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Uppsal a universitets l ogotyp 

An analysis of the modular school’s durability  

Robin Wallentén and Anna Westin 

Abstract 
When departments within schools for various reasons are unable to house its students in their 
regular buildings, pavilion schools are frequently used as a replacement. The Academic world is 
in constant change and hence in continuous need to adapt to new and updated requirements 
and demands. This entails that the way how buildings traditionally are built must be 
reconsidered due to its adaptability. These days, pavilion schools, are viewed as expensive and 
temporary solutions simultaneously as the population of schools in Sweden are both old and 
outdated. When building a school in Uppsala today, Uppsala Skolfastigheter, must build it to a 
higher standard than what is normally used when building a pavilion school. The society itself 
has started to adept in the idea of building a temporary module permanently, some of them with 
the utmost standards, but the academic world is still resilient. 

The following work is performed in collaboration with Uppsala Skolfastigheter, the municipal 
administrator of the academic population in Uppsala. The idea of the work is to enlighten one 
aspect in the debate of pavilion schools’ opportunities that has not been treated earlier, 
meaning the pavilion schools’ construction and its durability. Initially the work started with a 
screening of the module trade, in which a broader understanding of the suppliers’ view was 
adapted. Interviews with operating technicians, project leaders and executive directors was 
completed in addition to visits at the chosen schools, to spark an insight in how a pavilion 
school contradicts from a permanently built school regarding to quality and durability. 
Additionally, the schools’ plans of maintenance and rapports of errors was compared to see 
where they contradict historically and regarding planned support in the future.  

The visits to the schools entails information that the school buildings are differently exposed to 
wear depending on the age of the students as well as the section of the building. In preschools 
the wear is relatively low, in elementary schools it is somewhat higher and in high schools the 
wear is mainly due to vandalism and sabotage. During the visits the permanently built schools 
was perceived as less worn, the pavilion schools however had less remarks regarding to its 
maintenance and can hence be seen as more durable. From the interviews it is clear that the 
academic world is still resilient towards pavilion schools, regarding expenses, quality and 
comfort. Nonetheless, their view might need to change going forward, thus the pavilion schools 
are high in quality and brings possibilities in how the continuous change of needs and demands 
can be dealt with in the future.  

Keywords: construction, durability, pavilion school, modular school, permanent schools, quality, 
Miljöbyggnad, temporary schools, temporary building permits 
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Sammanfattning 
Modulskolor används frekvent runt om i landet för att inhysa elever som av olika 
anledningar inte kan vistas i sina befintliga lokaler. Skolans värld är föränderlig 
och det ställs hela tiden nya krav på byggnaderna som i det traditionella sättet 
att bygga är svåra att följa. Modulbyggnader ses idag som dyra temporära 
lösningar samtidigt som Uppsalas skolbestånd är gammalt och utgånget. Idag 
måste Uppsala skolfastigheter bygga skolor i Miljöbyggnad silver, vilket är 
utmanande vid moduluppställningar. I andra delar av branschen används 
modulära byggnader med hög standard permanent, men skolvärlden är 
fortfarande negativt inställda till formatet. 

Denna studie är utförd i samarbete med Uppsala Skolfastigheter och inriktar sig 
på just Uppsaladistriktet i hopp om att belysa en aspekt i debatten om 
modulskolor som inte ännu varit aktiv då det är modulers kvalitet sett till 
miljöstandard och beständighet som avses undersökas i rapporten. Arbetet 
började med en branschundersökning för att få en bredare inblick i hur 
leverantörer ser på moduler. Intervjuer med drifttekniker, projektledare, 
förvaltningschef och studiebesök har utförts för att undersöka hur permanenta 
skolor och modulskolor skiljer sig i kvalitet sett till beständighet samtidigt som 
felanmälningslistor och underhållsplaner har jämförts för att se hur skoltyperna 
skiljer sig historiskt och framåt. 

Från studiebesöken framkommer det att skolor slits olika mycket och på olika 
platser beroende på elevernas ålder. Förskolor slits relativt lite, grundskolor 
något mer och gymnasium slits mestadels i form av vandalisering. Vid 
studiebesöken upplevdes de permanenta byggnaderna som mindre slitna, men 
från felanmälningslistor och underhållsplaner ses modulbyggnader som mer 
beständiga eftersom de har betydligt färre antal felanmälningar. 

Nyckelord: Beständighet, modulskola, paviljongskola, befintliga skolor, 
kvalitet, slitage, barrackskola, permanenta skolor, temporära skolor, temporära 
bygglov, tillfälligt bygglov, etableringstid, lokalbehov, lokalförsörjningsplan, 
Uppsala miljöcertifiering, Miljöbyggnad  

 



 

iv 
 

Förord 
 
Följande examensarbete har genomförts av Anna Westin och Robin Wallentén. 

Rapporten omfattar 15 högskolepoäng på kandidatnivå och utgör avslutet på 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. 

Arbetet är utfört i samarbete med Lars Gustavsson på Uppsala Skolfastigheter, 

som har axlat rollen som handledare. Vi vill ägna ett stort tack till Lars för att 

han såg värdet i vår idé, fortsatte arbeta med oss även när det såg mörkt ut, tog 

sig tid att gå på studiebesök och för vägledningen han gav oss i arbetet. Vi vill 

även tacka Lars kollegor som ställt upp med både material och intervjuer, 

ingen nämnd ingen glömd.  

Ytterligare vill vi rikta ett tack till alla sakkunniga inom branschen som har 

hjälpt oss att föra arbetet framåt. Alla företag som har bistått med ritningar och 

information om deras produkter. Tack till Conny Boudin på Algeco som 

funnits med oss under hela processen och Sven Lans från Keyplants som tog 

sig tid att utförligt berätta om en annan del av modulbranschen.  

Vidare vill också ägna ett stort tack till vår ämnesgranskare Per Roald som tog 

sig tiden att hjälpa oss även utanför hans ansvarsområde. Utan Pers 

engagemang och expertis skulle vi aldrig rott arbetet iland. 

Till sist ägnar vi tack åt alla kursare, våra kära familjer och vänner som stöttat 

oss under arbetets gång. 

 

Uppsala i maj 2022 

Anna Westin och Robin Wallentén  

 
 
 



 

v 
 

Arbetsfördelning 
 
Alla avsnitt i rapporten har samtliga diskuterats gemensamt men 
formalia samt huvudansvar är upplagt enligt tabellen nedan.  
 
Avsnitt A. Westin R. Wallentén 
Abstract X  
Sammanfattning  X 
Förord X X 
1 X X 
2.1 X X 
2.2 X  
3.1  X 
3.2, 3.3 X X 
3.4 X  
4.1 X  
4.2, 4.3  X 
4.4 X  
4.5  X 
5.1 X  
5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7  X 
5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 X  
5.3 X X 
5.4 X  
5.5  X 
5.6  X 
6 X X 
7  X 
8 X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vi 
 

 
 
 
 
Terminologi 
 
Adaptionsterm 

En term som reglerar värdet vid ljudnivå med hänseende till olika spektrum av 
ljudnivåer. Från låga frekvenser till höga frekvenser. 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en handlingsplan med globala mål för hållbar utveckling. 

CFU 

Colony-forming units eller kolonibildande enheter. CFU är ett mängdmått för 
koloniblidande enheter/bakterier. 

E-House 

Ett elektronikhus som är modulbaserat. Kan inrymma mellan- eller 
lågspänningsverk samt hjälputrustning. 

Elektrisk rullstol för begränsat utomhusbruk 

En rullstol med diameter på 1,5 meter och ett angivet mått på 1,3 x 0,7 meter. 

Etableringstid 

Den tid det tar från idé till att byggnaden tas i bruk. 

Flexatorbyggd modulskola 

En form av hybrid mellan en permanent skola och modulskola. Den är byggd i 
moduler men inte utformad för att demonteras. 

KLK 

Kommunledningskontoret i Uppsala 

Kvalitet 

Med kvalitét avses både den byggteknisk standard som konstruktionen 
uppehåller samt den beständighet som byggnaden har. 

LOA 

Lokalarea 
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Modul 

Oftast en temporär byggnad som bland annat kan benämnas barack, bod och 
paviljong. Modulerna nyttjas främst för att uppfylla tillfälliga behov, men har 
mer och mer kommit att nyttjas även permanent.   

Modulskola 

En skola uppbyggd av moduler. Modulerna är främst avsedda att stå temporärt 
och erbjuder möjligheter för enkel demontering. 

Passagemått 

Det mått som krävs för att en Elektronisk rullstol för begränsat utomhusbruk 
ska kunna passera genom en dörröppning. 

Slitage 

Utöver det som kan noteras okulärt inkluderar det även allt som felanmälts av 
verksamheterna. 
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1. INLEDNING
Moduler gjorde sitt intåg på den svenska marknaden redan på senare delen av 

1900-talet då det rådde brist på skolplatser och kommunerna i Sverige behövde 

snabba lösningar [1]. Med åren har modulbranschen vuxit och blivit en populär 

metod även inom andra verksamheter och branscher. Modulerna medför ett 

enkelt sätt att lösa akut platsbrist och kan nyttjas vid evakuering av skolor i 

behov av renovering eller om-/nybyggnation genom uppställning av tillfälliga 

konstellationer. De är färdigbyggda vid leverans men behöver monteras ihop på 

plats, installationer behöver dras och kopplas in samtidigt som anpassningar kan 

behöva göras avsedda för den gällande verksamheten. Bostäder, kontor, 

byggbodar, vårdenheter och skolor är vanliga områden som moduler används 

inom och det finns idag ett stort utbud för dem alla. 

En av anledningarna till att skolverksamheten flyttas ut till temporära modul-

skolor kan vara att originalbyggnaden behöver renoveras. Skolbeståndet i 

Sverige börjar bli gammalt då flertalet av skolorna i Uppsala är byggda mellan 

1940- och 1980-talet [2], [3]. Med den ständiga utvecklingen av krav på 

pedagogiken och det slitage som skolorna utsätts för krävs omfattande underhåll 

och renoveringar. Kommuner brottas idag med att spendera mycket pengar på 

att renovera utgångna lokaler samtidigt som modulföretagen utvecklas och kan 

bistå med dyra men moderna lösningar med hög standard.     

Uppsala kommun har Miljöbyggnad silver som nybyggnadskrav och arbetar 

aktivt med att nå Agenda 2030 [4]. De befintliga skolorna når generellt dock inte 

kraven som ställs och en omfattande förändring bör ske i skolbeståndet för att 

Uppsala ska kunna nå sina mål. 

Byggbranschen som helhet har gått från att vara helt platsbyggd till att idag bli 

mer flexibel med prefabricerade och modulära lösningar. Inom läkemedels-

branschen är det idag praxis att bygga modulärt och leverantörerna kan med 

säkerhet leverera högklassiga byggnader med en lång livslängd [5]. För 

kommuner ses dock modulbyggnader endast som en temporär nödlösning när 
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behovet uppkommer vilket kan medföra att de riskerar att missa det som skulle 

kunna vara framtidens byggnadssätt med detta synsätt.  

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka om en modulskola uppfyller samma 

kvalitet sett till beständighet och om den kan uppnå samma standard gällande 

miljökrav som en reguljär permanent skola. Undersökningen görs i förhoppning 

om att permanenta modulskolor skulle kunna bli en självklar kandidat i valet av 

planeringen av permanenta skolor tack vare de möjligheterna en modulskola 

bringar och den kortare etableringstiden. Målet med rapporten är att svara på 

frågeställningarna som presenteras nedan i avsnitt 1.2 Frågeställningar.  

1.2 Frågeställningar  

F1. Är det någon skillnad mellan modulbyggda och platsbyggda skolor gällande 

kvalitet och miljöstandard? 

F2. Var slits skolor mest och skiljer det sig i underhåll för modulskolor 

respektive permanenta skolor? 

F3. Kan en permanent modulskola underlätta kommunens planering av nya 

skolor och förskolor utefter gällande lokalförsörjningsplan och de konsekvenser 

som föreligger av konstanta nya krav gällande både pedagogik och miljö? 

F4. Kan en permanent modulskola underlätta de konsekvenser som föreligger av 

krav gällande föränderlig kapacitet av skolplatser samt kravet av att prioritera 

dessa efter behov?  

1.3 Avgränsningar 

Då modulbyggnader för skolverksamheter har samma krav på arbetsmiljö och 

friytor som en permanent skola undersöks endast visuella skador och slitage på 

skolbyggnaderna vid fallstudierna. Kraven om arbetsmiljö kommer dock att 
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beröras under arbetes gång, om än något flyktigt, för att i slutsatsen kunna 

generera en bättre helhetsbild. 

Eftersom den estetiska aspekten för en modulskola redan berörts flertalet gånger 

genom tidigare studier kommer den ej att undersökas i detta arbete. För att hålla 

arbetet inom en rimlig omfattning kommer även den ekonomi som är kopplad 

till driften och underhållet inte att bearbetas. 

Examensarbetet tas fram i samarbete med Uppsala skolfastigheter varför det 

endast är fastigheter för skolverksamheter i Uppsala som kommer att undersökas 

och tas i beaktning.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Tidigare studier 

Tidigare studier inom ämnet modulskolor har främst berört frågor om estetik och 

inomhusklimat. Ett par rapporter har även tagit upp den ekonomiska aspekten 

med varierande frågeställningar främst kopplade till alternativen hyra kontra 

köpa. 2009 undersökte Maria Götesdotter och Martin Horn från Högskolan i 

Gävle med rapporten Gavlefastigheters mobila lokaler – Köpa eller hyra? om 

det var mer lämpligt för Gavlefastigheter att hyra eller köpa deras mobila lokaler. 

Götesdotter och Horn kom fram till att Gavlefastigheter behövde bedöma och 

utreda varje projekt enskilt och att de borde, efter framtagandet av Götesdotter 

och Horns anpassade beräkningsmall, köpa tre av deras fyra aktiva 

moduluppställningar. Avslutningsvis framgick det dock att Gavlefastigheter 

endast skall fortsätta hyra den fjärde moduluppställningen tills hyreskontraktet 

löpt ut för att därefter köpa upp även den [6].   

2016 utfördes ett liknande arbete i rapporten Temporärt byggande av förskolor 

– En ekonomisk utvärdering av mobila lokaler i Göteborgs stad av Jesper 

Hörnmark och Mattias Svensson vid Chalmers tekniska högskola. De kom fram 

till att det inte var hållbart att endast hyra modulerna utan att en attitydförändring 

borde ske. Vidare menade de att etableringstiden kan sänkas till 24 v istället för 

100 v som gäller för en permanent skola och att det oftast råder en allmän 

uppfattning om ”att en permanent byggnad resulterar i bättre kvalitet än en 

temporär.” vilket alltså önskas undersöka om det verkligen stämmer i detta 

arbete [7]. 

I examenarbetet Bygglek – En cirkulär förskola från 2020 tar författarna Jenny 

Lähdet och Kajsa Henriksson vid Lunds tekniska högskola upp frågan om hur 

modulbranschen kan ”fylla behovet av en flyttbar förskolelokal med hög kvalitet 

och ett litet klimatavtryck”. Lähdet och Henriksson menar att det idag inte finns 

något incitament för att bygga moduler mer hållbart än nödvändigt och har därför 

undersökt hur ett sådant incitament skulle kunna införas. Affärsmodellen de tagit 
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fram önskar generera en tillväxt med mindre påverkan på miljön. De tog fram 

ett förslag på en flyttbar förskola med fyra alternativ för hur den skulle kunna 

komma att nyttjas när livslängd eller projektavslut uppnåtts. Ett av alternativen 

innebar att modulen nyttjas på annan plats eller till ett annat ändamål medan ett 

annat innebar att förslaget de skapat även är uppbyggt av mindre komponenter 

som lättare ska kunna demonteras och nyttjas av tredje person i andra olika 

sammanhang [8].  

I examensarbetet Framtidens modulskola, av Johanna Ahlfors och Josefin 

Häggdahl från KTH, undersöktes arbetsmiljön samt arkitektoniska element i 

modulskolor och permanenta skolor [9]. Genom enkäter som skickades ut till 

både lärare och elever samt egna mätningar undersöktes ljudnivåer, ljus och 

temperatur. Vad Ahlfors och Häggdahl kom fram till var att båda formerna hade 

bristfällig arbetsmiljö. Ljus var det som upplevdes bäst och ljud var det som 

oftast sågs som mest bristfälligt. Många av eleverna ansåg att det var högljutt i 

modulen trots att den uppehöll måttet för stegljud. Däremot gjorde inte den 

permanenta skolan det vilket författarna ansåg vara oroväckande. Liknande 

tendenser märktes vid temperaturundersökningen. Cirka hälften av eleverna på 

modulskolan menade att temperaturen var bekväm medan endast en tredjedel av 

eleverna gjorde det på den permanenta skolan. Enligt författarnas mätvärden låg 

temperaturen på en normal nivå men de menade på att de inte hade tagit hänsyn 

till rumsstorlek och fönsterytor. Ljuset uppfyllde gällande krav i båda formerna 

och enligt elever och personal var det tillfredsställande. Vidare spekulerade 

författarna om modulerna kunde vara en bättre lösning ur arbetsmiljösynpunkt 

om de förbättrar ljud- och temperaturnivån. 

2.2 Skolbeståndet  

2016 publicerades en artikel på Upsala Nya Tidnings (UNT) webbplats om att 

flertalet planerade skolor framsköts på obestämd tid i och med att beslut togs om 

den då nya skolplanen. Besluten grundade sig främst i att de fyra satsade 

miljarderna skulle nyttjas där de gjorde bäst nytta. En av de skolor som 

drabbades av besluten och således blev framskjutet på obestämd tid var Gamla 
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Uppsala skola, som på grund av byggnationen av tågtunneln som skulle gå 

genom stadsdelen, inhystes i moduler 2013 med plan om att en ny skola 

egentligen skulle börja byggas under 2016. Linda Eskilsson från miljöpartiet och 

dåvarande vice ordförande i utbildningsnämnden ansåg att kommunen inte 

behövde prioritera Gamla Uppsala då det inte var ett av de områden i Uppsala 

där det rådde störst brist på skolplatser. Istället behövde fokus och de satsade 

pengarna läggas på de centrala delarna av Uppsala där behovet enligt Eskilsson 

var som störst [10].  

Idag är verksamheten fortsatt försedd i modulskolan i väntan på att en ny skola 

ska uppföras och tas i bruk. Enligt den skolplan tillika lokalförsörjningsplan som 

blev gällande från och med den 21 november 2019 framgår det att den nya skolan 

är tänkt att tas i bruk först höstterminen 2027. Det framkommer i rapporten att 

det förväntade antalet barn och ungdomar som behöver inhysas i skolor och 

förskolor är högre jämfört med tidigare framtagna prognoser. Från 2019 – 2023 

antas barn och ungdomar i åldrarna 1 – 18 år öka med ungefär 10 300 personer. 

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ta fram de relevanta åtgärder som krävs 

för att bemöta denna ökning, samt säkerställa att det befintliga skolbeståndet 

håller standarden som krävs och om inte ersätta dem med nya lokaler [11].  

Från och med januari 2020 blev barnkonventionen ett lagkrav i och med 

barnrättslagen [11]. Barnkonventionens punkt 28 beskriver att ”barn har rätt till 

utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för 

alla” [12]. Barnkonventionen samt underlag för funktionsprogram och behov- 

samt kapacitetsanalyser utgör förutsättningarna för att nämnden ska kunna 

tillämpa anpassade åtgärder [11].  

I lokalförsörjningsplanen framgick det att tre nya åtgärder vardera för förskolor 

och gymnasium tagits fram. Det har samtidigt skett revideringar för de åtgärder 

som tidigare var planerade. I Tabellerna 2.1-2.3 kan samtliga revideringar som 

utfördes i den gällande lokalförsörjningsplanen utläsas för förskolor, grund-

skolor och gymnasium.  
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Tabell 2.1 Planerade åtgärder för förskolor som reviderades i samband med 
att den gällande lokalförsörjningsplan publicerades 21 november 2019 (tabell 
utförd av författarna, information hämtad från Lokalförsörjnings-planen [11]). 

REVIDERADE ÅTGÄRDER 
Förskolor 

 Åtgärd Tidigare Nuvarande 

Arkitektens 
förskola 

Permanent ersättning av 
tallens moduler 

HT 2022 VT 2024 

Bälingeby 
förskola 

Permanent ersättning av 
moduler 

VT 2022 VT 2025 

Glimmerns 
förskola 

Bef. Förskola rivs, ersätts 
samt utökas. Evak. krävs 

VT 2022 VT 2024 

Gränbystaden Ny förskola ev. inhyrning VT 2021 VT 2022 

Järlåsa förskola Renovering samt permanent 
ersättning för modulupp-
ställning. Evakuering krävs 

VT 2023 VT 2024 

Källparkens 
förskola 

Nyproduktion/renovering. 
Evakuering krävs 

VT 2021 Tidplan ej 
fastställd 

Lindbackens 
förskola 

Ny förskola i Lindbacken 
som ersätter Lindens förskola 
i grundskolan 

HT 2020 VT 2021 

Lindens 
förskola 

Förskolan lämnar 
grundskolan och går in i 
permanent förskola, se ovan 

HT 2020 VT 2021 

Salabacke Östra Ny förskola (inhyrning). VT 2021 HT 2021 

Skyttelns 
förskola 

Ny förskola i kvarteret 
Skytteln. 

