väggen (se figur 14). 
Anledningen till att reglarna sitter i en vinkel är för att de ska leda bort vatten. 
Massivträbjälklaget som har tjockleken 183mm kommer täckas med ett gummitätskikt 
så att vatten som tar sig in i trapphuset inte ska tränga sig ned i konstruktionen. 
Ovanpå gummitätskiktet har 9mm kakel lagts.  
 
De bärande massivträväggarna kommer inte vara isolerade eftersom detta är ett 
utomhustrapphus. Massivträväggarna har valts att lämnas nakna utan interiört 
ytskikt. På utsidan kommer dock spikregel och panel att fästas för att skapa en 
exteriör i enlighet med resten av bostadshuset. Ingången mellan loftgångar och 
trapphus lämnas helt öppen från tak till golv. Den östra trapphusväggen kommer gå i 
kant med modulytterväggen. Därför kommer just den väggytan på modulernas 
ytterväggar inte att behöva varken fasadmaterial eller spikläkt. Den östra 
trapphusväggen ligger därför direkt emot modulväggens stenullsskiva. 
 
I trapphusets entré finns det brevlådor till varje bostad inbyggda i massivträväggen. 
Anledningen till att entréplanet till skillnad från övre plan har en vägg på den norra 
fasaden är av säkerhetsanledning så att en ordentlig port kan installeras. Detta för att 
ingen utomstående ska kunna komma in i den privata fastigheten.   
 

 
Figur 14: Fasad mot nordväst 
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4.2.5. Fasader 
Vid val av fasad har ett antal träbaserade produkter samt träslag jämförts. För att 
bilda en bra bakgrund angående vilken produkt som skulle användas var det viktigt 
att få en verklighetsuppfattning. Därför besöktes ett antal referensobjekt så att 
lösningarnas implementering i verkliga livet kunde observeras. Vad gäller specifika 
material gjordes studiebesök till materialbiblioteket i Älvsjö samt beställning av 
materialprover. 

4.2.5.1. Spånskivor 
Spånskivor består utav råmaterialen spån eller träflis som ofta förekommer som 
restmaterial vid annan träproduktframställning. Det är också anledningen till varför 
skivorna är så billiga. (Dinbyggare, 2010) 

Folkhem bygger bostadshus i trästomme på hamngatan i Sundbyberg. Detta 
referensobjekt är helt utfört i trästomme. Wingårdh Arkitektkontor har valt att utföra 
denna byggnad i en spånskivfasad i träslaget Ceder. Varje spånskiva har 2-3 
ovanpåliggande skivor. Fasaden är hantverksmässigt vacker men 
renoveringsarbeten kommer att bli kostsamma. Detta eftersom att många skivor 
måste plockas bort även om de inte behöver bytas ut just då, just på grund av sättet 
som de monteras. Skivorna täcker en mindre fasadyta jämfört med panel och det 
kommer därför krävas en mer tidskrävande montering.  

 
Figur 15: Sundbyberg, cederfasad.           Figur 16: Sundbyberg, cederfasad, 
Fotograf: Maroun Akiki             Fotograf: Maroun Akiki 
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4.2.5.2. Fanérträ 
Är träblad utskuret ur stockar på omkretsen. Träbladet limmas och pressas sedan 
samman med spånbaserade material för att bilda en lamellskiva. Detta innebär att 
dyrare trämaterial kan användas på ytan, utan att kostnaderna blir allt för höga. Det 
som är annorlunda med fanérträ är att träets årsringar förekommer i annorlunda 
mönster från vad som vanligtvis ses i en träpanel. Anledningen till detta är för att 
träbladet just skärs ut på en stocks omkrets istället för tvärt igenom den.  
 
Marmoroc är en fanérträleverantör som produktprover beställts ifrån. Efter samtal 
med företaget har det visat sig att träprodukten endast förväntas klara 10 år i 
fasadmiljö. Fanérskivorna kan förekomma med både dold och synlig infästning, 
dessa monteras mot en stålskena som sitter fastskruvad i väggen. En stor fördel med 
Fanérträ är att skivorna är enkla att montera och byta ut. 
 