VT 2022 VT 2023 
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Tabell 2.2 Planerade åtgärder för grundskolor som reviderades i samband 
med att den gällande lokalförsörjningsplan publicerades 21 november 2019 
(tabell utförd av författarna, information hämtad från Lokalförsörjnings-
planen [11]). 

REVIDERADE ÅTGÄRDER 
Grundskolor 

 Åtgärd Tidigare  Nuvarande 

Brantingskolan Ny- och ombyggnation på 
befintlig skoltomt. 

HT 2021 2023 

Lindbacken Förskolan lämnar lokaler i 
skolan. 

HT 2020 2020 & 
2021 

Nya Rosendals 
skola 

Ny grundskola HT 2022 HT 2024 

 

Tabell 2.3 Planerade åtgärder för gymnasieskolor som reviderades i samband 
med att den gällande lokalförsörjningsplan publicerades 21 november 2019 
(tabell utförd av författarna, information hämtad från Lokalförsörjnings-
planen [11]). 

REVIDERADE ÅTGÄRDER  
Gymnasieskolor 

 Åtgärd Tidigare  Nuvarande 

Lundellska 
skolan 

Nybyggnation av kök och 
matsal inklusive 
undervisningssalar. 
Samordnas med rivningen av 
den gamla kök- och 
matsalsbyggnaden.  

HT 2022 

 

HT 2022 

HT 2024 

 

HT 2024 

Fyrisskolan B-huset lämnas. Lokaler för 
teknikprogrammet 
iordningställs i Fyrisskolans 
kvarvarande lokaler. 

HT 2019 VT 2020 
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3. METOD 

3.1 Metodöversikt 

I det här examensarbetet har skillnaden av kvalitet och beständighet mellan 

modulskolor och permanenta skolor undersökts. Arbetet inleddes med att en 

litteraturstudie genomfördes med syfte att ta reda på vad som tidigare studerats 

samt ge en inblick inom ämnet. Därefter skickades ett frågeformulär ut till 

branschens modulleverantörer för att få en uppfattning om modulleverantörernas 

syn på branschen. En modulleverantör och anställda i olika positioner på 

Uppsala Skolfastigheter intervjuades för att få en tydligare helhetsbild över 

dagsläget. Vidare besöktes sex skolfastigheter runt om i Uppsala för att okulärt 

studera slitaget i dem. I samband med studiebesöken erhölls data i form av 

underhållsplaner och felanmälningslistor. Den insamlade data som erhölls 

analyserades och utvärderades för att kunna föra en diskussion och dra relevanta 

slutsatser. Figur 3.1 visar en översiktsplan över hela metoden. Samtliga delar av 

metoden bidrog till att besvara samtliga frågeställningar. 

 

Figur 3.1 Översiktsplan över metoden.  
Egen illustration 
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3.2 Litteraturstudie 

Vid insamlingen av bakgrundsinformationen genomfördes en litteraturstudie. 

Informationen hämtades från företagshemsidor, gamla examensarbeten, 

vetenskapliga artiklar, företagsbroschyrer, myndigheter, lagtext samt nyhets-

artiklar. För att få en bredare kunskap om moduler jämfördes flera företag och 

deras verksamheter. 

I boken Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare beskriver 

författarna en del i processen av att lösa en fråga i ett problemområde enligt 

följande: 

”Inledningsvis identifieras problemområdet och ett över-

gripande syfte samt frågeställningar formuleras för under-

sökningen. En förutsättning för att kunna formulera syfte och 

relevanta frågeställningar är att forskaren har någorlunda 

inblick i aktuellt kunskapsområde. Ett första steg är att göra 

en översiktlig litteraturgenomgång inom området”.  

 

 

Efter den övergripande undersökningen krävdes det en djupdykning in i det 

framtagna materialet för att kunna bena ut relevanta källor för att kunna skapa 

en teoretisk referensram [13]. Processen med litteraturstudien har varit iterativ 

då det under arbetets gång krävts upprepande och kompletterande genomgångar 

av litteraturen.  

3.3 Branschundersökning och intervjuer 

Branschundersökningen bestod av ett Googleformulär som skickades ut till 22 

av de 25 företag som verkar inom modulbranschen i Sverige idag samt 

kompletterande intervjuer. Målet med branschundersökningen var att få fram 

information om företagen och deras produkter som inte stod med på respektive 

webbsida eller i informationsbroschyrer. Syftet var att få en större inblick i hur 
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branschen ser ut idag samt hur de olika leverantörerna väljer att arbeta. Det 

ställdes frågor om hur de förvaltar moduler, om installationer och kon-

struktioner, om underhåll och renovering, vilka tjänster de erbjuder samt vilken 

standard de kan leverera.  

Totalt skickade åtta företag in hela svar. Ytterligare ett företag svarade endast 

delvis då respondenten för företaget inte hade möjlighet att införskaffa 

resterande information. Det senare företagets svar adderas i analysen där svar 

delgivits vilket kommer tydliggöras i text och figurer. Då ett par av företagen 

önskade förbli anonyma kommer inget av de företagen som lämnade in svar att 

namnges. Svaren sammanställdes därefter och analyserades. Ett tionde företag 

som inte var verksamma inom skolmodulbranschen bjöd in till en intervju istället 

för att svara på formuläret [14].  

3.3.1 Intervjustudie   

En intervjustudie genomfördes med syfte att fördjupa sig i branschen och ämnet 

genom att erhålla primärdata från utvalda respondenter [13]. Från början var 

antalet elva personer, men då två personer uteblev från sina intervjuer och ett 

annat företag valde att dra tillbaka sin intervju  med två respondenter på grund 

av sekretess reducerades antalet till sju personer. Kvalitativa intervjustudier med 

syftet om att erhålla en djupare förståelse om ämnet innefattar oftast ett lägre 

antal respondenter (5–10 personer) varför det slutliga antalet bedömdes vara 

fortsatt lämpligt [15]. Då det skulle var omöjligt att ta del av hela branschens 

åsikter gjordes ett urval enligt avsnitt 3.3.2 Urval av respondenter. Processen 

kallas för stickprovs-undersökning då den ämnar att endast undersöka en del av 

enheterna, ett stickprov, ur helheten tillika populationen [13].  

Samtliga använda intervjuer genomfördes semi-strukturerat med en person åt 

gången. Genom att dela upp frågorna i frågeområden skapades utrymmen för 

respondenterna att själva komma med relevanta instick som kanske inte hade 

framgått enbart med de planerade frågorna [15]. En intervjuguide med 

frågeområden (i intervjuguiden benämnt teman), syften och de planerade 
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frågorna skickades ut till driftteknikerna och förvaltningschefen. Intervjuerna 

med Sven Lans från KeyPlants samt Lars Gustavsson från Uppsala 

Skolfastigheter genomfördes även de semi-strukturerat men utan den inledande 

intervjuguiden.  

3.3.2 Urval av respondenter  

Sven Lans – Intervju 31:a mars 2022 kl. 9.00 via Microsoft Teams 

Lans är VD för företaget KeyPlants som främst levererar modulbyggnader inom 

vård- och läkemedelsbranschen. Företaget satsar på att leverera högklassiga 

modullösningar till bland annat operationsavdelningar, läkemedelsfabriker och 

E-Houses. Lans har länge arbetat med kvalitetsutveckling på modulerna i sig 

samt med leverans och montering. 

Lars Gustavsson – Intervju den 13:e april kl. 13.00 via Microsoft Teams 

Gustavsson började sin karriär inom branschen som mattläggare och har därefter 

arbetat sig upp och är numera projektledare på Uppsala Skolfastigheter. Han har 

tidigare arbetat på kommunens serviceavdelning och har därav god uppfattning 

om Uppsala skolfastigheters fastighetsbestånd. 

Peter Larsson, Martin Brandel, Kenn Nordholm, Rickard Håkansson - Intervju 

6:e maj 2022 kl. 13.00 via Microsoft Teams 

För att få en bredare inblick och förståelse om skolbeståndets status valdes med 

hjälp av driftchefen Mikael Brandelgård fem drifttekniker ut för intervju. Vid 

intervjutillfället deltog dock endast fyra av fem. De utvalda är i åldrarna 29 – 54  

år och har jobbat för Uppsala Skolfastigheter i ett intervall om ett halvår upp till 

fem år. Flertalet av dem har dock erfarenhet från branschen sedan tidigare.  

Susanne Eriksson – Intervju 10:e maj 2022 kl.13:30 via Microsoft Teams 

Susanne Eriksson är förvaltningschef för Uppsala Skolfastigheter sedan 2014, 

men har varit i branschen sedan tidigt 90-tal. Hon har bred kunskap och lång 

erfarenhet inom ämnet och har följt utvecklingen av såväl permanenta skolor 

som modulskolor. 
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3.4 Fallstudier 

Studiebesöken utfördes i samarbete med Lars Gustavsson på Uppsala Skol-

fastigheter. En rundtur i och runt om gällande objekt genomfördes varpå status 

dokumenterades i både text och bild. Därefter fördes en allmän diskussion om 

objektets olika byggnadsdelar, slitagemönster, materialval och omfattning för att 

få en djupare förståelse för hur det såg ut och varför. Diskussioner med personal 

(exempelvis rektorer och vaktmästare) om deras upplevelse av slitaget fördes för 

att ytterligare få en synvinkel på slitagets uppkomst. 

Totalt undersöktes sju olika byggnader på sex fastigheter. I dessa fastigheter 

rymdes verksamheter för förskolor, låg- och mellanstadium samt gymnasium. 

För förskolor samt låg- och mellanstadium valdes varianter av både modul- och 

platsbyggda format i något snarlik omfattning och ålder för att kunna dra rimliga 

jämförelser och slutsatser. I brist på modulbyggda gymnasium valdes enbart ett 

platsbyggt gymnasium ut för att undersöka slitageutvecklingen i högre åldrar. I 

efterhand sållades information från besöken ut för att därefter kunna samman-

ställas i rapporten.  

Undersökningen på varje objekt inspirerades av en mall för ett besiktnings-

protokoll framtaget av sakkunniga inom besiktning. Vid varje studiebesök 

studerades objektets byggnadsdelar okulärt. För att hålla undersökningens 

omfattning i rimlig storlek valdes i förhand en del byggnadsdelar ut som 

ämnades studeras extra vid varje objekt. Det utgjorde även en möjlighet att 

erhålla en jämn kontinuitet under undersökningen.  

Det som undersöktes under studiebesöken var befintligt skick på entrédörrar, 

innerdörrar, fönster, fasader, sockel, grund, trappor, trappräcken, hiss, synliga 

installationer, samt ytskikten av golv, väggar och tak. Det befintliga skicket 

nyttjade objektens antagna nyskick som referenspunkt. Personalens åsikt om vad 

som slits mest togs även i beaktning. Den okulära undersökning hade som syfte 

att ge en visuell bild av vad som påverkas mest av slitage och sabotage i för-, 

låg/mellanstadie- och gymnasieskolor. Fallstudiernas underavsnitt är endast 
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sammanfattningar av studiebesöken, för en mer utförlig rapport för varje 

fastighet se Bilagorna 2 – 8. 

Förvaltarna på Uppsala Skolfastigheter samt modulleverantören Algeco 

kontaktades för att få fram underhållsplaner och felanmälningslistor. Listorna 

bidrog till att beskriva slitagets omfattning, vad som gjorts tidigare och vad som 

planeras att utföras i framtiden. I underhållsplanerna har varje åtgärd 

presenterats styckvis. För att få en bättre överblick över vilka åtgärder som var 

aktuella kategoriserades och sammanställdes dessa i ett Exceldokument. 

Därefter markerades de åtgärder som var planerade på samtliga fastigheter med 

grönt för att lättare få en överblick om vilka åtgärder som var mest 

förekommande, se Bilaga 11. Varje åtgärd har även kompletterats med 

kvantiteten, exempelvis för hur många rum, den tänkta åtgärden är planerad för. 

En liknande ansats utfördes för felanmälningslistorna.  
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4.TEORI 

4.1 Bygglov för moduler  

För att kunna upprätta en ny byggnad krävs bygglov enligt Plan- och 

Byggförordningens (PBL) 9 kap. 2§ [16]. Vad som definieras som en ny 

byggnad beskrivs i 1 kap. 4§ PBL enligt följande:  

”En ny byggnad är en:  

Varaktig konstruktion, som har tak eller och väggar 

Är varaktigt placerad, och 

Är avsedd att vara byggd så att människor kan uppehålla  

sig i den.” 

 

Moduler som sådana uppfyller oftast två av dessa rekvisit; rekvisit ett och tre. 

Det är det andra rekvisitet som inte alltid uppfylls för en modul, då tiden som 

modulerna står uppställda på utvald plats kan variera [16]. Lösningen blir således 

att utfärda ett så kallat tidsbegränsat temporärt bygglov. Det tidsbegränsade 

bygglovet är tillfälligt och utfärdas utefter två varianter i PBL. Den första 

varianten inkluderar alla typer av de åtgärder som är bygglovspliktiga enligt PBL 

medan den andra varianten uteslutande endast gäller den nybyggnation som är 

ämnad för bostäder [17]. 

Det finns dock en del rekvisit som måste vara uppfyllda även för att ett 

tidsbegränsat lov ska kunna utfärdas. Rekvisiten innefattar att åtgärden avses 

vara av tillfällig och tidsbegränsad karaktär, att lovet har blivit sökt med 

ändamålet om att vara tidsbegränsat samt att en eller ett par av de förutsättningar 

som krävs för bygglov anses vara uppfyllda. Dock kan inte alla förutsättningar 

vara uppfyllda eftersom det då medför att sökanden bör ändra sin ansökan till 

den av vanlig karaktär [17]. 
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I 9 kap. 33-33a §§ framgår att omfattningen vid ansökan av ett tidsbegränsat lov 

högst får uppgå till 10 år. Ytterligare kan lovet förlängas med perioder om högst 

5 år per gång, men sammanlagt får tiden inte övergå 15 år [17]. Det senare är 

dock undantaget om det gäller ett ändamål av sådan säsongskaraktär som 

framgår i 9 kap. 9§:  

 

”Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 

säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet 

behöver upprepas under två eller flera år i följd, får 

åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom 

ett år från det att åtgärden senast avslutades.” [17]  

 

Det innebär att om ändamålet för det tidsbegränsade bygglovet är av 

säsongskaraktär kan den totala tiden för lovet överstiga 15 år. Den gällande 

maxtiden om 15 år fastställdes den 1:a juli år 2014. Dessförinnan har maxtiden 

för ett tidsbegränsat bygglov legat på både 20 år (fram till 1:a januari 2008) och 

10 år (mellan den 1:a januari 2008 till den 30:e juni 2014) [17]. 

Innan tiden för det tidsbegränsade lovet har löpt ut måste ansvarig 

fastighetsägare ta bort den åtgärd som lovet utfärdades för samt eventuellt 

återställa platsen som åtgärden verkställts på. Det krävs dock inte någon form av 

anmälan eller lov för att göra detta. Skulle inte detta göras i tid innebär det att 

åtgärden klassas som olovlig varvid en tillsyn kommer att utföras i byggnads-

nämndens regi [17]. 

Att en åtgärd anses vara av tillfällig karaktär innebär inte att ett tidsbegränsat lov 

kan utfärdas till den åtgärd som är lättast att forslas bort eller demonteras. Istället 

inbegriper det att åtgärden ska komma att uppfylla ett temporärt behov samt att 

åtgärdens omfattning ska vara både rimlig och realistisk sett till teknik och 

ekonomi [18]. Det innebär att sökanden måste vara tydlig i sin ansökan om 

tidsbegränsat lov med starka argument till varför åtgärden anses vara av tillfällig 
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karaktär. Det vill säga att den uppfyller ett behov som anses vara temporärt samt 

att den ansökande med fördel bör tydliggöra hur åtgärden avses avvecklas för att 

lovansökan ska anses vara trovärdig och således mer troligt vinna laga kraft [18]. 

4.2 Lagkrav och standarder 

Vid etableringen av en modulskola gäller samma regler som för en permanent 

skola. Trots att modulskolan är en tillfällig lösning tas inga genvägar och den 

ska uppfylla alla krav och regler som vanligtvis ställs på skolgård, säkerhet och 

miljö. I följande avsnitt kommer lagar, regler och diverse rekommendationer 

från PBL, Boverkets byggregler (BBR) samt Arbetsmiljöverket att refereras till. 

Utöver de regler som nämns måste modulskolor även fylla alla krav om friytor. 

4.2.1 Tillgänglighet 

En byggnad ska enligt PBL vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga [19]. Under BBR 29, Boverkets 

författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar till och med 2020:4, presenteras 

alla boverkets krav som definierar PBL:s lag om tillgänglighet. Boverket anser 

att skolverksamhet räknas som arbetsplats där både pedagoger och elever är 

arbetstagare [20]. 

Enligt BBR 29 ska minst en toalett vara tillgänglig på varje våningsplan, vilket 

bör motsvara måtten 2,2 x 2,2 meter eller större. Inredning och utrustning ska 

vara lämpligt utformad och placerad samt ha kontrastmarkeringar i form av 

färgavskildringar eller liknande [20]. Larm som med säkerhet ska kunna 

uppmärksammas bör finnas och ska kontrolleras regelbundet.  

Boverket anser att trösklar och enstaka trappsteg i förbindelseleder ska undvikas. 

Vidare ska ramper ha en utformning och lutning som är anpassad efter 

användningsområdet [20]. En ramp som arbetstagare med rullstol självständigt 

ska kunna använda får inte ha en lutning brantare än 1:12, dock bör en mer 

anpassad lutning på rampen inte överstiga 1:20.  
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Dörrar och portar ska, enligt Boverket utformas på ett sätt att det är möjligt för 

passage med rullstol och tillräckligt med utrymme ska finnas för att öppna och 

stänga dörren eller porten från rullstolen [20]. Andra öppningar i för-

flyttningsvägar ska utformas så att det möjliggör för passage med rullstol. 

Handtag, manöverdon och lås ska placeras så att de kan användas av personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Roterdörrar ska kompletteras 

med en dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Boverket råder till att fritt passagemått bör vara minst 0,8 

meter när dörren är uppställd i 90° vid entrédörrar, hissdörrar, korridorer som är 

placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning, öppningar i förflyttnings-

vägar, dörrar till hygienrum som ska vara tillgängliga för personer med nedsatt 

rörelseförmåga samt dörrar till samlingslokaler. Dörrar som har dörrstängare 

eller är tunga bör förses med automatisk dörröppnare. Vid automatisk 

dörröppnare är det viktigt att markera dörrens öppningsradie eller förse den med 

säkerhetssensorer. Placering av manöverdon för dörröppnare bör vara med 

centrum 0,8 meter från golv eller mark och minst 0,7, men gärna 1 meter, från 

hörn eller dörrbladets framkant.  

Enligt BBR ska minst en hiss som rymmer en person som använder rullstol och 

en medhjälpare finnas, då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att 

arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara [20]. En sådan hiss eller 

annan lyftanordning ska utformas så att personer med nedsatt orienterings- eller 

rörelseförmåga ska kunna använda den självständigt. Det ska även vara möjligt 

att uppmärksamma när hisskorgen har stannat för av- och påstigning. 

Boverket avslutar kapitlet om tillgänglighet med att vid ändring av byggnader 

ska de krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i avsnitt 3.1 

fortfarande uppfyllas [20]. Kraven kan tillgodoses på annat sätt om motsvarande 

nivå på tillgänglighet och användbarhet ändå uppnås. Avsteg från nivåer får 

göras om det finns synnerliga skäl med avseende till ändringens omfattning och 

byggnadens förutsättningar. 
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4.2.2 Inomhusklimat 

Ljud 

Vid ljudkrav hänvisar BBR till SS 25268 och ljudklass C som minimikrav [21]. 

Kraven omfattar vårdlokaler, kontorslokaler, förskolor, fritidshem samt 

undervisningsrum. De kategorier som Swedish Standards Institute väljer att 

basera kraven på är luftburet ljud, stötljud, efterklangstider, trafikbuller samt 

ljudnivå [22]. 

Tabell 4.1 visar svensk standard gällande lägsta ljudreduktionsindex Rw vid olika 

utrymmen i skolmiljö för respektive ljudklass A-D. Riktlinjerna representerar 

den specifika luftburna ljudisoleringsförmågan varpå det finns liknande data för 

resterande kategorier. En skola måste uppnå ljudklass C som lägst, vilket den 

gör genom att nå ljudklass C i alla kategorier vid samtliga utrymmen. 