   
Figur 17: Nordbygg, marmorocks monter                 Figur 18: Högdalen, tunnelbanestation 
Fotograf: Maroun Akiki                   Fotograf: Maroun Akiki 
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4.2.5.3. Panel 
Är det äldsta av fasadmaterialet som undersökts. Utvändiga panelbrädor kan 
förekomma som många olika typer. Moelven har dock varnat från att använda 
fjällpanel vilket var den paneltyp som användes till Skagershuset i Årsta. Enligt 
Moelvens erfarenhet ändrar fjällpanel sin form oregelbundet beroende på väder och 
sol som en följd av sin ojämna tjocklek. Dem menar att vanlig panel har mer jämna 
rörelser. 

Skagershuset i Årsta som byggts med trävolymelement av Moelven har en stående 
fjällpanelsfasad. Panelen i sig har varierande dimensioner och byter tvärt till en 
spegelvänd infästning. Detta leder till att skuggbildning skapas mellan vissa paneler 
och att fasaden blir mer lekfull. Panelen är i träslaget ceder. 

  

Figur 19: Årsta, Skagershuset.  Figur 20: Årsta, Skagershus.  
Fotograf: Maroun Akiki   Fotograf: Maroun Akiki  

 

4.2.5.4 Träslag 
På materialbiblioteket fanns ett antal olika träslag presenterade. Oavsett vilken 
fasadtyp som skulle väljas fanns det dock alltid ett intresse att ta ett nordiskt träslag. 
Att välja något som kan produceras inom Skandinavien är det mest miljövänliga 
alternativet. Det typiskt nordiskt förekommande träslagen är gran, furu, björk och ek. 

Trots att ek som träd är vanligt förekommande i Sverige använd det inte till 
fasadmaterial i stor omfattning. Om man vill använda detta måste materialet 
importeras från andra länder. (Florman, 2014)  

Björk är ett mjukare träslag än gran och furu och tål därför som en följd mindre 
mekanisk påfrestning det vill säga slits snabbare och har en kortare livslängd. 
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Figur 21: Älvsjö, materialbiblioteket, Träprover.     Figur 22: Älvjö, Materialbiblioteket, svenska träslag 
 
Fotograf: Maroun Akiki           Fotograf: Maroun Akiki 

 

För att skapa en intressant exteriör har huset valts att utföras i två olika träslag: Furu i 
fasad och Ceder på balkonger och loftgång. Furu valdes i fasad för att det var mer 
estetiskt tilltalande med sin något mörkare kulör än gran och dessutom mer 
beständig och röttålig. Då loftgång och balkong är de delar som ger huset sin 
karaktär valdes Ceder som material för att försärka detta intryck med dess 
iögonfallande och vackra utseende. Cedern är behandlad med lasyr för att behålla 
den vackra rödbruna färgen. Dessa två träslag får en gråare nyans när de åldras. 
Däremot har de inte samma ton dels på grund av deras grundnyans men och på 
grund av den lasyrbehandling som cedern ska få. Detta gör att exteriören skapar ett 
intressant intryck hos betraktaren. 

 

Figur 23: Fasad mot öst 
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4.2.6. Tak 
 
Bostadshusets tak är uppdelat för varje modul och är ett låglutande tak med 4° 
lutning. Detta innebär att taket måste utföras med både takpapp och underlagspapp 
med frilagd kant för att ha täta skarvar. Det råspontade taket vilar på åsar i 
konstruktionsvirke med dimensionerna 45x145mm² och centrumsavståndet 1200mm. 
Åsarna är upphängda på de större limträbalkarna i en typ av byggbeslag kallad 
balksko.  

Limträbalkarna har dimensionerna 90x360mm² och skapar utsprång från fasaden. På 
modulernas nordliga sida går utsprånget ut 1600 och 3200mm. På modulernas södra 
sida går utsprånget ut med 1300mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taket måste platsbyggas och följer inte med 
modulen. Moelven klarar av att transportera 
färdiga modulhöjder på max 3,5m. 
Modulerna som används för det här 
projektet är 3059mm höga. Med en 
taklutning på 4° över en 15,944m lång 
sträck blir takpåväxten i sig 1115mm. Därför 
kan denna taklösning inte prefabriceras. 

  

Figur 24: Takdetalj 

Figur 25: Takplan 
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4.2.7. Balkonger  
Balkongernas bas är en massivträplatta. Fördelen med massivträ är att plattan väger 
mindre än en vanlig betongplatta vilket innebär att den inte kommer ha samma krav 
på infästning. Massivträbalkonger är mer lämpade för trävolymelement eftersom de 
kan monteras i efterhand utan större ingrepp på modulernas konstruktion. Nackdelen 
är att stagning med en 45° vinkel krävs för uppbärning, vilket påverkar exteriören. 
Diffusionstätt ytskikt, exempelvis gummiduk ska placeras ovanpå plattan som ett 
skydd mot nederbörd men det bör även finnas på undersidan så att inte deformation 
sker som en följd av varierande fuktsvullnad mellan ovan- och undersida. Alternativt 
kan undersidan istället bestrykas med täckfärg (Massivträ handboken, 2006).   

Ovanpå gummiduken placeras två lager trallvirke 22x95mm². På stolparna som finns 
placerade vid plattans ytterkant spikas stående reglar. Ovanpå dessa fästs sedan 
horisontella spjälor. 

 

Figur 26: Sketchupmodell, balkonguppbyggnad 1 Figur 27: Sketchupmodell, balkonguppbyggnad 2
      

 

Figur 28: Sketchupmodell, balkonguppbyggnad 3 

Samtliga balkonger är placerade i hörn med undantaget från de som sitter på de 
västligaste modulerna. Hörnbalkongerna har måtten 1300x3846 mm², de andra är 
något större med måtten 1300x4194 mm². 
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De horisontella spjälorna förekommer i varierande standarddimensioner och sträcker 
sig ut över balkonggränsen till att omfamna angränsande fasadväggar. Detta hjälper 
skapa en mer tredimensionell exteriör. Omfamningen blir mer tydlig i och med att 
fasadpanelen går i en annan riktning än spjälornas. 

 

Figur 29: Fasad mot öst 

 

4.2.8. Loftgång 
Loftgångens funktion är att skapa en förbindelse mellan bostäderna och trapphuset. 
Men i entréplan uppfyller loftgången ytterligare en uppgift. Loftgångens balkar och 
pelaretar i detta plan emot laster från ovanliggande plan. Detta beror på att 
entréplanets väggar är indragna vilket innebär att modullaster från 4 våningar saknar 
bärning av de utstickande delarna. Därför har dessa balkar och pelare utförts i något 
kraftigare dimensioner jämfört med balk-pelarsystemen för de övre loftgångarna. När 
volymelementen ska lyftas på plats är det tänkt att de ska ställas direkt på den 
platsbyggda entréplanen samt balk- och pelarsystemet för loftgången till våning 1. 
Resterande loftgångar monteras efteråt. 

I entréplan är loftgångens limträpelare samt yttre primärbalk utförd i dimensionerna 
90x360 mm². De inre balkarna som tar emot laster från övre plans modulhörn har 
dimensionerna 90x270 mm². I övre plan är pelarna och primärbalken 90x270 mm² 
och de inre balkarna 90x225 mm².  
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Figur 30: Stomplan entré 

 
Eftersom att moduler står ovanpå loftgångsbalkarna i våning 1 måste loftgången få 
en höjdpåbyggnad motsvarande modulgolvets tjocklek. Anledningen är för att det 
enkelt ska kunna gå att ta sig från loftgången in modullägenheterna utan att ta sig 
över större höjdskillnader. Golvtjockleken i modulerna är 258mm. För att undvika 
stora höjdskillnader har det ovanpå de bärande loftgångsbalkarna byggts ett golv 
med konstruktionsreglar 45x195mm² och påliggande trätrall 28x120 mm². 
Påbyggnaden blir då 223mm och som ett resultat en höjdskillnad på 35mm. Denna 
skillnad går att minska ytterligare om ett till trallager byggs på. 
 