Tabell 4.1 Lägsta luftburna ljudisolering mellan rum/till korridor i skolmiljö, 
Rw (tabell utförd av författarna, data från Swedish Standards Institute [22]). 

Typ av utrymme Ljudklass A Ljudklass 
B/C 

Ljudklass D 

Klassrum 48/44 44/40 441)/35 

Gemensamma 
utrymmen, bibliotek, 
personalutrymmen 

44/35 441)/35 44/30 

Öppna 
undervisningslokaler 30/35 35/30 30/25 

Lokal för hälsovård 52/44 52/40 48/40 

WC, dusch, 
omklädningsrum 44/30 44/30 44/25 

Musik och 
teaterlokal 642)/44 602)/40 60/35 

Rektorskontor, 
studievägledning, 
samlingsrum för 
lärare 

48/40 44/35 40/30 
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Rw anges i decibel (dB) och varierar beroende på frekvens. Vid värde markerat 

med 1) menas vägg utan dörr eller med dörr av värde 35 dB. Vid värde markerat 

med 2) menas byggnadsdel som kan inkludera en adaptionsterm för spektrumet 

C50-3150.  

Ljus 

BBR avsnitt 6:3 nämner kort att byggnader ska utformas på ett sätt så att 

ljusförhållandena är tillfredsställda och möjliga att uppnå [20]. Det ska ske utom 

risker för skador, olägenheter och människors hälsa. Ljusförhållandena är 

tillfredsställande då den rätta ljusheten (luminans) samt tillräcklig ljusstyrka 

uppnås. Inga störande bländningar eller reflexer får förekomma, vilket det inte 

gör då ljusstyrkan och luminansfördelningen är korrekt utförd. Swedish Standard 

Institute har tagit fram en luminansfördelning på ytskikten av skolor som 

redovisas i Tabell 4.2 [23]. Dessa riktvärden kan såväl privata aktörer som 

kommuner använda sig av för att uppnå de krav som BBR och PBL ställer på 

ljus i skolor. 

Tabell 4.2 Lämplig luminansfördelning enligt europeisk 
standard [23] (tabell utförd av författarna). 

Yta Luminansfördelning  
Tak  0,6 – 0,9 
Väggar 0,3 – 0,8  
Arbetsytor 0,2 – 0,6  
Golv 0,1 – 0,5  

 

Vidare förklarar Svensk Standard att för hög luminansfördelning kan öka 

bländning och för hög luminanskontrast kan ge upphov till trötthet då ögonen 

behöver adaptera sig. Däremot kan ett för lågt värde leda till tråkiga och 

ostimulerande arbetsmiljöer [23]. 
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Ytterligare hänvisar BBR till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Under Arbets-

miljöverkets föreskrifter inkluderas alla verksamheter då en arbetstagare utför 

ett arbete för en arbetsgivare. Föreskrifterna tar inte hänsyn till lokalens ålder, 

användning eller eventuella förändringar. De huvudpunkter angående ljus som 

arbetsplatser, således även skolor, bör efterfölja är skrivna i AFS 2020:1 paragraf 

135-138 [24]. Vid arbetsplatser ska belysningen vara av god kvalitet vilket 

uppnås genom att ta hänsyn till belysningsstyrka, färgåtergivning, flimmer, 

bländfrihet, ljusfördelning och kontraster. 

Ventilation 

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling ska arbetsplatser inomhus där 

arbete pågår förses med minst 7,0 liter uteluft per sekund och person och 

ytterligare minst 0,35 liter per sekund och m2 golvyta [24]. Luften får inte 

strömmas in på ett sätt som framkallar drag. Vidare åligger det arbetsgivaren att 

kontroller av ventilationssystemet utförs och dokumenteras, dels vid start och 

kontinuerligt under systemets livstid.  

Boverket skriver att en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras 

regelbundet i de flesta byggnader. Intervallet för skolor är tre år oavsett 

ventilationssystem [25]. Syftet är att visa att inomhusklimatet är fortsatt bra och 

att ventilationssystem fungerar. Kontrollanten måste vara certifierad och ska ge 

förslag på hur byggnadsägaren kan energieffektivisera ventilationen utan att 

försämra inomhusmiljön. 

Vidare skriver boverket att kontrollanten ska utfärda ett intyg med resultat och 

besiktningens nästa datum. Intyget ska fastighetsägaren sätta upp på synlig plats 

i byggnaden. Kontrollanten ska också föra protokoll som redovisar resultatet. Ett 

exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska 

lämnas till byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ska sedan åtgärda eventuella 

fel eller brister omgående. Ägaren måste även mellan besiktningarna se till att 

ventilationssystemet bibehåller de väsentliga egenskaperna. 
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Termiskt klimat 

Folkhälsomyndigheten beskriver operativ temperatur som ett medelvärde av 

temperaturen i luften och medelstrålningen från omgivande ytor [26]. Operativ 

temperatur är fördelaktigt vid mätning av temperatur eftersom den innefattar 

flera faktorer som påverkar hur temperaturen kan upplevas. Kalla ytor kan göra 

att en normal temperatur ändå känns kall. Den varaktiga operativa temperaturen 

bör ej understiga 24°C och skillnaden mellan 0,1 meter och 1,1 meter över golv 

bör inte vara större än 3°C. 

Arbetsmiljöverket menar att den operativa temperaturen är samma som luft-

temperaturen i moderna och välisolerade byggnader [27]. Därför hävdar de 

också att en normal inomhustemperatur för stillasittande arbete på vintern bör 

vara i spannet 20 – 24°C och 20 – 26°C under sommaren. Om temperaturen 

ligger utom spannen en längre tid menar arbetsmiljöverket att det termiska 

klimatet borde undersökas. 

4.2.3 Brandkrav 

Boverket kategoriserar verksamheter i olika klasser där skolor kategoriseras som 

verksamhetsklass 5A [20]. Byggnader i verksamhetsklass 5A ska förses med 

anordningar som tidigt kan upptäcka och varna för brand, till exempel med 

brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att hela verksamheten kan täckas. I 

samband av brandlarm bör utrymningslarmet aktiveras automatiskt. 

PBL säger att en byggnad ska vara lämpligt utformad med hänsyn till brand 

medan Boverket specificerar ytterligare och kräver att byggnader ska utformas 

med ett brandskydd som ger tillfredställande brandsäkerhet [19] , [20]. Ut-

formningen ska förutsätta att brand kan uppkomma och vara av tillräcklig 

robusthet att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser. 

Enligt BBR 29 ska fönster kunna användas för utrymning om det sker på 

betryggande sätt [20]. Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller 

vridbara kring vertikal axel samt öppningsbara utan redskap eller nyckel. De bör 
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ha en fri bredd på minst 0,5 meter och en höjd på minst 0,6 meter. Avståndet 

mellan golv och fönsterbågens underkant bör inte vara större än 1,2 meter. 

4.3 Typmoduler 

Moduler ser idag olika ut beroende på leverantör. Under detta kapitel kommer 

fem olika moduler presenteras. Vidare kommer konstruktionen för fyra av 

modulsystemen att presenteras och de valmöjligheter som medföljer. 

Modul C100 - Adapteo 

Modulsystem C100 är Adapteos kvalitetsprodukt när det handlar om modul-

skolor. C100 har låg energiförbrukning och ett minimalt miljöavtryck [28]. 

Modulsystemet är modernt och Adapteo hävdar att det fyller alla krav som man 

kan tänkas ha på en skola eller förskola. 

Modulsystemet är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt 

ISO 14001. Modulerna värms upp via vattenburen golvvärme som regleras auto-

matiskt via styrventiler. WC-rum kompletteras med radiatorer. Värmepannan i 

teknikrummet värmer vatten till både golvvärme och tappvarmvatten. För att 

kunna förbättra energianvändningen finns det möjlighet att koppla till en 

utvändig luft-/vattenvärmepump. Det finns även möjlighet att koppla förbi 

pannan för att koppla in fjärrvärme. I teknikrum beläget i en av modulerna står 

FTX-aggregatet som täcker hela modulsystemet. Ventilationen styrs av en CO2 

givare. 

Grunden består av bärlinor som fördelar vikten på tryckplattor. Stommen är av 

trä och dimensionerad för en snölast på 2,5 kN/m2, i enbart en våning. Väggar, 

tak och golv har en brandklass på REI 30 och ett U-värde på 0,15 , 0,14 

respektive 0,13 W/m2K. 

Fönstren varierar mellan att vara av säkerhetsglas eller inte men samtliga har ett 

U-värde på 1,2 W/m2K. Det används både trä och aluminium i ytterdörrarna. 

Samtliga innerdörrar är vitmålade och massiva med klämskydd och gummilist 

baktill. 
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Modulerna har en längd mellan 9 600 och 11 000 mm, en bredd mellan 2 936 

och 3 980 mm samt en area på 28 till 44 m2. Höjden på exteriören är 3 487 mm 

medan höjden på interiören är 2 700 mm. En modul väger upp till 14 ton 

exklusive lös inredning. Tabellerna 4.3–4.5 ger en fullständig beskrivning av 

konstruktionen i tak- och golvbjälklag, ytter- och sektionsväggar för klassrum 

samt teknikrum/kök. 

Tabell 4.3 Konstruktion Bjälklag tak/golv för Adapteos modul C100 (tabell 
utförd av författarna, data från Adapteo) [27]. 

Bjälklag tak [mm]  Bjälklag golv [mm] 
Takpapp  13 fuktokänslig spånskiva 

20 hård mineralullsboard  265 mineralull 

120 + 120 mineralull  42 x 265 limträbalkar 

0,15 diffusionsspärr av 

åldersbeständig plast 

 34 x 45 reglar placeras på 

limträbalkar 

Profilerande bärande takplåt  Golvvärmeskivor 

0,15 diffusionsspärr av 

åldersbeständig plast 

 22 spånskiva 

22 x 70 glespanel CC300 

13 tecopanel danoline 

13 mm gipsplank (WC/HWC/teknik) 
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Tabell 4.4 Konstruktion yttervägg/sektionsvägg för Adapteos modul C100 
(tabell utförd av författarna, data från Adapteo) [28]. 

Yttervägg [mm] Sektionsvägg [mm] 
Limträpelare i ytterkant 13 hård gips, skruvlimmat 

22 fasadspont panel 12 OBS-skiva  

Vindduk 120 mineralull 

240 mineralull 45 x 120 regel 

240 masonit lättreglar 13 hård gips, skruvlimmat 

0,15 ålderbeständig plastfolie 

45 mineralull 

45 reglar 

13 hård gips 
 

Tabell 4.5 Konstruktion sektionsvägg kök/teknikrum och övriga innerväggar 
för Adapteos modul C100 (tabell utförd av författarna, data från Adapteo) 
[25].  

Sektionsvägg kök/teknikrum [mm] Övriga innerväggar 

13 hård gips, skruvlimmat Skivbeklädd träregelstomme 
med mineralullsisolering. 

12 obs-skiva 

120 mineralull 

45 x 120 regel 

2 x 13 hård gips, skruvlimmat 
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Modulsystem Kloss – Adapteo 

Modulsystemet Kloss levereras av Adapteo och är specifikt skapat för skol-

miljöer [29]. Kloss har två underkategorier: förskola samt låg- och mellanstadie-

skola. Utvecklingen av modulsystemet har inkluderat skolpersonal, elever och 

föräldrar, vilket Adapteo hävdar ha resulterat i en trivsam modulskola med hög 

standard. Modulsystem Kloss är Adapteos flexibla lösning och har därför som 

slagkraft att den är anpassningsbar. 

Modulsystemet Kloss är likt Modul C100 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 

och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Värmesystemet består av lågtempererade 

elradiatorer med en maxtemperatur på 60°C. Radiatorerna är termostatstyrda 

med tidsstyrd nattsänkning. Ventilationssystemet består av ett FTX-aggregat per 

klassrumsenhet beläget ovanför undertaket vid entrén, med ett från- och 

tilluftsfilter i klass F7. 

Grunden består av fyra bärlinor per modul, som fördelar vikten på tryckplattor. 

Stommen är av trä med en dimensionerad snölast på 5,0 kN/m2 samt dimension-

erad golvbelastning på 200 kg/m2. Modulsystemet är byggt i brandteknisk klass 

Br2 men finns att beställa för klass Br1, även brand- och utrymningslarm samt 

inbrottslarm går att välja till.  

Fönster i både klassrum och grupprum är av 3-glas isolerruta, fast eller sido-

hängt. Invändiga glaspartier är lamellglas, 38 dB. Ytterdörren är försedd med 

dörrstängare samt sparkskydd på dörrbladet. Samtliga innerdörrar förutom till 

WC och städ har klämfria bakkanter samt ett ytskikt av högtryckslaminat, 35 dB. 

Modulerna har en längd mellan 12 120 och 13 400 mm, en bredd mellan 3 600 

och 4 000 mm och en area mellan 43,6 till 53,6 m2. Höjden på exteriören är 3 600 

medan höjden på interiören är 2 700 mm. En modul väger 8 ton utan lös 

inredning. Tabellerna 4.6-4.8 ger en fullständig beskrivning av konstruktionen i 

tak- och golvbjälklag, yttervägg för lång- och gavelsida, sektionsväggar för 

klassrum samt bärande innerväggar. 
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Tabell 4.6 Konstruktion bjälklag tak/golv för Adapteos modul Kloss 
(tabell utförd av författarna, data från Adapteo) [29]. 

Bjälklag tak [mm] Bjälklag golv [mm] 

Takpapp 2,0 linoleummatta, 1,5 PVC för 
våtrum 

23 råspont 22 spontad golvspånskiva 

28 x 60 gelspanel CC120 45 x 220 golvbjälkar CC600 

45 x 450 kertobalk CC1200 220 mineralull 

270 mineralull med vindskydd  

Diffusionsspärr  

28 x 70 glespanel  

13 vitmålad perforerad gipsskiva  

 

Tabell 4.7 Konstruktion yttervägg långsida/gavelsida för Adapteos modul 
Kloss (tabell utförd av författarna, data från Adapteo) [29].  

 

Yttervägg långsida [mm] Yttervägg gavelsida [mm] 
22 liggande fasspontad träpanel 22 liggande fasspontad träpanel 

28 spikläkt i fönsterband 34 spikläkt  

6 vit steniskiva i fönsterband 9 utegips 

28 spikläkt 35 x 70 kantreglar 

17 fasadboard i mineralull 45 x 45 reglar CC600 

45 x 145 vertikala reglar CC450 45 mineralull 

145 mineralull 30 mineralull fasadskiva 

Diffusionsspärr 

13 Farmacell fibergips 

Vitmålad glasfiberväv 
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Tabell 4.8 Konstruktion sektionsvägg/bärande innervägg för Adapteos modul 
Kloss (tabell utförd av författarna, data från Adapteo) [29]. 
 

 

Gullvivan – Parmaco 

Jonathan Rahm, säljare på Parmaco, menar att Gullvivansystemet är ett av de 

större modulsystemen på marknaden med dess bredd på 15 meter [30]. Rahm 

skriver också att installationssystemen är flexibla och att de är tillmötesgående 

till kundernas krav.  Vidare beskrivs modulsystemet i ritningar från Bäckahagens 

nya modulskola i Stockholm [31]. Byggnaden har två våningar och ett sadeltak 

med 14° lutning. Takhöjden i klassrum är 2700 mm, korridor 2400 mm med 260 

mm undertak och en nockhöjd på ca 8900 mm. Grunden är i form av krypgrund. 

Samtliga väggar har brandklass R30 där gipsskivor har brandklass A2-s1. För en 

detaljerad beskrivning av konstruktionerna för botten- och mellanbjälklag samt 

ytter- och innervägg och vindsbjälklag, se Tabellerna 4.9-4.11. 

 

 

 

 

 

Sektionsvägg klassrum [mm] Bärande innervägg [mm] 
Vindduk Vitmålad glasfiberväv 

45 x 70 reglar 15 protect F 

70 mineralull 45 x 120 reglar CC600 

12 spånskiva 120 mineralull 

13 gipsskiva 15 protect F 

Vitmålad glasfiberväv Vitmålad glasfiberväv 
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Tabell 4.9 Konstruktion för botten- och mellanbjälklag för Parmacos modul 
Gullvivan (tabell utförd av författarna, data från Parmaco) [31]. 

Bottenbjälklag [mm] Mellanbjälklag [mm] 
Ytskikt 84 ventilering lufthål 

22 spånskiva 48 installationsblock + 2 x 18 

plywood +15 plywood 

45 x 200 kertobalk CC475 + 170 

PIR-uretan + 30 mineralull 

4,5 Cembrit windstopper extreme 

9 vindgips Cembrit windstopper 

extreme 

51 x 400 kertobalk CC500 

19 x 100 skyddsbrädor 110 PIR-uretan  + 290 mineralull + 

110 polyuretan 

Ångspärr 

15 stabiliserande brandgipsskiva + 

50 mineralull 

Byggnadspapper 

23 x 120 gelspanel CC300 

13 akustik gipsskiva 

 

Tabell 4.10 Konstruktion för ytter- och innervägg för Parmacos modul 
Gullvivan (tabell utförd av författarna, data från Parmaco) [31].  

Yttervägg [mm] Innervägg [mm] 
Fasadbeklädnad 13 gipsskiva ek 

38 x 98 Bär- och distansläkt CC600 12 plywood 

9 vindgips 48 x 123 träregel + 125 mineralull 

48 x 198 träregel CC600+ 200 

oantändlig mineralull 

12 plywood 

Åldersbeständig, diffusionstät 

plastfolie 

13 gipsskiva ek 

13 gipsskiva ek 
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Tabell 4.11 Konstruktion för vindsbjälklag för Parmacos modul Gullvivan 
(tabell utförd av författarna, data från Parmaco) [31]. 

Vindsbjälklag [mm] 

20 plåtprofil 

22 x 100 bärläkt CC300 

19 x 100 ströläkt 

148 takstol CC877 

33 x 200 LVL-balkar 

12 plywood 

2 x 63 x 260 LVL-balkar CC600 + 260 polyuretan 

Ångspärr 

15 stabiliserande brandgipsskiva 

48 x 48 läkt CC600 + 50 mineralull  

Byggnadspapper 

23 x 120 gelspanel CC300 

13 akustik gipsskiva 

 

Ramirent, High Class – Algeco 

Modulsystemet Ramirent står på en grund av betongplattor på mark med 

träramar och stålbalkar [32]. Modulerna är 9600 mm långa, 2992 alternativt 

3026 mm breda och 3400 mm höga. Ytterdörrar är av aluminium och har ett U-

värde på 1,0 och som tillval finns brandklass E30. Innerdörrar är massiva med 

målat ytskikt. I grunden är de ljudklass 30 dB, men det finns möjlighet att välja 

till 35 och 40 dB. Fönster har utvändig båge av lackad aluminium och inre karm 

i trä. U-värdet på alla fönster är 1,1 och ljudklassen 41 dB. Här finns som tillval 

brandklasser E30, E45 och E60. Invändiga glaspartier består av härdat glas och 

målade träprofiler. Som grund har de ljudklass 35 men 40 dB finns som tillval. 

Modulsystemen har som standard ett vattenburet radiatorsystem för upp-

värmning, men det finns möjlighet att ändra till elradiatorer. För ventilation 

används ett FTX-system och det finns möjlighet att välja till kylenhet. 
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Ytterväggar, golv- och takbjälklag har ett U-värde på respektive 0,15 , 0,14 och 

0,14 W/m2K. Vidare uppfyller förskolan som helhet brandklass REI60. För en 

fullständig beskrivning av konstruktionen för ytter- och innervägg samt golv- 

och takbjälklag, se Tabellerna 4.12 och 4.13. 

Tabell 4.12 Konstruktion för ytter- och innerväggar för Algecos modul 
Ramirent, High Class (tabell utförd av författarna, data från Algeco) [32].  

Yttervägg [mm] Innervägg [mm] 

6 skivmaterial 13 gipsskiva 

28 x 70 stående spikregel 12 spånskiva/OBS 

9 vindskiva 45 stålprofiler + mineralull 

220 stående regel CC600 + mineralull 12 spånskiva/OBS 

Plastfolie 13 gipsskiva 

45 liggande regel CC600 + mineralull Ytskikt av målad armeringsväv 

12 spånskiva/OBS  

13 gipsskiva  

Tabell 4.13 Konstruktion för golv- och takbjälklag för Algecos modul 
Ramirent, High Class (tabell utförd av författarna, data från Algeco) [32]. 