Så som balkongerna har loftgången ett räcke likt en staketstruktur. Men i det här 
fallet uppfyller räcket en viktig roll just i sättet det designats. Genom att låta det gå på 
utsidan av loftgångens primärbalk har den väldigt tjocka konstruktionen bestående av 
360mm primärbalk och 223mm bjälklagspåbyggnad kunnat döljas. Loftgångarna och 
deras konstruktion är en viktig del av byggnadens exteriöra, därför är det också 
viktigt att den tas om hand ur ett gestaltningsperspektiv och inte lämnas naken och 
synlig. 
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Figur 31: Sketchupmodell, loftgångsuppbyggnad 1  Figur 32: Sketchupmodell, loftgångsuppbyggnad 2 

 
Figur 33: Sketchupmodell, loftgångsuppbyggnad 3 
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4.2.9. Fördelning av ytor och dess användning 
 
BYA*:  296,7m² 
LOA**:  434,4m² 
BOA***:  1042m² 
 
* BYA (Byggnadsarea) avser den totala ytan som en byggnad upptar på marken. 
** LOA (Lokalarea) avser den totala ytan som används för andra ändamål än boende 
*** BOA (Boarea eller boyta) avser den yta som är användbar för de boende. 
 

4.2.10. Ventilation 
 
Eftersom att byggnadens tomt fortfarande är okänd har vi valt att avgränsa oss från 
placeringen av ventilationsaggregatet. Det finns flera möjligheter öppna för vart ett 
sådant aggregat skulle kunna stå. Om marken lämpar kan det hända att ett garage 
byggs i en källarvåning. Då skulle ventilationsaggregatet kunna placeras under mark i 
samband med garaget. Frånluften skulle då även kunna fläktas in i garageplanet 
efter värmeväxlingen istället för direkt ut. Då används frånluften ett steg ytterligare till 
att värma upp garaget. 
 
Om inget garage byggs skulle aggregatet kunna placeras i trapphuset förutsatt att 
viss omplanering görs. Antingen byggs trapphuset ut, vilket det finns utrymme för så 
att aggregatet kan placeras i markplan, eller så bygger man på ytterligare en våning i 
trapphuset och placerar aggregatet högst upp. 
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5. Diskussion och slutsats 

Vi lever i ett samhälle som ständigt växer genom utbyggnad av områden, speciellt i 
större städer som Stockholm. Där behövs det många bostäder snabbt, vi anser att 
industriellt byggande som produktionsteknik är en lösning med många fördelar i detta 
fall. Även studentstäder där behovet av boende varierar från år till år har stor nytta av 
modulbyggande eftersom dessa kan konstrueras på ett sätt som gör dem mobila. 
 
Det går att använda industriellt byggande i de flesta byggnationer, dock blir det 
självklart mer ekonomiskt att använda detta när man producerar samma typ av modul 
flera gånger. Som en följd av att man upprepar samma lösning utvecklas den också 
till att bli bättre.  
 
Vi tror att det kommer ske en ökning av byggande med modultänk då man kan se en 
tendens till att byggföretag väljer att inrikta sig mer till denna typ av tillverkning. Från 
entreprenörens perspektiv tror vi detta beror på den långsiktiga ekonomiska vinning 
som erhålls genom att återanvända samma byggteknik i flera produktioner. Från 
beställarens sida är framförallt smidigheten att snabbt kunna få en byggnad färdig 
det som attraherar.  
 