Bjälklag golv [mm] Bjälklag tak [mm] 
PVC-fri plastmatta Takduk 

22 spånskiva 12 plywood 

45 x 245 träbjälkar CC600 + 220 

mineralull + 30 PIR 

45 x 70 – 95 takkilar CC600 + 50 

mineralull 

9 fuktskyddad plywood 45 x 220 limträregel CC1200 + 170 

mineralull 

 45 Isover Ultimate 

 115 x 495 limträbalk 

 Plastfolie 

 28 x 95 glespanel CC300 

 13 gips/tectopanel med akustikduk 
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Skolan S27 – Indus 

Modulskolan S27 är framtagen för skolverksamhet [33]. Indus menar att modul-

systemet uppfyller alla krav för en modern skola. Modulerna är tillverkade i 

Sverige och har en modern och energisnål utformning. Modulerna är 3000 eller 

3600 mm breda och 9700 mm långa. Den invändiga takhöjden är 2700 mm och 

utvändigt är den 3400 mm, den kan dock bli högre då de även erbjuder sadeltak. 

Ytterväggarna är beklädda i liggande enkelfasspontad träpanel, innerväggarna 

av gips med målad glasfiberväv. I kapprum, teknikrum och våtutrymmen ligger 

plastmatta medan det i resterande utrymmen ligger linoleummatta. Fönstren är 

aluminiumklädda furufönster med 3-glas isolerruta. Ytterdörren är av vitlackad 

aluminium. Uppvärmningssystemet är vattenburet och kompatibelt med önskad 

energikälla, allt från solpaneler till bergvärme. Indus har valt att satsa på en 

helhetslösning och kan ytterligare erbjuda larm, lös inredning, akustiklösningar, 

förråd, utemiljöer, markentreprenad och solkraft. 

4.4 Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling myntades av Lester R. Brown, en amerikansk 

författare och miljövetare år 1981 [34]. Det dröjde dock sex år innan det spreds 

och den vanligaste och mest kända definitionen av begreppet tog sin form år 

1987 genom Norges dåvarande stadsminister Gro Harlem Brundtland. I samband 

med att FN:s Världskommission presenterade rapporten Vår gemensamma 

framtid sammanfattade Harlem Brundtland begreppet enligt följande:  

”Hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”.   

Den hållbara utvecklingen ser till miljö, ekonomi och det sociala. För att kunna 

uppnå en hållbar utveckling har FN tagit fram 17 globala mål [35]. De mål som 
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främst kan kopplas till följande examensarbete är målen 4, 11 och 12. Det fjärde 

målet innefattar en God utbildning för alla, enligt de globala målens hemsida 

och målbeskrivning visar forskning att ”inkluderande utbildning av god kvalitet 

för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i 

varje samhälle” [36]. Mål 11 Hållbara städer och samhällen, innefattar att 

stadsutvecklingen ska bestå av ett ”hållbart byggande och hållbar planering av 

bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare 

kemikaliehantering [37]. Det tolfte målet ser till en hållbar konsumtion och 

produktion och strävar efter en bättre hushållning av världens resurser. Kopplat 

till en hållbar konsumtion tillkommer bland annat även en ökad konkurrenskraft 

samtidigt som det skapar en global och lokal tillväxt [38].  

4.5 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som innebär att en tredje 

part granskat byggnadens miljöprestanda [39]. Miljöbyggnad ägs och utförs av 

Sweden Green Building Council och har certifierat över 1500 byggnader. 

Följande sexton värden mäts och granskas under certifieringen [40].  

1. Värmeeffektbehov 

2. Solvärmelast 

3. Energianvändning 

4. Andel förnybar energi 

5. Ljud 

6. Radon 

7. Ventilation 

8. Fuktsäkerhet 

9. Termiskt klimat – vinter  

10. Termiskt klimat – sommar  

11. Dagsljus 

12. Legionella 

13. Loggbok med byggvaror 

14. Utfasning av farliga ämnen 

15. Stommens klimatpåverkan 

16. Grundens klimatpåverkan 

 

När bedömning utförts av alla sexton punkter delas byggnaden in i olika nivåer. 

Brons är den första nivån, följt av Silver och sedan Guld som är den bästa [39]. 
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Vid nivå Brons gäller lagkrav och existerande rekommendationer, nivån är 

endast en försäkring om att alla krav som är ställda uppfylls. Nivå Silver ges till 

de byggnader som är en bit över lagkrav och kan vara en indikator på att det 

företag som äger byggnaden är engagerad i miljöfrågan. Här ställs högre krav på 

bland annat ljudmiljö, ventilation och solskydd. Nivå Guld är en hög nivå för de 

ambitiösa, exempelvis radonhalten får inte vara högre än en fjärdedel av det krav 

som ställs från lagens sida. Här genomförs även undersökningar hos brukarna av 

byggnaden om inomhusmiljön, för att säkerställa att inomhusmiljön är godkänd. 
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5. RESULTAT 

5.1 Branschundersökning  

För att öka förståelsen för modulbranschen sammanställdes en lista på de företag 

som är verksamma inom Sverige. Listan uppkom inledningsvis till 25 företag för 

att därefter reduceras i antal då det framkom att ett par av företagen hade 

avvecklats eller blivit uppköpta/sammanslagna med ett annat modulföretag. 

Efter sammanställningen utformades ett frågeformulär bestående av generella 

frågor med syfte att delge svar som skulle bidra till ökad kunskap. Därefter 

kontaktades företagen för att få ett godkännande om att skicka ut formuläret till 

dem och för att förklara varför undersökningen var nödvändig samt vad den 

skulle bidra till. En del av frågorna i formuläret är inte längre relevanta, varför 

dessa har strukits ur sammanställningen nedan. Frågeformuläret finns i sin helhet 

i Bilaga 1. 

5.1.1 Datainsamling   

Fyra av företagen har funnits med i branschen i över 30 år, ett i mindre än 5 år 

och resterande i ett tidsintervall om 5 – 30 år, se i sin helhet i Figur 5.1 Antal år 

11%

22%

11%
11%

45%

< 5 år 5 - 10 år 11 - 20 år 21 - 30 år > 30 år

Figur 5.1 Antal år i branschen för de nio svarande företagen, 45% av de 
svarande har funnits med i branschen i över 30 år (figur framtagen av 
författarna, data inkommen från frågeformulär [14]).  
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i branschen. Rollbefattningen hos respondenterna bestod bland annat av chefer 

för exempelvis region och ekonomi, säljare och produktutvecklare.  

Företagen levererar moduler till skolverksamheter, bodetableringar, kontor, 

bostäder, vårdenheter, äldreboenden och till personallokaler såsom omkläd-

ningsrum och matsalar, det senare räknas som så kallade indoor-moduler. 

Utsträckningen i sin helhet kan ses i Figur 5.2. Verksamheterna som nyttjar 

modulerna kan endera köpa eller hyra dem från företagen utefter beställning av 

ett färdigt koncept eller ett projektunikt format. Sju av företagen ger möjlighet 

till båda lösningar med de övriga två endast erbjuder projektunika format. Av de 

företag som erbjuder färdiga koncept varierar antalen. Majoriteten erbjuder 3 – 

4, ett företag över 20 och övriga mellan 5 – 10 färdiga koncept.  

 

Figur 5.2 Företagen erbjuder moduler till flertalet olika verksamheter. 
Diagrammet visar fördelningen av antal företag per verksamhet. Kategorin för 
verksamheten "Personallokal" räknas som en indoor-modul (figur framtagen av 
författarna, data inkommen från frågeformulär [14]).  

5.1.2 Modulernas standarder och krav 

I tidigare avsnitt (se avsnitt 4.1 Bygglov för moduler) framkom det att moduler 

måste följa gällande standard från BBR för att kunna erhålla bygglov, vare sig 

det gäller ett temporärt eller permanent [17]. Vilket bekräftades i formuläret då 

respondenterna svarade att de måste följa nuvarande BBR 29. Utöver BBR 29 

0 1 2 3 4 5 6 7

Skolmoduler

Bodetablering (Bygg)

Kontor

Bostäder

Personallokaler

Vårdenheter

Äldreboenden

5

5

7

3

1

1

1

Antal företag per erbjuden verksamhet
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följer även majoriteten av företagen gällande standarder om brandskydd och 

brandklass. Två av företagen specificerade även att de följer krav om hygien, 

hälsa och miljö samt krav om Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Någon 

specifik miljöcertifiering för moduler i avseendet som behandlas i denna rapport 

verkar ännu inte finnas.  

5.1.3 Livslängd  

Den generella uppfattningen som ges av respondenternas svar gällande livs-

längden på en modul är att den ska hålla i minst 15 år, vilket sammanfaller med 

den maximala längden på ett temporärt bygglov [17]. Flertalet av företagen 

menar dock att modulernas livslängd är densamma som för en permanent 

byggnad då det ställs samma krav och då liknande material nyttjas. Ett av 

företagen har en formell garanti om fem år men har även ett system för att de 

bostäder de erbjuder i formatet ska hålla i 100 år under uppbyggnad.  

Med kontinuerlig renovering menar majoriteten av företagen att modulernas 

livslängd kan öka till att hålla i minst 20 år. Flera företag menar dock fortfarande 

att modulernas livslängd är densamma som för en permanent byggnad och med 

kontinuerligt underhåll menar ett par av företagen att livslängden kan bli näst 

intill obegränsad.  

Vid frågan om frekvensen för hur ofta renovering sker svarade endast åtta av 

företagen då ett av de nio företagen endast erbjuder försäljning och således inte 

kan svara på frågan om renovering. Tre av företagen svarade att renovering sker 

efter varje kund, två att de inte renoverar efter varje kund och ett att det inte är 

upp till dem utan till deras modulleverantör. De två övriga företagen svarade att 

det beror på behovet av renovering samt på mängden slitage, varpå det senare 

kompletterade svaret med att det även alltid sker en översyn efter varje kund. 

När det kommer till själva utförandet av renoveringen renoverar fyra företag 

själva medan ett lejer bort. Två företag utför både egna renoveringar samt lejer 

bort beroende på vilka åtgärder som ska göras och det sista företaget hänvisar 

åter till deras modulleverantör.  
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5.1.4 Modulernas uppbyggnad – stommen  

Modulerna kan levereras i olika standarder och varianter gällande exempelvis 

mått och material. Figur 5.3 visar sju av företagens vanligaste mått för deras 

moduler. Ett av företagen utvecklade sitt svar med att mått och material beror på 

produkt och att de genom att hålla en bredd inom projekten blir mer 

kostnadseffektiva. När det kommer till stommen svarar majoriteten av företagen 

att de använder trä som stommaterial. Ett företag använder stål och två företag 

nyttjar både stål och trä.  

Figur 5.3 Modulerna kan levereras i olika mått. Ovan visas sju företags 
standardmått på deras moduler (figur framtagen av författarna, data 
inkommen från frågeformulär [38]). 
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5.1.5 Modulernas uppbyggnad – Ventilation & värmesystem  

Majoriteten av företagen erbjuder FTX-system som standard. En del erbjuder 

även skräddarsydda lösningar utefter kundens önskemål, såsom installation av 

luftvärmepumpar, komplettering av koldioxidgivare eller andra önskemål 

kopplade till energikrav. Vanligtvis installeras ventilationsanordningen med 

rumsaggregat men ett av företagen menar att det även finns möjlighet till 

centralventilation. Företagen erbjuder värmesystem inom tre kategorier; vatten, 

el och luft, där en del av företagen erbjuder system inom flera kategorier. 

Aggregaten som distribuerar värme är exempelvis luft-/vattenvärmepumpar och 

el- eller vattenburna radiatorer. Värmekälla är exempelvis fjärr- och bergvärme.   

5.1.6 Modulernas uppbyggnad – Montering & installation  

När det kommer till montering av moduler samt kompletterande installations-

skikt finns det enligt svaren lite olika vägar för företagen att gå. När det gäller 

monteringen är det generella svaret att modulerna först ställs upp bredvid 

varandra med hjälp av en kran, därefter trycks de samman med drevning mellan 

dem för att sedan förankras i varandra. Förankringen av modulerna sker oftast 

med skruv och bult. I vissa fall fungerar även panelbrädor och övrigt fasad-

material kombinerat med invändig spackling och mattläggning som en extra 

form av förankring. Det finns även möjlighet till att ställa upp dem som 

korridorsmoduler med en bredd om 1200 mm istället för att endast ha en öppning 

i modulen om 800 mm. 
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5.2 Fallstudier  

5.2.1 Jarlaparken 

 
Figur 5.4 Jarlaparkens förskola är en arkitektritad förskola som färdigställdes 
2017. Byggnaden är uppförd i två våningar med tegelfasad (foto Anna Westin). 

Jarlaparkens förskola, eller Gamla Svartbäckens förskola, är en arkitektritad 

förskola med rum för 144 elever i 8 avdelningar. Byggnaden har två våningar 

med alternerande mörkrött och svart tegel som fasad, se Figur 5.4. Kök och 

personalutrymmen ryms i byggnaden och endast förrådsbyggnader tillkommer 

på fastigheten. Byggnaden stod färdig 2017 och har en LOA på 1332 m2. 

Skolgården sträcker sig runt byggnaden från sydlig, västlig och nordlig riktning. 

Huvudentréerna ligger i sydlig riktning, medan personalentré, parkering och 

hämtnings- och avlämningsområden ligger i östlig riktning. Jarlaparkens för-

skola ligger i norra delen av Uppsala.  

Fel och förhållanden: 
Grunden är en platta på mark och är i gott skick. Fasaden består av mörkrött och 

svart tegel. Teglet har fläckar, skrapmärken och klotter i form av skrift och 

”målningar” upp till en meters höjd, se Figur 5.5. Skriften och målningarna är 
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inte avsedda att vara där utan det är något som har gjorts av människor i 

efterhand. Fläckar, mestadels vita, förekommer även över en meters höjd och på 

fasaden utanför skolgården. Trösklar och tröskelbeslag vid entréer visar 

tendenser till missformning.  

Innerväggarna i skolan visar på färgbortfall efter tejp och häftmassa, på en vägg 

har även en bit gips lossnat. Avdelningar och korridorers golv är täckta med 

linoleummatta varpå skarvarna har börjat släppa något. Mattan som sträcker sig 

10 cm upp på väggen har spruckit i vinkelböjen. På golven syns färgfläckar vid 

bord och i köksområdet. Linoleummattan vid trappnedgången på ovanvåningen 

uppvisar tecken på slitage efter att grinden har dragits fram och tillbaka. Trappan 

uppvisar slitage på dess trappsteg och trappräcket som är av lackerat trä är belagt 

med skrapmärken. I skohyllan vid en av entréerna har en stor bit trä lossnat från 

hyllans insida. 

Figur 5.5 Ungefär 1 m upp på förskolans tegelfasad sträcker sig klotter, 
fläckar och skrapmärken. På vissa delar av fasaden syns fläckarna, som 
mestadels är vita, även över 1 m (foto Anna Westin).  
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5.2.2 Tunaparken 

Tunaparkens förskola är en Flexatorbyggd modulskola avsedd att stå permanent. 

Byggnaden stod färdig 2017 med en LOA på 1790 m2 och huserar 144 barn på 

8 avdelningar. Byggnaden har två våningar och rymmer även personalutrymmen 

och kök. Övriga byggnader som tillkommer på fastigheten är förrådsbyggnader. 

Tunaparkens förskola är belägen i norra delen av Uppsala med entréer i 

nordöstlig riktning (in mot gården) och parkering/upphämtning- och 

avlämningszon i sydvästlig riktning. Skolgården ligger i direkt anknytning till 

förskolans nordöstliga sida och sträcker sig utmed den L-formade byggnadens 

”insida”, se Figur 5.6 för en exteriörbild. 

 

Figur 5.6 Tunaparkens förskola är en Flexatorbyggd modulskola som är avsedd 
att stå permanent. Förskolan stod färdig 2017 och är uppbyggd i två våningar 
med en gul träfasad (foto Anna Westin). 
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Fel och förhållanden: 
Fasaden är i relativt gott skick, endast ett fåtal smutsfläckar är spridda över 

fasaden samtidigt som sprickor löper i botten av panelen. Tröskelbeslaget till 

huvudentrén är av plåt och har blivit utsatt för slitage. Det har skrapats och blivit 

buckligt på både ovansidan och framsidan, se Figur 5.7. Första sättsteget i 

trappan vid entrén har färg- och flisbortfall. Tröskelbeslagen till övriga entréer 

har liknande tendenser men dessa är inte lika omfattande. Från verksamheten 

framkommer det att det är främst i entréerna som slitaget är mest tydligt 

företrädande.  

Byggnadens fönsterbrädor har genomgående skrapmärken, men annars är 

fönstren i gott skick. Vid trappor i entréer är takpartierna något lägre än i övriga 

delar av byggnaden, här syns både hål och jack. Golvet i avdelningarna och 

korridorerna är av linoleum och har sättningar i form av små vågor vid mattornas 

skarvar. I entréhallar är väggarna beklädda med plastmattor vars skarvar har 

börjat släppa. Enstaka skrapmärken syns här och där. I övriga delarna av 

Figur 5.7 Tröskelbeslag intill en av entréerna har blivit utsatt för högt slitage. 
Enligt verksamheten är det främst i samband med entréerna som det mesta 
slitaget uppkommer (foto Anna Westin). 
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byggnaden är väggarna beklädda med målad gips, vilka är i gott skick. 

Trappräcken i entréhallar på ena sidan av trappen är i målat trä och har 

skrapmärken, räckena belägna utmed väggen är istället av metall och i gott skick. 

Ytterligare har dörrkarmar runt om i byggnaden skrapmärken. Stuprören och 

hängrännorna är vitmålade och har på de nedre delarna skrapmärken. 

5.2.3 Liljeforsskolan  

 

Figur 5.8 Liljeforsskolan är en korridormodulskola som stod färdig först 2019. 
Byggnaden består av ett våningsplan med en skivbeklädd fasad (foto Anna 
Westin). 

Liljeforsskolan se Figur 5.8 för en exteriörbild, består av tre byggnader och 

rymmer drygt 300 elever med verksamheter från förskoleklass till årskurs 5. 

Under fallstudien undersöktes endast den del av skolan som är uppförd i 

modulform på den sydvästra delen av fastigheten och som stod färdig år 2019. 

Se fallstudien i sin helhet i Bilaga 4. Modulskolan är en korridorsskola med en 

LOA om cirka 1150 m2. Utöver rum för avhängning och undervisning finns även 

tillagningskök med tillhörande matsal. Entréerna med anslutande korridor ligger 

samtliga i nordostlig riktning. Utöver dessa tillkommer entréer till lastkajen i 
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anslutning till tillagningsköket i byggnadens sydöstra kortända. Samtliga 

undervisningsrum vetter mot sydväst. Modulskolan är förberedd för att en extra 

våning ska kunna adderas vid behov och parkering med hämtnings- och 

avlämningsområden är belägna i den södra delen av fastigheten. Mellan 

modulskolan och övriga byggnader på fastigheten är skolgården belägen.  

Fel och förhållanden: 
Modulskolan är uppställd på plintar vilka därefter är beklädda med en betong-

liknande sockelskiva i gott skick. Fasaden består av täckskivor i två olika 

utformningar där den ena är av grå kulör och där den andra skall efterlikna trä. 

Den senare sträcker sig som ett band runt skolan medan den första skivan täcker 

över- och underdel. Fasaden är generellt i mycket gott skick med undantag av en 

skada på den nedre delen invid en av entréerna. Troligtvis är denna skada ålagd 

mekaniskt. Samtliga fönster är av aluminium i en mörkgrå kulör och i gott skick. 

Fönstren är även kompletterade med invändigt solskydd i form av persienner. 

Både ytter- och innerdörrarna är i relativt gott skick. Det är dock tydligt att de 

används dagligen då de ställvis saknar färg i dess nedre delar. Även trösklarna 

är nötta men i förhållandevis gott skick med tanke på den höga belastningen. 

Inne är dörrkarmarna i ställvis sämre skick i den nedre halvan. 

Innertaket består av ljudabsorberande takplattor av gips och är i gott skick. Vissa 

plattor uppvisar tecken på mindre slitage. Modulskolans golv består av 

plastmattor vilka uppvisar tecken på normalt slitage. Ställvis syns det att delar 

av golvet utsatts för en högre belastning, vilket gäller främst i anslutning för 

passager till matsalar och samlingsytor. Slitaget är högre där men ännu har inte 

golvets tekniska livslängd uppnåtts.  

Väggarna i modulskolan består av gipsskivor som är kompletterade med en 

vävd/målad tapet. Skicket på väggarna är varierande då det ställvis finns punkt-

hål som orsakats mekaniskt av pennor samtidigt som det längs med golven är 

mycket smutsigt på grund av att skor och smutsiga ytterkläder har kommit emot. 

Bakom handfaten är väggarna ställvis i mycket dåligt skick, vilket troligen har 



Examensarbete: En studie av modulskolans beständighet 
Kap 5. Resultat 
 

46 
 

orsakats genom att vatten har skvätt upp i samband med handtvätt då de saknar 

stänkskydd, se Figur 5.9. 

 

Figur 5.9 Modulkorridorsskolan uppvisar främst slitage i samband med 
områden för handtvätt. Väggarna bakom handfaten saknar stänkskydd vilket 
troligen har medfört de skador som syns på väggens ytskikt (foto Anna Westin). 

5.2.4 Malmaskolan 

Malmaskolan har för närvarande tre byggnader ämnade för undervisning. Två 

permanenta lokaler och en modulbyggnad avsedd för evakuering vid renovering 

av de permanenta. De permanenta lokalerna har en våning och röd träfasad 

medan modulbyggnaden har två våningar med grå träfasad, se Figurerna 5.10 – 

5.11 för exteriörbilder på både moduluppställningen och den permanenta skolan. 

De två permanenta byggnaderna är placerade på östra och västra sidan av 

fastigheten medan modulen står på den södra delen. På norra delen av fastigheten 

är matsal med kök och en idrottshall belägen. Skolgården breder ut sig i mitten 

av alla byggnader. Totalt har Malmaskolan 400 elever och en LOA på 3353 m2 

(endast de permanenta lokalerna är medräknade). Skolan byggdes 1966 och 

undervisningslokalerna totalrenoverades från 2017 till 2019 då allt invändigt 
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blåstes ur och det enda som sparades var skalet.  Då renoveringarna av de 

permanenta byggnaderna är klara är platsbehovet fyllt. Modulerna används fullt 

ut till fritids, förskoleklass och lågstadium medan de permanenta lokalerna 

används till verksamheter som ej kommer få plats när modulerna demonteras. 

Hemklassrum för svenska som andraspråk är ett exempel. Fastigheten ligger i 

sydvästra delen av Uppsala. 

 
Figur 5.10 Exteriörbild på Malmaskolans moduluppställning (foto Anna 
Westin). 
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Figur 5.11 Exteriörbild för en av Malmaskolans permanenta lokaler (foto Anna 
Westin). 

Fel och förhållanden – Modulbyggnaden  
På träfasaden syns smutsfläckar och den ser äldre ut än träräckena vid entréerna. 

På dörrarnas nedre del förekommer nötning av färgen men inte i någon större 

utsträckning. Trösklarna är av trä och har slitits tillsammans med tröskelbeslaget 

av metall. Tendenser till deformation av tröskelbeslaget syns samt omfattande 

skrapmärken på både tröskel och beslag. På fönsterrutorna sitter gammalt klister 

kvar från tejp och dylikt. Fönsterbrädorna har märken av pennor men i övrigt är 

fönstren i gott skick. På innerdörrarnas nedre del syns det tydligt att färgen är 

bortskavd, även vid skarv men framför allt vid handtag är färgen tydligt 

bortskavd. Genomgående i hela byggnaden förekommer färgbortfall vid 

dörrkarmarna.  

Det övre skiktet av taket är i gott skick. Genom mitten av hela byggnaden är 

ventilationsschaktet draget och installationen av den sticker ner 30 – 40 cm. 

Innertaket på ventilationsschaktet är betydligt mer slitet. Pennstreck, hål och jack 

syns i både klassrum och korridorer. Även sidorna av schaktet har färgbortfall 

och pennmärken. I entréerna är golvens plastmattor repade men i relativt gott 

skick. Golven i klassrummen är repade och missfärgade. Det förekommer även 
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punkthål framför allt på fritidsavdelningen. Väggar i klassrum och korridor är 

förhållandevis välbehållna, några stötmärken och fläckar förekommer. Vid 

entréer är väggarna mer slitna, stötmärken, färgfläckar och märken från vad som 

kan antas vara borttagna hyllor syns väl, med bortriven färg och hål efter 

skruv/spik. Sko- och hatthyllor är av vitmålat stål och har omfattande 

skrapmärken. Ena hissen fastnar ofta enligt rektorn. Både barn och städpersonal 

upplever problem med hissen och väljer därför att försöka undvika den. 

Fel och förhållanden – Permanenta byggnader 
Smutsfläckar och missfärgningar löper längs med fasaderna som vetter mot 

skolgården. Fasaderna för de två permanenta byggnaderna målades inte om vid 

renoveringen, utan senaste underhåll av fasad var för cirka 10 år sedan. 

Ytterdörren har mer omfattande slitage. Skrapmärken förekommer framför allt 

på dörrens nedre del, medan smuts och damm syns på både glasruta och stål. 

Tröskel med beslag har skrapmärken och börjar bli missformad. 

 
Figur 5.12 Ventilationsanordningens infästning har börjat släppa och en spricka 
löper från infästningen ner mot balken vid innertaket (foto Anna Westin). 
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Innertaket har hål och märken från pennor, ställvis är även de ljudabsorberande 

gipsskivorna ur position. Plastmattorna vid entrén har antydan till slitage. Några 

repor och jack syns på mattan vid skiftet mellan klinkers och mattan samt vid 

hatt- och skohyllorna. På linoleummattorna i klassrum förekommer repor men 

på grund av kulören är dessa svåra att notera. I viss mån förekommer 

missfärgningar. Infästningen av ett ventilationsrör har börjat släppa. Färgbortfall 

kan noteras vid en del av infästningen och en spricka i ytskiktet av väggen löper 

från ett ventilationsrör ner på väggen och in under på undertaket, se Figur 5.12. 

5.2.5 Uppsävjaskolan 

Uppsävjaskolan består av två byggnader och rymmer mellan 200–300 elever 

med verksamheter från förskoleklass till årskurs fem. Skolan är belägen i 

stadsdelen Sävja i den sydöstra delen av Uppsala där dess omgivning består av 

bostads- och grönområden. Uppsävjaskolan är en platsbyggd permanent skola 

med en LOA om 4552 m2, se figur 5.13 för en exteriörbild. Utöver rum för 

undervisning för både praktiska och teoretiska ämnen finns även ett tillagnings-

kök med tillhörande matsal. Parkering samt hämtnings- och avlämningsområden 

finns belägna på den norra delen av fastigheten. Skolan genomgick en reno-

vering under 2016. Denna studie omfattar endast vissa delar av huvud-

byggnaden.  
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Figur 5.13 Uppsävjaskolan är belägen i stadsdelen Sävja i den sydöstra delen 
av Uppsala och är en platsbyggd permanent skola (foto Anna Westin). 

Fel och förhållanden 

Grunden består av betong uppdelade på minst två olika plattor där den ena 

plattan är i något sämre skick än den andra sett till grundsockeln. Fasaden består 

av rött tegel, stående lockpanel av trä i en gul kulör samt stående och liggande 

lockpanel av trä i en röd kulör. Delar av fasaden uppvisar ett högre slitage än 

andra där somliga områden är i behov av åtgärd.  

Skolans samtliga fönster består av aluminium målade i en vit kulör och har 

inneliggande solskydd i form av persienner. Ytter- och innerdörrar är överlag i 

gott skick, ställvis syns repor och avsaknad av färg. Färgbortfallet och reporna 

förekommer mest i dörrarnas nedre regioner. Även trösklarna är i relativt gott 

skick med tanke på den höga belastningen. Vid innerdörrarna är öppnings-

beslagen påverkade av färgbortfall.  

Innertaket består främst av ljudisolerande takplattor i gips och är i gott skick. 

Golven består generellt av linoleummattor. Dessa är ställvis i mycket dåligt skick 

då det uppkommit bubblor i golvet efter montering. Det är något som har skett 
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flertalet gånger även efter åtgärd varför verksamheten nu undersöker vad som 

kan vara det underliggande problemet. Främst framgående är bubblorna i 

samlingsytan utanför matsalen, se Figur 5.14, där golvet har varit i behov av att 

lagas med silvertejp på grund av att bubblorna har gått sönder. Utöver bubblorna 

uppvisar golvet tecken på slitage vid en del av skarvarna. Golven vid entréerna 

är belagda med klinker i gott skick. 

 
Figur 5.14 Det främsta slitaget i Uppsävjaskolan syns i samband med 
samlingsrummen utanför matsalen där mattan är veckad och fylld med 
luftbubblor (foto Anna Westin). 

Majoriteten av väggarna är putsade och målade i en vit kulör, i klassrummen 

varierar kulören på en del av väggarna. Vid utåtgående hörn syns ställvis åverkan 

av mekaniskt slitage vid avsaknad av hörnjärn. Övriga hörn är utrustade med 

hörnjärnsbeslag varför slitaget inte uppvisas där. Väggarna är generellt i gott 

skick, men det finns dock vissa områden där väggen uppvisar slitage och skador. 

Vid väggarnas golvsockel syns det ställvis att materialet blivit skadat och är i 

behov av byte. Handfaten som är väggmonterade är kompletterade med 

sektioner av kakel varför dessa väggar är i mycket gott skick. 
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5.2.6 Jälla Yrkesgymnasium 

 
Figur 5.15 Jällaskolan ligger nordost om Uppsala och består av flertalet 
byggnader. Huvudbyggnaden som studien innefattar stod klar 2019 (foto Anna 
Westin). 

Uppsalas Yrkesgymnasium Jälla, se Figur 5.15 för en exteriörbild, består av ett 

tjugotal byggnader inklusive elevboende och rymmer dryg 360 elever. Skolan 

som grundades 1937 är belägen i Jälla nordost om Uppsala längs med väg 288. 

Skolan utbildar elever inom 22 olika yrkesutgångar. Jällaskolan är en platsbyggd 

permanent skola med en total LOA om 895 m2. Utöver rum för undervisning 

finns en matsal och ett tillagningskök. Parkeringsmöjligheter finns belägna på 

flertalet platser av fastigheten. Under 2019 uppfördes skolans nya huvud- 

byggnad, vilket är den del studien omfattar. Dock har även delar av skolans 

verkstäder okulärt studerats. 

Grundplattan undersöktes ej vid besöket men antas vara i gott skick då den del 

av skolan som främst undersöktes färdigställdes 2019. Fasaden på huvud-

byggnaden består av flertalet olika material, bland andra puts och tegel. Fönstren 

i byggnaden är av en blandning av trä och aluminium. Dörrarna i byggnaden är 

i relativt gott skick och består endera av stål eller trä. En del av dörrarna har 
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glaspartier. På källarplan är dörrarna i sämre skick än på övriga plan. Främst 

källarplanets dörrkarmar är i riktigt dåligt skick. Vidare uppvisar en del av 

trösklarna skador och tecken på högt slitage i form av bland annat bucklor och 

repor.  

 
Figur 5.16 Det främsta slitaget, här i form av sabotage, återfinns främst i 
omklädningsrummen på källarplan där bland annat takplattorna är ur position 
(foto Anna Westin). 

Innertaket består främst av ljudabsorberande gipsskivor. Ställvis är slitaget högre 

än på annan plats. Främst källarplanet är påverkat av högre slitage (här i form av 

sabotage) och skador samtidigt som en del av plattorna är ur position, se Figur 

5.16. I taket i delar av verkstaden har kaststjärnor kastats upp, en del är kvar 

medan en del är borttagna med märken som följd. Golven består av flertalet 

material beroende på vad rummet i fråga är ämnat till. En del av golven uppvisar 

tecken på högre slitage än andra. 

Byggnadens innerväggar består av målad betong i olika kulörer. En del av 

väggarna hade tidigare ljudabsorbenter, men dessa har plockats ner på grund av 

sabotage/skadegörelse. Trappräcket i trapphuset är tillverkat i någon form av stål 

kompletterat med topplack/färg, handledaren på räcket uppvisar tecken på högt 
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slitage och färgbortfall. På källarplan är vissa av omklädningsrummen i sämre 

skick där en del av skåpen har flertalet bucklor, inventarier har slitits bort från 

väggarna och vattenblandaren har tagits ur sin position.  

5.2.7 Samlade kommentarer från verksamheterna 

Utöver den okulära genomgången av skol- och förskolebyggnaderna samlades 

kommentarer in från delar av verksamheterna som var på plats under besöken.  

På frågan ”Vad slits mest i byggnaden enligt dig?” var svaren spridda. 

Tunaparkens förskola ansåg att deras huvudentré slits mest i byggnaden. Både 

barn och föräldrar använder den kontinuerligt och det släpas in både grus och 

vatten vilket sliter på tröskeln till entrén och golvet. Jarlaparken har istället 

problem med att ytskiktet på väggarna har slitits bort efter tejp och kludd. Golvet 

har spruckit på sina håll och det uppmärksammade även verksamheten.  

Grundskoleverksamheten för Malmaskolan hade återkommande problem med 

att en av hissarna inte fungerade. De upplever även att dörrarna är svaga och att 

handtagen enkelt lossnar. Uppsävjaskolan har haft ett återkommande problem 

med att linoleummattan har lossnat på flera håll och skapat luftbubblor. 

Jällaskolans personal ansåg att taket i bygghallarna, främst hos plåtslagarna, 

samt omklädningsrummen är de delar som slits mest.  
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5.3 Underhållsplaner 

För samtliga permanenta skolor (både för Uppsala och inom studien) har 

Uppsala Skolfastigheter tagit fram underhållsplaner med planerade och eftersatta 

åtgärder. Då modulskolorna är uthyrda till Uppsala Skolfastigheter av 

modulleverantörerna finns det inte några underhållsplaner att tillgå i 

Skolfastigheters regi. Det framgår dock i intervjuer med drifttekniker (se avsnitt 

5.4) att teknikerna oavsett detta ronderar även dessa fastigheter, men inte i lika 

stor utsträckning som för de permanenta. För att se en sammanställning av 

Uppsala Skolfastigheters underhållsplaner se Tabellerna 5.1-5.3. Tabellerna 

inkluderar var åtgärden utförs, vad som utförs och under vilket intervall åtgärden 

utförs. I Tabell 5.1 och Tabell 5.2 ses den åtgärd som endast sker på en av fem 

skolor respektive de åtgärder som sker på fyra av fem skolor. Slutligen kan de 

åtgärder som sker på samtliga permanenta skolor ses i Tabell 5.3. 

Tabell 5.1 De tre åtgärder som endast skedde för 1 av 5 skolor, det vill säga 
Jällaskolan, visas i tabellen nedan (tabell utförd av författarna). 

ÅTGÄRDER FÖR 1 AV 5 SKOLOR 

(Gäller för Jällaskolan) 

Åtgärd Beskrivning  Intervall [år] 

Fasad 

Betong 2 ggr strykning 20 

Slätputs Omputsning 100%  25 

Golv 

Trä 2 ggr strykning  12 
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Tabell 5.2 Åtgärder som sker på 4 av 5 skolor varav den avvikande skolan 
visas i kolumnen längst till höger (tabell utförd av författarna). 

ÅTGÄRDER FÖR 4 av 5 SKOLOR 

Åtgärd Beskrivning  Intervall [år] Avvikande skola  

Fasad 

Trä Helmålning  12 Jarlaparken  

Fönster 

Aluminium 2 ggr strykning 15 Tunaparken  

Dörr 

Dörr av aluminium  2 ggr strykning 12 Jarlaparken 

Golv 

Gymnastiksal Byte 24 Tunaparken 

Klinker Byte 20 Tunaparken 

Plastmatta Byte 24 Tunaparken  

Väggar/tak 

Vägg plast  Byte 12 Jarlaparken 

Belysning  

Lysrör Armaturer Byte 25 Jarlaparken  

Kök 

Frysskåp Byte 12 Uppsävjaskolan 

Kokgryta Byte 15 Malmaskolan 

Spis Byte 12 Uppsävjaskolan 

Spis 6 plattor Byte 12 Jarlaparken 

Övriga inventarier  

Brandtrappa Byte 40 Uppsävjaskolan 
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Tabell 5.3 Åtgärder i underhållsplanerna som var planerade för samtliga 
permanenta skolor (tabell utförd av författarna). 

ÅTGÄRDER FÖR SAMTLIGA SKOLOR 

Åtgärd Beskrivning  Intervall [år] 

Dörrar 

Dörr av stål 2 ggr strykning  12 

Dörr av trä Grundning, 2 ggr strykning utsida 10 

Golv 

Linoleummatta Byte 24 

Väggar/Tak  

Undertak Byte 12 

Vägg kakel  Byte  30 

Vägg/Tak klassrum Helmålning  12 

Belysning  

LED  Byte 25 

Kök 

Diskmaskin Byte 12 

Kylskåp Byte 12 

Kylskåp 1000l Byte 15 

Spiskåpa Byte 16 

Ugn  Byte 12 

Övriga inventarier  

Torktumlare Byte 12 

Tvättmaskin Byte  12 
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5.3.1 Felanmälningar 

Utöver underhållsplanerna tillkommer även felanmälningar som underlag till 

driftteknikerna i deras arbete. Felanmälningarna finns tillgängliga för samtliga 

undersökta fastigheter då de kommer från verksamheterna själva, se Bilaga 12. 

En del av felanmälningarna åtgärdas av skolans vaktmästare, somliga av 

Skolfastigheters drifttekniker och de som blir över åtgärdas av modul-

leverantören eller av leverantörer med ramavtal vid permanenta skolor. I Tabell 

5.4 visas en sammanställning på antalet felanmälningar per kategori. Det totala 

antalet per kategori har i slutet adderats och därefter dividerats på fastighetens 

aktiva år för att kunna delge ett snittvärde i felanmälningar per år.  

Tabell 5.4 Sammanfattning av antalet felanmälningar som inkommit under 
objektens aktiva år. Raderna längst ner visar antalet aktiva år, totalt antal 
felanmälningar samt ett snittvärde per år. Modulerna är markerade med grönt 
i tabellen (tabell utförd av författarna). 

Kategori T* J* M(P)* M(M)* L* U* JY* 
Dörr 61 41 33 21 22 51 29 
Fönster 4 3 5 0 7 22 1 
Fasad 2 7 8 0 5 19 2 
Golv 19 5 0 0 0 17 0 
Vägg 4 0 0 0 0 1 0 
El 29 28 17 1 3 84 29 
VA 28 21 14 0 5 13 11 
Ventilation 10 20 4 0 5 14 12 
Värme 9 12 8 0 0 6 4 
Larm 23 26 6 0 0 45 6 
Kök 49 24 0 0 20 94 0 
Hiss 6 9 0 1 0 0 6 
WC 3 9 15 0 4 14 3 
Övrigt 57 50 15 0 2 78 47 

        
Aktiva år 5,5 5,5 3,5 3,5 2,5 5,5 3,5 
Totalt 304 255 126 23 73 458 150 
Snitt per år 55,27 46,36 36 6,57 29,2 83,27 42,86 

*T – Tunaparken, J – Jarlaparken, M(P) – Malma permanent, M(M) – Malma 
moduler, L – Liljeforsskolan, U – Uppsävjaskolan, JY – Jälla yrkesgymnasium. 
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5.4 Resultat av intervjustudie – Respondent 1–6  

För att bredda kunskaperna inom Uppsala Skolfastigheters verksamhet 

genomfördes sex intervjuer med sex olika respondenter från Uppsala 

Skolfastigheter via Microsoft Teams. Respondenterna bestod av en projekt-

ledare, fyra drifttekniker och en förvaltningschef. Nedan följer en samlad 

sammanfattning av intervjuerna med de olika respondenterna. Enskilda 

sammanfattningar av intervjuerna kan läsas i sin helhet i Bilagorna 11–13. 

Uppsala skolfastigheter startade upp som ett kommunalt bolag 2013 och har gått 

från att endast ha ett fåtal anställda till ett åttiotal. Vid skiftet mellan 2013/2014 

förvaltade Uppsala Skolfastigheter 418 000 m2 LOA varav cirka 4500 m2 var 

modulbyggnader. Idag uppgår beståndet till 480 000 m2 LOA inräknat cirka 25 

000 m2  modulbyggnader.  

Vid intervjuerna med projektledaren Lars Gustavsson (vidare benämnd 

Gustavsson) och förvaltningschefen Susanne Eriksson (vidare benämnd 

Eriksson) framkommer det att beståndet av de fastigheter som togs över av 

kommunen vid uppstartandet var i stort behov av renovering. Behovet grundade 

sig i att kommunen ofta behövde om- och bortprioritera åtgärder för skol-

beståndet då andra mer akuta behov uppdagades.  

Fokus för Uppsala Skolfastigheter var därför först att snygga upp beståndet 

genom kosmetiska uppgraderingar för att således kunna arbeta av det stora berg 

av eftersatt underhåll som skapats. Än idag finns det fortsatt saker kvar att göra. 

Enligt Gustavsson läggs det ner ungefär 200 – 280 miljoner kronor i underhåll 

varje år.  

Majoriteten av Uppsala Skolfastigheters bestånd består av förskolor. Vid 

intervjuerna med Gustavsson och driftteknikerna framkom det att det även är där 

minst slitage uppkommer. Det leder till att underhållet i de lokalerna inte blir 

lika akut. Vad som istället utgör en utmaning är att det ofta tillkommer 

ändringskrav av exempelvis planlösningen vid renoveringar då byggnaden 

behöver anpassas till gällande standarder och rumsfunktionsprogram. Det leder 



Examensarbete: En studie av modulskolans beständighet 
Kap 5. Resultat 
 

61 
 

till att projekten ändras från renovering till ombyggnation samt ökar i både 

kostnad och storlek. I övrigt är driftteknikerna överens om att slitaget beror på 

vilken verksamhet som inrymmer fastigheten. Enligt majoriteten är problemet 

störst i grundskolorna, där slitage till största del uppkommer genom sabotage. I 

förskolorna är slitaget som tidigare nämnt lågt och beror mestadels på den 

dagliga driften medan det i gymnasieskolor främst förekommer slitage eller 

sabotage i anslutning till omklädningsrum. 