Vi anser framförallt ur miljöperspektiv att både byggande med volymelement och 
byggande med trä är något som bör användas mer. Dels på grund av de 
skogstillgångar som finns i Sverige men också för att industriellt byggande innebär 
mindre spill och svinn.  
 
Den ökade miljömedvetenheten i samhället som råder just nu, talar för att aktörer 
inom byggsektorn kommer att göra mer miljömedvetna val och välja att bygga 
hållbart. Därför tror vi att trä kommer att öka som materialval så att miljöpåverkan blir 
så liten som möjligt.  
 
Det resultat som vi har kommit fram till på denna korta tid är något vi är nöjda med. Vi 
anser att vi uppnått det ursprungliga mål vi hade vilket var att anpassa vår design 
efter modulbyggnadsprincip. Den planlösning som vi bearbetat fram har bra kvaliteter 
som uppfyller de krav som ställs.  
 
Projektet har ökat vårt intresse för byggande med moduler och det har visat sig att 
utformningen inte är så begränsad som vi först trodde. Från början fanns det 
misstankar att modulerna inte skulle kunna utformas lika fritt som de gjordes. Vi 
trodde först att de ställen där modulerna fogas skulle visas som synliga skarvar i 
fasaden. Fasaden vid just fogarna kunde dock byggas på plats för att göra 
övergången mellan modulerna oskiljbar. Därför är det lämpligt att hävda att 
utvecklingen gått framåt sedan miljonprogrammet då husen var enformiga och ofta 
hade elementskarvar synliga i sin exteriör.   
 
Efter att vi har jobbat med detta arbete i 10 veckor har vi märkt att denna metod av 
byggande är ett framgångsrikt sätt att bygga på. Framförallt visar den minskade 
byggtiden att volymelementsbyggande har stora tillväxmöjligheter då tid är pengar. 
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Vi lever idag i en värld där allt ska gå snabbt och ske så effektivt som möjligt. Den 
kapitalistiska världsuppbyggnaden drivs framåt av konkurrens. För att vara 
konkurrenskraftiga måste byggherrar och entreprenörer uppföra sina hus med 
snabbast möjliga metod, men också på ett sätt som lockar till sig en efterfrågan. Den 
arkitektoniska utformningen är en viktig del av detta. Vi ser här en möjlighet att 
åstadkomma en tilltalande utformning med prefabricerat byggande i volymelement. 
Därmed vill vi med vårt hus visa att detta är möjligt. Arkitektur är subjektivt men 
oavsett hur den upplevs, positivt eller negativt handlar den i slutändan om att skapa 
ett intryck hos betraktaren. Så länge det sker har arkitekturen uppfyllt sin roll. Ett 
exempel där vi har försökt att skapa intryck hos betraktaren är när vi valt att utföra 
huset med 42 stycken hörn. Denna typ av byggnation är inte ekonomiskt hållbart om 
man skulle välja något annat än modulbyggande. Om detta är en kvalitet eller inte är 
upp till varje enskild människa att avgöra. Det viktiga är att påvisa att det finns unika 
möjligheter i den arkitektoniska utformningen vid just byggande med volymelement.  

Vidare studier 
En intressant frågeställning att jobba vidare med är ur ekonomisk synpunkt göra 
jämförelse mellan ett platsbyggt och ett hus uppfört i volymelement. 
Volymelementsbyggande handlar om att man bygger i serier och det skulle vara 
intressant att veta antalet tillverkade bostäder som behövs för att uppnå lönsamhet.   
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7. Ritningsbilagor 
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A30-01-002  PLAN 1-4 1:100 

 
2014-05-

 
 

A30-01-003  TAKPLAN 1:100 
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A30-01-004  TYPLÄGENHET MODUL 1:50 (A1) 2014-05-

 
 

A30-01-005  SEKTION A-A, B-B 1:100 
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