Behovet av modulskolor i Uppsala Kommun grundar sig i för få skolplatser och 

evakuering av befintliga lokaler. I Gränby ställs för närvarande en av Sveriges 

största modulskolor upp för att husera elever från Kvarngärdesskolan. Både 

Gustavsson och en av driftteknikerna menar att uppställningen är ett bra sätt att 

nyttja moduler på eftersom uppställningen i framtiden kommer att kunna 

inrymma elever även från andra skolor i behov av renovering och ombyggnation.  

Gustavsson och majoriteten av driftteknikerna menar att de flesta av verk-

samheterna som inrymmer modulskolorna är nöjda med deras tillfälliga lokaler. 

Gustavsson tror att det har att göra med att de är mer anpassade till dagens skola. 

Eriksson menar att hon inte fått en klar bild om vad verksamheterna tycker, men 

tror att de anpassar sig utefter situationen. Hon påpekar dock att deras 

kundundersökningar har fått en ökad positiv respons under de senaste åren. En 

av driftteknikerna menar också att verksamheterna verkar mindre nöjda med de 

moduler som Uppsala Skolfastigheter inte har hand om driften på.  

Samtliga respondenter föredrar den befintliga skolan framför den modulära. 

Valet grundar sig främst i att modulerna känns tillfälliga och saknar både 

karaktär och hemkänsla. Driftteknikerna menar även att en del av installations-

systemen är mer krångliga i moduler då systemen för ventilationen oftast är 

rumsbaserade. Gustavsson menar även att en stor del hör till att skolmodul-

uppställningarna blir kostnadsdrivande i och med att de endast står temporärt, 

men trots det måste uppfylla samma krav som en permanent byggnad.  
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5.5 Resultat av intervjustudie – Respondent 7 

Vid den inledande branschundersökningen inleddes en kontakt med företaget 

KeyPlants. På grund av att de skiljer sig från övriga modulleverantörer sett till 

vilka verksamheter de levererar moduler åt valde de att bjuda in till en intervju 

för att på ett tydligare sätt berätta mer om deras del av branschen. Nedan följer 

en sammanfattning av intervjun med Sven Lans (vidare benämnd Lans), VD på 

KeyPlants. 

KeyPlants levererar modulbyggnader till främst läkemedelsfabriker internation-

ellt, men även till svenska operationssalar, röntgenanläggningar och steril-

centraler. Anledningen till att man bygger modulärt i läkemedelsbranschen 

menar Lans är för att patenten för ett nytt läkemedel endast håller i 10 år. Därför 

vill företagen komma i gång med produktionen så snabbt som möjligt och med 

den korta etableringstiden moduler ger utgör det en bra lösning. Lans menar att 

de sparar ungefär 8 – 10 månader genom att bygga modulärt och en av de 

viktigaste aspekterna är att medan de bygger upp sina moduler i fabrik, kan 

kunden hinna färdigställa markarbetet och infrastrukturen på plats.  

KeyPlants bygger sina svenska moduler enligt BBR och har främst krav på 

renlighet. I operationssalar får det inte finnas mer än 50 CFU/m3, riktvärdet är 

dock under 10 CFU/m3 och enligt Lans siktar KeyPlants på att vara under 3 

CFU/m3. Vidare menar Lans att livslängden för deras moduler är 50 år och liknar 

det med en ”vanlig” lägenhet. Han berättar att de gjorde ett försök att ta sig in 

på bostadsmarknaden under flyktingkrisen (2015) genom att bygga 50 modulära 

lägenheter, men insåg att det inte var ekonomiskt lönsamt för dem. Han anser att 

KeyPlants ligger på en annan nivå än andra modulleverantörer och att de är 

anpassade för mer komplexa projekt. I frågan om hur mycket det kostar att bygga 

en modul svarar Lans med motfrågan ”Vad kostar en bil? Ska du ha en Fiat eller 

Ferrari?”. Han nämner riktvärdet 1,5 – 4 miljoner kronor för en modul men 

betonar att det kan bli mycket dyrare med eventuell utrustning. Beroende på vart 

modulerna ska stå kan de exempelvis behöva jordbävningssäkra modulerna, 

vilket givetvis ökar kostnaden.  
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5.6 Sammanfattning av resultatet 

5.6.1 Fallstudier 

Vid studiebesöken kunde en skillnad mellan modulskolorna och de permanenta 

skolorna noteras då modulskolorna upplevdes vara något mer slitna. Orsaken till 

uppkomst av slitage i de olika objekten anses främst bero på åldern av de elever 

som nyttjar dem. Förskolorna uppvisade främst problem med färgbortfall på 

väggarna medan problemen i låg- och mellanstadium samt gymnasium främst 

berodde på slitage mer kopplat till sabotage. Det senare uppvisades genom 

märken och hål efter pennor samt skadade innertaksplattor. Generellt noterades 

en ökning av slitage kopplat till en ökande ålder.  

5.6.2 Underhållsplaner och felanmälningslistor 

Av underhållsplanerna kan det inte urskiljas några större skillnader gällande de 

olika permanenta skolorna eller Tunaparken. De få differenser som förekommer 

grundar sig i olika materialval, som putsning av fasad för Jälla Yrkes-

gymnasium. Frekvent förekommande intervall är 10 respektive 24 år för åtgärder 

som Uppsala Skolfastigheter förhåller sig till. Modulleverantörerna i sin tur 

renoverar vid behov mellan uppställningar/kund, varpå tiden kan variera. Båda 

jobbar dock aktivt under tiden skolan är aktiv genom att agera på felanmälningar. 

Genom felanmälningslistorna ses modulerna som något mer beständiga, se 

Tabell 5.5. Modulerna för grundskolor har mindre felanmälningar per år jämfört 

med resterande, medan de två förskolorna är snarlika. Gymnasiumskolan Jälla 

har ingen modul att jämföra med men visar inte något avvikande resultat jämte 

resterande skolor. 

Tabell 5.5 Antalet felanmälningar både totalt och per aktivt år för respektive 
skola, modulskolorna markerade i grönt (tabell utförd av författarna). 

T(P/M) J(P) M(P) M(M) L(M) U(P) JY(P) 
Aktiva år 5,5 5,5 3,5 3,5 2,5 5,5 3,5 
Totalt 304 255 126 23 73 458 150 
Snitt per år 55,27 46,36 36 6,57 29,2 83,27 42,86 
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5.6.3 Intervjustudier 

Uppsala Skolfastigheters ledning anser att moduler är en bra nödlösning men 

inget som kommer att stå sig som en permanent lösning. Det grundar sig mest i 

att moduler idag är kostnadsdrivande. Verksamheterna själva är däremot relativt 

nöjda med modulskolorna de får men kan ha synpunkter på storleken, vilket 

förvaltningschefen kan hålla med om. Driftteknikerna anser att de tappar 

kontrollen om modulerna. Däremot kan de tänka sig att om Skolfastigheter själva 

har huvudansvaret om modulerna kan detta komma att ändras, men anser ändå 

att de inte får ”samma känsla” i en modulskola som en permanent skola. 

Från andra delar av branschen visar företagen upp en stor bredd i utbud och en 

bra flexibilitet i projekten med stora möjligheter för att anpassa sig utefter kund. 

Läkemedelsbranschen uppvisar även en möjlighet att bygga moduler säkrare och 

mer beständiga. 
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6. DISKUSSION 

Det som uppdagades under studiebesöken var att det skiljer sig dels mellan 

skolorna i sig, dels mellan de olika verksamheterna. Tunaparkens förskola, som 

är en permanent modulkonstellation, var i fint skick. Varken väggar eller tak 

hade större anmärkningar. Det fanns dock enstaka kullar i linoleummattan efter 

sättningar och entrén, som även personalen anmärkte på, var relativt sliten. I 

jämförelse med Jarlaparken som hade betydligt mer färgbortfall på väggar, 

smutsig fasad och golv som börjat endera lossna eller spricka. Här kan 

modulbyggnaden anses var något mindre sliten än den permanenta byggnaden. 

I de äldre åldrarna visar Uppsävjaskolan en fin miljö och även här bekräftar 

personalen observationerna. Golvet har dock börjat släppa och har redan bytts ut 

sedan helrenoveringen. Någon spricka i en vägg och lite skador på sockeln 

upptäcktes samt synbar skillnad i fogen mellan nybyggd och befintligt fasad. I 

övrigt gav dock skolan en ren och fin helhetskänsla. Liljeforsskolan hade 

däremot mer skador på väggar, i synnerhet vid gemensamma utrymmen som 

matsal och entréer. Skrapmärken efter skor var överrepresenterat men stickhål 

efter pennor kunde också noteras. Innertaket hade några ritmärken och några av 

takplattorna var ur position. Slutligen uppvisade även fasaden mindre sprickor. 

Malmaskolan bestod av både modulbyggnader och nyrenoverade permanenta 

lokaler. De permanenta lokalerna renoverades något år tidigare än modul-

uppställningen kom på plats, vilket även syntes. Modulerna hade slitna golv och 

väggar med både hål och missfärgningar. Taket, i synnerhet vid installations-

skiktet, hade många ritmärken och jack. De nyrenoverande lokalerna var dock i 

väldigt gott skick. Modulerna vid Malmaskolan huserar fritidsverksamheten 

vilket de permanenta lokalerna inte gör. Barnens fria lek kan vara en faktor till 

att modulen såg mer sliten ut. Motsatt från förskolorna syns det mer slitage i 

modulerna hos grundskolorna än i de permanenta byggnaderna. 

Att dra någon enkel slutsats om en modul slits mer än en permanent skola går 

inte. I Uppsävjaskolan upplevdes ett större lugn än i de andra skolorna vilket kan 
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spegla hur mycket eleverna sliter på byggnaden. Vad det sedan egentligen beror 

på kan utgå från flertalet aspekter men dessa lämnas till vidare undersökning. 

Jällaskolan i sin tur visar enorm skillnad i slitage i olika delar av verksamheten. 

Det största slitaget, eller snarare vandalismen, uppvisas i omklädningsrummen. 

Där eleverna vistas själva utan uppsikt av lärare eller annan personal rycks 

utrustning från väggarna, taken slås in och större delen av rummen blir 

nedklottrade. Klassrummen som används för undervisning kopplat enbart till 

teori och vanliga skolämnen utsätts för ett högre slitage än de klassrum som 

nyttjas för undervisning kopplat till praktik enligt vaktmästaren vilket också 

kunde bekräftas under besöket. I de vanliga klassrummen har ljudisolerande 

tavlor vandaliserats till den grad att vaktmästaren valt att ta ner de vandaliserade 

och inte sätta dit nya. I klassrum tillhörande de praktiska hallarna satt de 

ljudisolerande tavlorna kvar och påvisade det uppmärksammade slitaget. Ju 

längre bak i klassrummet de ljudisolerande tavlorna satt desto fler hackmärken 

kunde noteras.  

Vid granskning av alla rapporterade felanmälningar syns en klar över-

representation hos de permanenta lokalerna. Både Malmaskolan och Liljefors 

har både mindre felanmälningar totalt och per år. Anledningen till att antalet 

felanmälningar hos modulerna på Malmaskolan är så lågt kan antas vara för att 

listan kommer direkt från leverantören själv. Som tidigare nämnt skickas inte 

alla felanmälningar till leverantören utan vissa stannar hos verksamheten eller 

Skolfastigheters egna drifttekniker. Listan om Liljeforsmodulen kommer dock 

från Skolfastigheter själva, precis som resterande permanenta skolor, men har 

fortfarande ett lägre snitt med drygt 29 felanmälningar per år. Jämförbar är den 

permanenta Malmaskolan, som är ett år äldre och har 36 felanmälningar per år. 

Vidare har Tunaparken och Jarlaparken drygt 55 respektive 46 felanmälningar, 

medan Uppsävja ligger högst på drygt 83 per år. Utifrån siffrorna bör det anses 

vara en högre kvalitet på modulskolorna än de permanenta, men det kan vara 

viktigt att ta in även andra aspekter i beaktning. 
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Vid jämförelse av underhållsplanerna syns inga större skillnader. Utifrån 

skolfastigheters underhållsplaner skiljer sig Tunaparkens förskola något från 

resterande skolor på grund av materialval. Bland annat framgår det att de inte 

byter klinkers eftersom de inte har klinkers i byggnaden. Det framgår också att 

de inte byter plastmatta, vilket kan vara en miss från deras sida eftersom det 

under studiebesöket framgick att de nyttjar plastmatta i både WC och hall. 

Modulleverantörernas förvaltning ser annorlunda ut gentemot Skolfastigheters. 

Av branschundersökningen framgår det att de antingen besiktar modulen och 

renoverar vid behov eller renoverar efter varje uppställning. För att kunna dra 

någon rimlig jämförelse räknas en uppställning vara på 10 – 15 år och dess 

underhållsintervall därefter. Det innebär ett liknande intervall mellan Skol-

fastigheters underhållsplaner och modulleverantörerna. Vanliga åtgärder som att 

byta inventarier, köksattiraljer och underhåll av dörrar har samma intervall men 

utbyte av golv eller belysning gör modulerna mer frekvent. 

Som det framgår i avsnitten för bygglov, branschundersökning samt typmoduler 

måste en modulskola uppnå alla krav som ställs på en permanent byggnad 

oavsett om det byggs i avseende att vara temporärt eller ej. Studien ämnade att 

undersöka om modulskolor lämpligen skulle kunna utgöra ytterligare ett val i 

planeringen av skolor förutsatt att resultatet skulle bli att de håller samma 

kvalitet som en permanent platsbyggd skola. En fördel skulle vara det faktum 

om att modulskolor går betydligt mycket snabbare att etablera från projektidé till 

förvaltningsstadie. Tidigare studier (Temporärt byggande av förskolor) visar att 

en modulskolas projekttid kan hamna på 24 veckor medan motsvarande för en 

permanent platsbyggd förskola kan hamna på uppemot 100 veckor. Susanne 

Eriksson menar även att för en vanlig skola ligger etableringstiden på 6 – 7 år. 

Samtidigt visar lokalförsörjningsplanen att flertalet tänkta åtgärder ständigt får 

flyttas framåt. Gamla Uppsala Skola som flyttades till moduler 2013 hade 

planerad byggstart för den nya skolan 2016. Nu är inflyttning beräknad till 2027, 

vilket innebär att verksamheten kommer att spendera 14 år i modulerna förutsatt 

att inget annat händer som kommer att medföra att prioriteringslistan ändras. 

Många av de moduler som ställs upp idag är tänkta att stå i just 2 – 3 år för att 
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slutligen stå betydligt mycket längre.  Vidare är antalet skolplatser som 

kommuner är i behov av i ständig förändring. Detsamma gäller krav från BBR 

och övriga lagverk samt ändringar i pedagogiken och rummens funktions-

program. En modulskola skulle kunna medföra att kommuner lättare kan byta ut 

och anpassa verksamheten utefter gällande krav och behov då de utgör ett mer 

flexibelt alternativ. Förändringen kan både handla om en ökning och minskning 

av skolplatser vilket innebär att framtidens skolbyggnader blir mer fördelaktiga 

om de är flexibla. Examens-arbetet En cirkulär förskola undersökte bland annat 

detta, där en del av konceptet de tog fram handlade om hur de skulle göra vid 

projektavslut och när behovet av skolplatserna inte längre var lika högt. 

Sven Lans från KeyPlants visar på en stor kvalitet i sina moduler, men menar på 

att det kostar därefter. Han menar att det finns möjlighet att få moduler som är 

säkrade för jordbävningar men att det är en fråga om man vill betala för en ”Fiat 

eller Ferarri”. Eriksson och Lars Gustavsson från Skolfastigheter hävdar att 

Skolfastigheter inte kan få moduler levererade i Miljöbyggnad silver, vilket är 

deras krav på permanenta lokaler. Eriksson vågar inte spekulera i om det har 

med kostnad eller konstruktion att göra men Gustavsson gissar på att det har mer 

med kostnaden att göra. Det verkar högst osannolikt att kunna jord-

bävningssäkra moduler men inte bygga dem mer energieffektiva. Däremot är det 

väldigt sannolikt att det kan bli kostnadsdrivande, vilket givetvis är en stor aspekt 

i frågan om moduler. 

Eriksson hävdar också att de har problem med att modulerna inte uppnår lika 

hög standard gällande ljud och ljus som permanenta byggnader. Det är rimligt 

att anta att hon menar nybyggda byggnader eftersom det i Framtidens 

modulskolor noterades att både permanenta- och modulbyggnader påvisade 

brister i arbetsmiljö och att modulerna i någon mening kunde ses som den mer 

överlägsna. Förvisso gjordes undersökningen för 10 år sedan, men det är i 

sammanhanget en relativt kort tid. En skola är bara ny i några år, sedan står den 

i 40 år till, medan en modul max är 15 år innan den totalrenoveras eller byts ut 

till nästa projekt. Vidare är det tydligt att modulbranschen i sig även är i ständig 
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förändring där modulerna som byggs idag uppvisar stor skillnad mot dem som 

uppfördes för både 20, 10 och 5 år sedan.  

Modulleverantörerna hävdar att de upprätthåller samma kvalitet som för en 

normal byggnad och likaså alla BBR-krav, krav på arbetsmiljö och beständighet 

som en permanent byggnad. Frågan om det gäller alla moduler som står idag 

eller de moduler som kan levereras idag är dock avgörande. Modulsystem som 

benämns ”Ett av marknadens modernaste system” består troligtvis inte av 

moduler som är begagnade i den mån att de stått i ett tidigare projekt men är 

renoverade, vilket kan ligga till grund för att Skolfastigheter inte alltid upplever 

den standard de kanske önskar. Som nämnt ovan blir skillnaden stor beroende 

på när modulen är uppställd och/eller producerad.  

Många av åsikterna gällande modulskolor som presenteras i detta arbete är 

negativt lagda. Modulskolorna blir kostnadsdrivande om de ska kunna hålla den 

standard som krävs i Uppsala gällande Miljöbyggnad silver och ger därför inget 

incitament till att bygga dem permanent enligt Eriksson. Driftsteknikerna menar 

att de inte har lika stor kontroll över modulerna eftersom en större del av 

underhållet ligger på modulleverantörerna själva. Det är något som drift-

teknikerna menar medför att verksamheterna tycker att modulerna håller sämre 

kvalitet. De modulskolor som Skolfastigheter själva har hand om menar de att 

verksamheterna uppskattar bättre. Ytterligare tror både Eriksson och drift-

teknikerna att verksamheterna ser modulskolorna som temporära. En fråga som 

dyker upp då är om verksamheterna är lika benägna att hålla efter sina lokaler 

och ser till att saker felanmäls när de går sönder eller är i behov av åtgärd? Skulle 

modulernas drift bli bättre i Skolfastigheters egen regi? Om Skolfastigheter 

skulle se över driften för moduler i sin helhet skulle det bland annat innebära att 

ronderingen sker kontinuerligt och inte bara 1 – 2 gånger i månaden. 

Idag befinner sig omvärlden i en problematik som tar sin grund i bland annat 

krig och pandemier vilket bland annat medfört en prishöjning och en material-

brist. Hållbar utveckling ser inte endast till miljön utan även till det sociala och 

ekonomiska. Skulle det kunna vara både ekonomiskt och hållbart ur miljö-
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perspektiv att återanvända gamla skolor genom att behålla plattan men att istället 

för att uppföra en vanlig skolbyggnad uppföra moduler permanent?  

Modulskolor ställs upp för att endast stå i max 15 år. Därefter ska de oavsett om 

15 år har uppnåtts eller ej avvecklas för att endera gå till nästa hyresgäst eller 

avvecklas och demonteras. FN:s mål 12 handlar om en hållbar konsumtion och 

produktion. Även om modulerna återanvänds behöver det ägnas en tanke åt det 

faktum om att både miljö och ekonomi påverkas av bland annat att de tomter 

som moduluppställningarna placeras på måste återställas efter att projektets tid 

utgått. Det här går hand i hand med det faktum att oavsett om modulskolan är 

temporär eller ej måste gällande krav följas och upprätthållas både gällande 

friytor och utformning. Skulle det istället vara hållbarare att kunna låta det 

temporära lovet övergå till ett permanent i framtiden?   

I efterhand kan slutsatsen dras att formuläret tillika branschundersökningen 

skickades ut något för tidigt. Det har dels sin grund i att frågeställningen hann 

ändras efter att frågorna hade gått ut samtidigt som författarna har kommit till 

insikt att de hade kunnat läggas ner mer omtanke i val av frågor. I bilagan finns 

därför dels frågor som ströks på grund av att de hörde till den tidigare 

frågeställningen samt dels de frågor som efter analys inte längre ansågs vara 

relevanta av annan orsak.   

Intervjuerna gav fallstudierna den största delen av empiri i arbetet då de tillförde 

flera olika perspektiv från olika aktörer inom branschen. I efterhand har det 

framgått att intervjun med Sven Lans ifrån KeyPlants hade varit än mer givande 

om en intervjustudie hade inlett arbetet. Istället tillkom intervjustudierna till 

arbetet först när driftteknikerna och förvaltningschefen skulle intervjuas. Vidare 

var planen egentligen att intervjua även Peter Walhed som är Fastighetschef för 

Uppsala Skolfastigheter tillsammans med Susanne Eriksson, men på grund av 

tidsbrist intervjuades endaste den senare. Det medförde att Eriksson inte kunde 

svara på en del av de frågor som ställdes eftersom frågorna inte var riktade endast 

mot förvaltning utan även projektering. Vid utskick av sammanfattningar till 

samtliga respondenter var det ett par respondenter som önskade ändra på delar 
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av sin text. Det bör därav reflekteras något över aspekten om att delvis låta 

respondenten godkänna texten samt ge hen möjligheten att ändra om hen inte är 

nöjd. I de flesta fall kan det givetvis handla om att respondenten inte håller med 

om bilden som återgavs av intervjun, men i något fall kan det även handla om 

att respondenten önskar ändra texten då hen inte upplever att sammanfattningen 

lyfter hen i god dager. I samtliga fall som respondenterna valde att ändra delar i 

detta arbete vill dock författarna hävda att ändringarna bringade en än mer klar 

återspegling av verkligheten.  

Fallstudierna utfördes tillsammans med och guidades av personer som skulle 

kunna ha en något negativ inställning till moduler. Objektivitet strävades efter 

att uppnås i undersökningen men ett underliggande jäv kan ha förekommit. 

Samtidigt var dock verksamheterna snabba med att uppmärksamma skavanker 

på de permanenta byggnaderna i hopp om att Gustavsson skulle föra det vidare 

i organisationen. Ytterligare kunde fallstudierna varit något grundligare, men i 

brist på tid lades de på den nivå som ansågs vara lagom. 



 

70 
 

7. SLUTSATSER 

Enligt resultaten i denna rapport påvisar modulerna samma, om inte bättre, 

kvalitet än permanenta skolor gällande beständighet. De slits mindre och har 

någorlunda liknande underhållsintervall. I dagsläget utförs dock inte moduler i 

Miljöbyggnad Silver som är Uppsalas krav på permanenta lokaler. 

Var skolor slits mest generellt skiljer sig från åldrar och verksamheter. Förskolor 

uppvisar mer slitage på väggar efter att verksamheterna har satt upp teckningar 

eller liknande konstverk. Grundskolor tenderar att ha mer skrapmärken på 

dörrar, väggar i gemensamma utrymmen och takplattor. I gymnasium slits 

skolorna mer vid utrymmen skymda från personal, som omklädningsrum, bakre 

del av klassrum och praktikhallar. Skillnaden i slitage uppmärksammas på olika 

sätt mellan permanenta byggnader och modulbyggnader. Modulerna ser mer 

slitna ut, men de permanenta lokalerna visar fler felanmälningar och mängd 

åtgärdat slitage. 

Om modulskolor i framtiden kan produceras och uppföras enligt Miljöbyggnad 

Silver skulle modulskolan, på grund av dess beständighet, flexibilitet och korta 

etableringstid kunna bli ett viktigt verktyg för att underlätta Uppsala Kommuns 

planering och framtida byggnation. Dels då skolvärlden är i ständig förändring 

kopplat till krav på pedagogik och kapacitet, dels då det skulle kunna hjälpa 

kommunen samt Uppsala Skolfastigheter att snabbare uppnå en bättre 

miljöstandard för Uppsalas skolbestånd i sin helhet.  
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8. VIDARE STUDIER 

Rapportens syfte var att bidra med en outforskad del i debatten om modulskolor. 

Debatten om de är bra eller dåliga är ofta dominerad av kostnadsfrågan vilket 

givetvis är en stor faktor i kommuners agerande. Tanken att förändra skol-

byggnadens värld är fortfarande intressant och bortsett från priset en rimlig 

lösning. Därför har flertalet intressanta aspekter tillkommit under arbetas gång 

som ännu inte hunnits besvara. 

Huruvida man kan på ett kostnadseffektivt sätt bygga miljöklassade moduler? 

Hur man på ett kostnadseffektivare sätt kan handskas med att upprätta och 

underhålla permanenta modulbyggnader? 

Om man kan förebygga elevbaserat slitage på skolor? 

Finns det möjlighet att återanvända grunden från äldre skolor i nybyggnation? 

Kan kommuner spara in pengar på att återanvända grund och friytor från 

tidigare skolor till fördel för att kunna bygga moduler i miljöbyggnadsklass 

silver? 

Utifrån antagandet att energikraven förändras på skolbyggnader i framtiden, 

kommer det vara miljömässigt hållbart att oftare upprätta en ny skola med bättre 

prestanda eller bygga ny skola vart 50:e år med en sämre prestanda?

 

 



 

72 
 

9. REFERENSER 
 
[1]  Modulleverantörer, Interviewee, Branschundersökning. [Intervju]. 28 

mars 2022. 
[2]  Skolfastigheter, Uppsala, ”Våra fastigheter, grundskolor,” Uppsala 

Skolfastigheter, [Online]. Available: 
https://skolfastigheter.uppsala.se/vara-fastigheter/grundskolor/. [Använd 
2 maj 2022]. 

[3]  SISAB, ”Våra fastigheter,” SISAB, [Online]. Available: 
https://sisab.se/sv/fastigheter/vara-fastigheter/. [Använd 2 maj 2022]. 

[4]  Uppsala kommun, ”Så arbetar vi med: Hållbarhet,” Uppsala kommun, 
13 09 2021. [Online]. Available: https://www.uppsala.se/kommun-och-
politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/hallbarhet/agenda-2030/. 
[Använd 23 05 2022]. 

[5]  S. Lans, Interviewee, Sakkunnig Leverantör Keyplants. [Intervju]. 31 
mars 2022. 

[6]  M. Götesdotter och M. Horn, ”Gavlefastigheters mobila lokaler - köpa 
eller hyra?,” Högskolan i Gävle, Gävle, 2009. 

[7]  J. Hörnmark och M. Svensson, ”Temporärt byggande av förskolor - En 
ekonomisk utvärdering av monila lokaler i Göteborgs stad,” 
Instutitionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS TEKNISKA 
HÖGSKOLA, Göteborg, 2016. 

[8]  J. Lähdet och K. Henriksson, ”Bygglek, en cirkulär förskola,” Lunds 
Tekniska Högskola, Lund, 2020. 

[9]  J. Ahlfors och J. Häggdahl, ”Framtidens modulskola,” juni, 14, 2016. 
[10]  L. Lindström, ”De får vänta på en ny skola,” Upsala Nya Tidning , 24 

mars 2016. [Online]. Available: https://unt.se/nyheter/uppsala/de-far-
vanta-pa-en-ny-skola-4170000.aspx. [Använd 11 maj 2022]. 

[11]  Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen , ”Lokalförsörjningsplan - för 
pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 med utblick 
mot 2030,” Uppsala Kommun, Uppsala , 2019. 

[12]  Unicef, ”Barnkonventionen,” [Online]. Available: 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten. [Använd 11 maj 2022]. 

[13]  K. Säfsten och M. Gustavsson, Forskningsmetodik, s58, 133-134., Lund: 
Studentlitteratur, 2019.  

[14]  Google formulär, Datainsamling moduler/bodar/skolpaviljonger, 
Uppsala : Wallentén, R; Westin, A, 2022.  

[15]  A. Hedin, ”En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på 
intervju,” 1996. 

 
 
 

 
 



 

73 
 

[16]  Boverkets Byggregler, ”Krävs bygglov för att sätta upp tält eller 
baracker och moduler?,” [Online]. Available: 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/fragor--
svar/flyktingsituationen/21/. [Använd 25 mars 2022]. 

[17]  Boverkets Byggregler, ”Tidsbegränsat bygglov,” [Online]. Available: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/anmalningsplikt/tidsbegransat-bygglov/. [Använd 25 mars 
2022]. 

[18]  Boverkets Byggregler, ”Handläggning av tidsbegränsat bygglov,” 
[Online]. [Använd 25 mars 2022]. 

[19]  Regeringskansliet, ”Plan- och bygglagen (2010:900),” 01 07 2010. 
[Online]. Available: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:900. 
[Använd 24 05 2022]. 

[20]  B. byggregler, ”Boverkets byggreler (2011:6),” april 2020. [Online]. 
Available: 
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6
b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf. [Använd 2 maj 2022]. 

[21]  Boverkets Byggregler, ”Bättre ljudklass än BBR,” 4 mars 2022. 
[Online]. Available: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-
byggregler/bullerskydd/ljudklassning/. [Använd 2 maj 2022]. 

[22]  Institute, Swedish Standards, ”Swedish Standard ss 02 52 68,” 21 juni 
2001. [Online]. Available: 
https://www.sis.se/api/document/preview/34262/. [Använd 2 maj 2022]. 

[23]  Swedish Standards Institute, ”SS-EN 12464-1,” 24 januari 2003. 
[Online]. Available: https://www.sis.se/api/document/preview/33947/. 
[Använd 2 maj 2022]. 

[24]  Arbetsmiljöverket, ”Arbetsplatsens utformning,” 1 januari 2021. 
[Online]. Available: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplats
ens-utformning-afs2020-1.pdf. [Använd 2 maj 2022]. 

[25]  Boverket, ”OVK - obligatorisk ventilationskontroll,” 10 mars 2021. 
[Online]. Available: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-
inomhusmiljo/ventilation/ovk. [Använd 12 maj 2022]. 

[26]  Folkhälsomyndigheten, ”Vägledning för bedlmning av termiskt 
inomhusklimat och temperatur,” 14 januari 2022. [Online]. Available: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-
halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/. 
[Använd 12 maj 2022]. 

[27]  Arbetsmiljöverket, ”Fördjupning om temperatur och klimat,” 14 april 
2022. [Online]. Available: https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-
och-klimat/fordjupning-om-temperatur-och-klimat. [Använd 12 maj 
2022]. 



 

74 
 

[28]  Adapteo, ”Produktfakta C100,” januari 2020. [Online]. Available: 
https://adapteo.se/content/uploads/2020/05/adapteo-product-c100-se-
2020-01.pdf. [Använd 14 april 2022]. 

[29]  Adapteo, ”Produktfakta Kloss,” januari 2019. [Online]. Available: 
https://adapteo.se/content/uploads/2020/05/adapteo-product-klossskola-
2019-se-1.pdf. [Använd 14 april 22]. 

[30]  J. Rahm, Interviewee, Förklaring modulsystem Gullvivan. [Intervju]. 4 
maj 2022. 

[31]  S. Friman, Bäckhagens skola stockholm, preliminärhandling, 
Stockhilm: Parmaco, 2020.  

[32]  Algeco, ”Teknisk beskrivning förskola, Ramirent, HIgh CLass,” 
september, 2017. 

[33]  Indus, ”Framtidens Lokaler,” [Online]. Available: 
https://www.indus.se/wp-content/uploads/2021/11/indus-broschyr-
skola.pdf. [Använd 12 maj 2022]. 

[34]  Globala målen, ”Vad betyder hållbar utveckling?,” 10 oktober 2017. 
[Online]. Available: https://www.globalamalen.se/fragor-och-svar/vad-
betyder-hallbar-utveckling/. [Använd 11 maj 2022]. 

[35]  Globala målen, ”Om globala målen,” [Online]. Available: 
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. [Använd 11 maj 
2022]. 

[36]  Globala målen, ”Mål 4: God utbildning för alla,” 23 februari 2022. 
[Online]. Available: https://www.globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-4-god-utbildning-alla/. [Använd 11 maj 2022]. 

[37]  Globala målen, ”Mål 11: Hållbara städer och samhällen,” 17 december 
2021. [Online]. Available: https://www.globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/. [Använd 11 maj 2022]. 

[38]  Globala målen, ”Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion,” 27 
december 2021. [Online]. Available: https://www.globalamalen.se/om-
globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/. [Använd 
11 maj 2022]. 

[39]  S. G. B. Council, ”Vad är miljöbyggnad?,” Sweden Green Building 
Council, 17 december 2021. [Online]. Available: 
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/. 
[Använd 14 april 2022]. 

[40]  Council, Sweden Green Building, ”Miljöbyggnad 3.0 
Bedömingskritierier för nybyggnad,” 15 september 2017. [Online]. 
Available: 
https://www.sgbc.se/app/uploads/2018/07/Milj%C3%B6byggnad-3.0-
Nyproduktion-vers-170915.pdf. [Använd 14 april 2022]. 

 

 



Bilaga 1

B1.1



B1.2



B1.3



B1.4



B1.5



B1.6



B1.7



B1.8



B1.9



B1.10
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Bilaga 2 
Statusbedömning – Jarlaparkens Förskola 

Fastighet 
Jarlaparkens förskola 
Swedenborgsgatan 26, 753 34 Uppsala 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-19 

FASTIGH
ET 



B2.2 

Information: 
Jarlaparkens förskola, eller Gamla Svartbäckens förskola, är en arkitektrita förskola 

med rum för 144 elever i åtta avdelningar. Utöver rum för undervisning ryms även kök 

och personalutrymmen i byggnaden, vidare tillkommer förrådsbyggnader på 

fastigheten. Byggnaden stod färdig 2017 och har en LOA på 1332 m2. Skolgården 

sträcker sig runt byggnaden från sydlig, västlig och nordlig riktning. Huvudentréerna 

ligger i sydlig riktning, medan personalentré, parkering och hämtnings- och 

avlämningsområden ligger i östlig riktning. Jarlaparkens förskola ligger i norra delen av 

Uppsala.  

Nuläge:        

Byggår:   -   2017 

Grund:    -   Platta på mark

Väggstomme: -   Betong 

Takstomme: -   Betong

Fönster: - Aluminium

Ytterdörrar: -   Stål

Innerdörrar: -   Trä

Ytskikt inv. -   Väggar: Plastmatta, målad gips

Ytskikt inv. -   Golv: Linoleummatta, plastmatta

Ytskikt inv. -   Tak: Ljudabsorberande takplattor av gips



B2.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Grunden är en platta på mark och är i gott skick. 

Fasad: Fasaden består av mörkrött och svart tegel. Teglet har fläckar, skrift och 

”målningar” upp till en meters höjd. Skriften och målningarna är inte avsedda att vara där 

utan det är något som har gjorts av människor i efterhand. Fläckar, mestadels vita, 

förekommer även över en meters höjd och på fasaden som vetter utåt från skolgården.  

Fönster: Samtliga fönster är av aluminium och är i gott skick. 

Ytterdörrar: Ytterdörrarna är av stål i grå kulör och både personal och barnentréer är i 

gott skick. Trösklar och tröskelbeslag är i stål och är i relativt gott skick. Vissa tendenser 

till missformning syns på tröskelbeslag. 

Innertak: Innertaket är av ljudabsorberande takplattor i gips och är i gott skick. 

Golv: Golvet vid entréer är i klinkers och i gott skick. I våtrum är golven av plastmatta, 

även de i gott skick. Avdelningar och korridorer är täckta med linoleummatta varpå 

skarvarna har börjat släppa något. Mattan sträcker sig 10 cm upp på väggen har spruckit 

i vinkelböjen. På golvet syns färgfläckar vid bord och kök. Linoleummattan vid 

trappnedgången på ovanvåningen uppvisar slitage efter att grinden har dragits fram och 

tillbaka. 

Övrigt: Trappräcken är av lackerat trä med skrapmärken. Dessa skrapmärken syns dock 

sämre än vid målade räcken. Trappsteg har slitmärken. Vid skohylla i anslutning till en 

entré har en stor bit material lossnat från skohyllans insida. 



B2.4 

Bildgalleri: 

Exempelbilder på trappa med varierande slitage, delvis på listen mellan trappa och 
golv.  

Exempelbild skada på matta och vägg   Detaljbild skada på vägg 

Exempelbild, slitage på golv   Exempelbild skada på dörrkarm 



B2.5 

Undertak ur position   Skada på vägg 

Områdesbild, matta med skada   Detaljbild, matta med skada 

Exempelbilder på skador på vägg 



B2.6 

Skador på utåtgående hörn   Skada vid skohylla 

Exempelbild hallgolv av klinker   Exempelbild slitage på tröskelbeslag 

Exempelbild exteriör   Exempelbild exteriör skador på fasad 



B2.7 

Exempelbilder exteriör olika variationer av slitage 



B3.1 

Bilaga 3 
Statusbedömning – Tunaparkens förskola 

Fastighet 
Tunaparkens förskola 
Tunagatan 9, 753 37 Uppsala 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-19 

FASTIGHET 



B3.2 

Information: 
Tunaparkens förskola är byggd genom företaget Flexator i modulform avsedd att stå 

permanent. Byggnaden stod färdig 2017 med en LOA på 1790 m2 och huserar 144 barn på 

åtta avdelningar. Byggnaden rymmer även personalutrymmen och kök, de enda byggnader 

som tillkommer på fastigheten är förråd. Tunaparkens förskola är belägen i norra delen av 

Uppsala med entréer i nordostlig riktning och parkering/upphämtning- och avlämningszon i 

sydvästlig riktning. Skolgården är i direkt anknytning till förskolans nordostliga sida och 

sträcker sig utmed den L-formade byggnadens ”insida”. 

Nuläge:        

Byggår: -   2017 

Grund:  -   Platta på mark 

Vägstomme: -   Trä 

Takstomme: -   Trä 

Fönster: -   Trä 

Ytterdörrar:  -   Aluminium 

Innerdörrar:  -   Trä 

Ytskikt inv. -   Väggar: Plastmatta, målad gips 

Ytskikt inv.  -   Golv: Linoleummatta, plastmatta 

Ytskikt inv. -   Tak: Ljudabsorberande takplattor av gips 



B3.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Grunden är en platta på mark med en tunn sockelbeklädnad i betongliknande material. 

Sockeln har små stötmärken varpå den ställvis har spruckit. 

Fasad: Byggnaden har en stående träpanel med en liggande bräda vid våningsskifte. Fasaden 

är i gul kulör med vita detaljer. Inga större skador eller slitage kan återfinnas. Ett fåtal 

smutsfläckar är dock spridda över fasaden och det finns sprickor i botten av panelen. 

Fönster: Samtliga fönster är i trä och i gott skick. Fönsterbrädorna uppvisar dock skrapmärken. 

Ytterdörrar: Samtliga ytterdörrar är av aluminium och i gott skick. Tröskelbeslaget till huvud-

entrén är av plåt och är rejält stött. Det uppvisar skrapmärken och har blivit bucklor både på 

ovansida och framsida. Tröskelbeslagen till övriga entréer har liknande tendenser men där är 

skadorna inte lika omfattande. 

Innertak: Innertaket består av ljudabsorberande gipsplattor. Vid trappor i entréer är takpartierna 

något lägre och har hål och jack. Tak i resterande delen byggnaden är i gott skick. 

Golv: I WC och hallar består golvet av plastmattor varav samtliga är i gott skick. I korridorer 

och avdelningar, avsedda för vistelse mer än tillfälligt, ligger linoleummattor. Dessa mattor har 

sättningar i form av små vågor vid mattornas skarvar. 

Innerväggar: I entréhallar är väggarna beklädda med plastmattor vars skarvar har börjat släppa. 

Enstaka skrapmärken syns här och där. Övrigt i byggnaden är väggarna beklädda med målad 

gips, vilka är i gott skick. 

Övrigt: Trappräcken i entréhallar på ena sidan av trappen är i målat trä och har anmärknings-

bara skrapmärken, räcken utmed väggen är i metall och i gott skick. Ytterligare har dörrkarmar 

runt om i byggnaden även de skrapmärken. Det första sättsteget i trappan vid entrén har flis- 

och färgbortfall. Stuprören är vitmålade och uppvisar skrapmärken på de nedre delarna. 



B3.4 

Bildgalleri: 

Exempelbild interiör.      Exempelbild skada på innertak. 

Exempelbild exteriör.      Exteriör, rester från getingbo. 

Exempelbilder, slitage på fasad med sprickor/skador i nederkant. 



B3.5 

Exempelbilder på förskolans skolgård. 

Exempelbilder på slitage på trappa och trappräcke. 

Slitage på tröskelbeslag.        Slitage invid entrédörr. 



B3.6 

Slitage dörrkarm.      Slitage vid dörr, områdesbild samt detaljbild. 

Slitage vid fönster.  Slitage fasaddetalj. 

Exempelbilder på slitage på fasaden. 



B3.7 

Exteriörbild slitage och skada på sockeln. 



B4.1 

Bilaga 4 
Statusbedömning – Liljeforsskolan 

Fastighet 
Liljeforsskolan 
Liljefors torg 1, 754 29 Uppsala 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-19 

FASTIGHET 



B4.2 

Information: 
Liljeforsskolan är belägen i ett stort grönområde i nordöstra Uppsala. Skolan består av tre 

byggnader och rymmer drygt 300 elever med verksamheter från förskoleklass till årskurs 5. 

Denna studie omfattar endast den del av skolan som är uppförd av moduler och stod färdig 

2019. Modulskolan är en korridorskola och har en LOA på cirka 1150 m2. I modulskolan 

finns utöver rum för undervisning även ett tillagningskök med tillhörande matsal. De fem 

entréerna med anslutande korridor är belägna längs med modulskolans nordöstra fasad. 

Lastkaj för tillagningsköket är beläget i den sydöstra kortändan. Undervisningsrum är samlade 

längs med den sydvästra fasaden. Modulskolan är förberedd för att vid behov kunna addera en 

andra våning. Parkering och hämtnings- och avlämningsområden är belägna i den södra delen 

av fastigheten.  

Nuläge:        

Byggår: -   2019 

Grund:  -   Plintar 

Vägstomme: -   Trä 

Takstomme:  -   Trä 

Fönster: -   Aluminium 

Ytterdörrar:  -   Stål 

Innerdörrar:  -   Trä 

Ytskikt inv. -   Väggar: Plastmatta, målad gips 

Ytskikt inv.  -   Golv: Linoleummatta, plastmatta 

Ytskikt inv. -   Tak: Ljudabsorberande takplattor av gips 



B4.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Grunden består av plintar som modulerna är placerade på. Därefter belagd med en 

sockelskiva i gott skick. 

Fasad: Fasaden på modulskolan består av täckskivor av två varianter. Den ena skivan av grå 

kulör täcker fasadens nedre och övre delar medan den andra sortens skiva av trä alternativt 

träimitation sträcker sig som ett band i mitten av fasaden runt hela byggnaden. Fasaden är 

generellt sett i mycket gott skick, ställvis har den dock förstörts, troligen är skadorna ålagda 

mekaniskt (se bildgalleri).  

Fönster: Samtliga fönster är av aluminium i en mörkgrå kulör och är i gott skick. Fönstren har 

även kompletterande invändigt solskydd i form av persienner.  

Ytterdörrar: Ytterdörrarna för de fem entréerna längs med den nordöstra fasaden är av stål i 

en röd kulör. Dörrarna är i gott men använt skick. Ställvis finns områden med avsaknad av 

färg, främst i dörrarnas nedre regioner. Även tröskelbeslagen är nötta men i förhållandevis 

gott skick med tanke på den höga belastningen. Dörrarna på lastkajen för tillagningsköket är i 

mycket gott skick och är målade i en mörkgrå kulör likt den av fönstren.  

Innerdörrar: Innerdörrarna är över lag i gott skick. Varierande slitage syns dock främst i de 

nedre delarna som troligen orsakats av bland annat väta. Vid öppningsbeslag syns även slitage 

i form av att färg försvunnit. Ytterligare är karmarna ställvis i sämre skick i den nedre halvan, 

troligen på grund av högt slitage då dörrarna öppnas och stängs flertalet gånger under dagen.   

Innertak: Innertaket är av ljudisolerande takplattor i gips och är i gott skick. Ställvis finns 

upphov av mindre slitage.  

Golv: Golvet består av plastmattor och är i gott men använt skick. Ställvis syns det att delar 

av golvet har blivit utsatt för hög belastning. Detta gäller främst vid dörrar till samlingsytor 

såsom matsalen, här är skicket sämre (se bildgalleri), men ännu har inte den tekniska 

livslängden för golvet uppnåtts.  

Väggar inv.: Väggar består av gipsskivor kompletterade med en vävd/målad tapet. Skicket på 

väggarna är varierande. Ställvis finns punkthål troligen gjorda av pennor. Längs med golven i 

anslutning till matsalen är väggarna smutsiga och i sämre skick på grund av att skor och dylikt 

kommit emot. Bakom handfat i anslutning till matsalen är väggarna i dåligt skick troligen på 

grund av att vatten har skvätts upp i samband med tvagning av händer (se bildgalleri).  



B4.4 

Bildgalleri: 

Exteriör, lastkaj.  Exteriör, fasadmaterial, ramp till mottagningskök. 

Exteriör, skolgård.   Exteriör, del av ramp för entré. 

Exteriör, entré med uppvisande på slitage. 



B4.5 

Exempelbild uppvisande av slitage på golv.     Exempelbild av mindre slitage på dörr. 

Områdesbild slitage vid handfat.    Detaljbild på slitage vid handfat. 

Exempelbild av punkthål i vägg. 



B4.6 

Områdesbild samt detaljbild av slitage vid dörr/passage. 

Exempelbild slitage vid avhängning.     Interiörbild wc i gott skick. 



B4.7 

Interiör, tak- och dörrdetalj, tecken på skador av mekanisk åverkan. 

Områdesbild och detaljbild av skada på fasadskiva, troligen mekaniskt ålagd. 

Exteriör, skolgård i använt men gott skick. 



B5.1 

Bilaga 5 
Statusbedömning – Malmaskolan (modul) 

Fastighet 
Malmaskolan – Moduluppställning 
Björkhagsvägen 6, 756 46 Uppsala. 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Statuskontroll av byggnaden. 
Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-22 

FASTIGHET 



B5.2 

Information: 
Malmaskolan har för närvarande tre byggnader ämnade för undervisning. Två permanenta 

lokaler och en modulbyggnad avsedd för evakuering vid renovering av de permanenta. De två 

permanenta byggnaderna är placerad på östra och västra sidan av fastigheten och modulen står 

på den södra delen. På norra delen av fastigheten återfinns matsal med kök och idrottshall. 

Skolgården är belägen i mitten av alla byggnader. Totalt har malmaskolan 400 elever och en 

LOA på 3353 m2(endast de permanenta lokalerna är medräknade). Skolan byggdes 1966 och 

undervisningslokalerna totalrenoverades från 2017 till 2019. Allt invändigt blåstes bort och det 

enda som sparades var skalet.  Då renoveringarna av de permanenta byggnaderna blev klara 

fylldes platsbehovet med råge. Modulerna används fullt ut till fritids, förskoleklass och 

lågstadium medan de permanenta lokalerna används till verksamheter som ej kommer få plats 

när modulen demonteras. Hemklassrum för svenska som andraspråk är ett exempel. Fastigheten 

ligger i sydvästra delen av Uppsala. 

Nuläge:        

Byggår: - 2017 

Grund:  - Plintar 

Vägstomme: - Trä 

Takstomme:  - Trä 

Fönster: - Trä 

Ytterdörrar:  - Stål 

Innerdörrar:  - Trä 

Ytskikt inv. - Väggar: Gips 

Ytskikt inv.  - Golv: Linoleum, plastmatta 

Ytskikt inv. - Tak: Ljudabsorberande gipsplattor 



B5.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Byggnaden står på en plintgrund med en sockelskiva i gott skick. 

Fasad: Fasaden består alternerande av stående och liggande grå träpanel. Takfot och 

våningsavskiljande gräns har utstickande position och skapar en djupskillnad i fasaden. 

Missfärgningar och smutsfläckar har satt sig på fasaden vilket medför att den ser äldre ut än 

träräcket vid rampen upp till entrén.  

Fönster: Samtliga fönster är av trä i vit kulör och kompletterade med persienner. På 

fönsterrutorna sitter gammalt klister kvar från tejp och dylikt. Fönsterbrädorna har märken av 

pennor men i övrigt är fönsterna i gott skick. 

Ytterdörrar: Samtliga entrédörrar är placerade i nordlig riktning mot skolgårdens grusplan. 

Dörrarna är av okänt material i vit kulör. Nötning av färg på dörrarnas nedre del förekommer 

men inte i någon större utsträckning. Trösklarna är av trä och har slitits rejält tillsammans med 

tröskelbeslaget av metall. Tendenser till missformning av tröskelbeslagen syns genom 

omfattande skrapmärken på både tröskel och tillhörande beslag. 

Innerdörrar: Innerdörrarna är av ett kompositmaterial och vitmålade. Enligt rektor är handtagen 

veka och slits lätt av. Färg på nedre del, vid skarv och framför allt vid handtag är bortskavd. 

Dörrhandtag har en speciell vinkel och är svåra att ersätta. Vid dörrkarmar förekommer 

bortnötning av färg vilket är genomgående i hela byggnaden. 

Innertak: Innertaket består av ljudabsorberande gipsplattor. Det övre skiktet är i gott skick. 

Genom hela byggnaden dras ventilationen i mitten av byggnaden och installationen av den 

sticker ner 30-40 cm. Innertaket på ventilationsschaktet är betydligt mer slitet. Pennstreck, hål 

och jack syns i både klassrum och korridorer. Även sidorna av schaktet har färgbortfall och 

pennmärken. 

Golv: Golven är beklädda med plastmattor vid entréerna och linoleummattor i korridorer och 

klassrum. I entréerna är golven repade men i relativt gott skick. Golven i klassrummen är repade 

och missfärgade. Det förekommer även punkthål i framför allt fritidsavdelningen.  

Väggar inv.: Väggarnas yttersta skikt är av gips i vit kulör. Väggar i klassrum och korridor är 

förhållandevis välbehållna, några stötmärken och fläckar förekommer. Väggar vid entréer är 

mer slitna. Stötmärken, färgfläckar och märken från vad man kan anta vara borttagna hyllor 

syns väl med bland annat bortriven färg och hål efter skruv/spik. 



B5.4 

Övrigt: Sko- och hatthyllor är av vitmålat stål och har omfattande skrapmärken. Jackkroken är 

av stål och fäst på en mörklackad träplanka. Krok och planka är båda i gott skick. Ena hissen 

fastnar ofta enligt rektor. Både barn och städpersonal upplever problem med den och man har 

därför valt att försöka undvika den hissen i den mån man kan. 



B5.5 

Bildgalleri: 

Detaljbild fönster.    Exempelbild på hallinredning. 

Äldre modul med ventilationskanal.    Exempelbild på matta som satt sig i skarv. 

Exempelbild på trappräcke som nötts.        Exempelbild på slitage av matta. 



B5.6 

Skada på del av undertak.    Skador på dörr. 

Slitage på handtag.  Slitage på dörrsida. 

Takplattor ur position.    Glipor vid golvlistens möte med vägg. 



B5.7 

Exmepel på matta, slitage och sättningar.  Skador på dörrkarm. 

Exempelbild interiör hall.      Skada på vägg under trapp. 

Exempelbild, skada dörrfoder.     Exempelbild exteriör, fasader. 



B6.1 

Bilaga 6 
Statusbedömning – Malmaskolan (permanent) 

Fastighet 
Malmaskolan – Permanent del 
Björkhagsvägen 6, 756 46 Uppsala 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-22 

FASTIGHET 



B6.2 

Information: 
Malmaskolan har för närvarande tre byggnader ämnade för undervisning. Två permanenta 

lokaler och en modulbyggnad avsedd för evakuering vid renovering av de permanenta. De två 

permanenta byggnaderna är placerad på östra och västra sidan av fastigheten och modulen står 

på södra delen. På norra delen av fastigheten står matsal med kök och idrottshall. Skolgård är i 

mitten av alla byggnader. Totalt har malmaskolan 400 elever och en LOA på 3353 m2 (endast 

de permanenta lokalerna är medräknade). Skolan byggdes 1966 och undervisningslokalerna 

totalrenoverades från 2017 till 2019. Allt invändigt blåstes bort och det enda man sparade var 

skalet.  Då renoveringarna av de permanenta byggnaderna är klara fylls platsbehovet med råge. 

Modulerna används fullt ut till fritids, förskola och lågstadium medan de permanenta lokalerna 

används till verksamheter som ej kommer få plats när modulen demonteras. Hemklassrum för 

svenska som andraspråk är ett exempel. Fastigheten ligger i sydvästra delen av Uppsala. 

Nuläge:        

Byggår: - 1966 (Renoverad 2018-2019) 

Grund:  - Platta på mark 

Vägstomme: - Betong 

Takstomme:  - Betong 

Fönster: - Trä 

Ytterdörrar:  - Stål 

Innerdörrar:  - Trä 

Ytskikt inv. - Väggar: Målad gips 

Ytskikt inv.  - Golv: Klinkers, plastmatta, linoleummatta 

Ytskikt inv. - Tak: Ljudisolerande gipsplattor 



B6.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Byggnaden står på en platta på mark varpå sockeln är i gott skick. 

Fasad: Fasaden består mestadels av stående röd träpanel, ovanför vissa dörr- och fönsterpartier 

består den dock av liggande träpanel. Smutsfläckar och missfärgningar löper utmed fasaden 

som vätter mot skolgården. Fasaderna för de två permanenta byggnaderna målades inte om vid 

renovering, utan senaste underhåll av fasaden var för cirka 10 år sedan. 

Fönster: Samtliga fönster är av trä i vit kulör. Inga större skador eller märken kan noteras. Små 

märken kan dock förekomma på fönsterbrädorna. 

Ytterdörrar: Ytterdörren är i vitmålat stål och har mer omfattande slitage. Skrapmärken 

förekommer framför allt på dörrens nedre del medan smuts och damm syns på både glasruta 

och stål. Tröskel med beslag har skrapmärken och börjar bli missformad. 

Innertak: Innertaket består av ljudabsorberande gipsplattor som är i relativt gott skick. Hål och 

pennmärken syns och vissa plattor är ur position så att de sitter snett.  

Golv: Entréerna har golv av klinker som övergår till plastmattor. Klinkerstenenarna är i gott 

skick medan plastmattorna har en större antydan till slitage. Några repor och jack syns på mattan 

vid skiftet mellan klinkers och plast samt vid hatt- och skohyllorna. På linoleummattorna 

förekommer repor men på grund av färgen är dessa svåra att notera. I viss mån förekommer 

missfärgningar. Plastmattor vid WC är i gott skick. 

Innerväggar: Innerväggarna är i målad gips och är i gott skick. 

Övrigt: Infästningen av ett ventilationsrör har börjat släppa. Färgbortfall vid delen av 

infästningen och en spricka i ytskiktet av väggen löper från ventilationsrör ner på väggen och 

in på undertaket. 



B6.4 

Bildgalleri: 

Övergång mellan mattor.     Exempelbild tak ur position. 

Exempelbild, slitage på entrédörr.    Exteriör, slitage på fasad. 

Interiörbild på ventilationsanordning.     Interiörbild kakel bakom tvättställ. 



B6.5 

Exempelbild interiör.      Skada på tröskel av trä. 

Ventilationsanordning.      Lös uppfästning med spricka. 

Slitage på matta invid hall.   Slitage på undertak. 



B6.6 

Slitage på vägg vid entré.       Slitage på golv vid möte av vägg. 



B7.1 

Bilaga 7 
Statusbedömning – Uppsävjaskolan 

Fastighet 
Uppsävjaskolan 
Akademivägen 2, 757 56 Uppsala 

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-22 

FASTIGHET 



B7.2 

Information: 
Uppsävjaskolan är belägen i stadsdelen Sävja i sydöstra Uppsala. Omgivningen består av 

bostads- samt grönområden och skolan har stått där sedan 1968. Skolan består av två 

byggnader och rymmer 2-300 elever med verksamheter från förskoleklass till årskurs 9. 

Denna studie omfattar endast skolans huvudbyggnad. Uppsävjaskolan är en platsbyggd 

permanent skola med en LOA om 4552 m2. Utöver rum för undervisning för både praktiska 

och teoretiska ämnen finns även ett tillagningskök med tillhörande matsal. Skolan genomgick 

en renovering under 2016. Parkering samt hämtnings- och avlämningsområden finns belägna 

på den norra delen av fastigheten.  

Nuläge:        

Byggår: -   1968 

Grund:  -   Betong, platta på mark 

Vägstomme: -   Trä/tegel 

Takstomme:  -   Trä 

Fönster: -   Aluminium 

Ytterdörrar:  -   Stål 

Innerdörrar:  -   Trä 

Ytskikt inv. -   Väggar: Puts, målad gips 

Ytskikt inv.  -   Golv: Linoleummatta, plastmatta, klinker 

Ytskikt inv. -   Tak: Främst ljudabsorberande takplattor av gips 



B7.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Består av betong. Byggnaden är belagd på två plattor där den ena grundplattan är i 

sämre skick än den andra sett till grundsockeln. Vilket troligen beror på att den ena plattan är 

äldre än den andra. 

Fasad: Fasaden består av rött tegel och stående lockpanel i trä i en gul kulör samt liggande och 

stående lockpanel i en röd kulör. Delar av fasaden uppvisar högre slitage än andra och är i behov 

av åtgärd.  

Fönster: Samtliga fönster är målade i en vit kulör och har inneliggande solskydd i form av 

persienner.  

Ytterdörrar: Ytterdörrarna är av stål i en mörkbrun alternativt mörkröd kulör. Dörrarna är i gott 

men använt skick. Ställvis saknas färg och de uppvisar repor, främst i dörrarnas nedre regioner. 

Även trösklarna är nötta men i förhållandevis gott skick med tanke på den höga belastningen.  

Innerdörrar: Innerdörrarna är över lag i gott skick. Varierande slitage syns dock främst i de 

nedre delarna som troligen orsakats av väta. Vid öppningsbeslag syns även slitage i form av att 

färg nötts bort. Ytterligare är karmarna ställvis i sämre skick i den nedre halvan, troligen på 

grund av högt slitage då dörrarna öppnas och stängs flertalet gånger under dagen.   

Innertak: Innertaket är av ljudabsorberande takplattor i gips och är i gott skick. Ställvis finns 

upphov av mindre slitage.  

Golv: Golvet består av linoleummattor som installerades under renoveringen 2016. Dessa är 

ställvis i mycket dåligt skick då det återkommande gånger uppkommit bubblor på flertalet 

platser. Främst framgående är det i rummet utanför matsalen där det ställvis även krävt åtgärder 

av silvertejp för att hålla ihop golvet. Vid entréer är golvet belagt med klinker i gott skick. Vid 

skarvar uppvisar golvet tecken på slitage.  

Väggar inv.: Väggarna är putsade eller av gips och målade i bland annat en vit kulör, detta 

gäller främst korridorerna. I klassrum varierar kulören på en del av väggarna. Vid utåtgående 

hörn syns ställvis åverkan av mekaniskt slitage då det saknas hörnjärnsbeslag på dessa platser. 

Vid övriga hörn finns hörnjärnsbeslag, varför slitaget inte existerar där. Väggarna är generellt i 

gott skick, dock finns det vissa ställen där väggen uppvisar högre slitage/skador. Se bildgalleri 

för exempel. Vid vägg/golvsockel syns det ställvis att materialet blivit skadat och är i behov av 

utbyte, se exempel i bildgalleri. Vid handfat är väggarna belagda med kakel och i gott skick.  



B7.4 

Bildgalleri: 

Tröskel med mindre tecken på slitage.     Golv vid entré med rum för avhängning. 

Exempel på utåtgående hörn med och utan hörnjärnsbeslag. 

Exempel på färgbortfall vid entrédörr.     Skada vid golvsockel i behov av åtgärd. 



B7.5 

Exempelbilder på klassrum med avvikande kulör samt bild på innertak med 
hängande armaturer och ventilationskanaler. 

Exempel på slitage och bubblor på linoleummattan. 

Slitage vid dörrens nedre regioner.        Stänkskydd av kakel bakom handfat. 



B7.6 

Områdesbild samt detaljbild av en spricka i vägg. 

Detaljbild på skada vid entrédörr.  Exempelbild på tröskel med högre slitage. 

Exteriörbild, exempel på fasad.  Exteriör detaljbild på skada på fasad. 



B7.7 

Exteriörbild med skarv vid grundplatta och vägg vilken markerar möte mellan den nya 
och den äldre plattan. 



B8.1 

Bilaga 8 
Statusbedömning – Jälla Yrkesgymnasium 

Fastighet 
Uppsala Yrkesgymnasium Jälla 
Jälla Gård, 755 94 Uppsala  

Besiktningsperson/kontrollant  
Anna Westin, Lars Gustavsson, Robin Wallentén 

Omfattning: 
Okulär undersökning av byggnaden. 

Orientering: 

Datum för kontroll: 2022-04-22 

FASTIGHET 



B8.2 

Information: 
Uppsalas yrkesgymnasium Jälla är beläget i stadsdelen Jälla som ligger 7 km nordost om 

Uppsala längs med väg 288. Omgivningen består av ängs-, skog- och betesmarker och skolan 

erbjuder både praktik och teori i de trivsamma miljöerna. Skolan grundades 1937 och har 

sedan dess utbildat flertalet ungdomar inom 22 olika yrkesutgångar. Skolan består av 20-talet 

byggnader inklusive elevboenden och rymmer drygt 360 elever. Denna studie omfattar endast 

skolans huvudbyggnad samt delar av verkstaden. Jällaskolan är en platsbyggd permanent 

skola med en total LOA om 895 m2. Utöver rum för undervisning för både praktiska och 

teoretiska ämnen finns även ett tillagningskök med tillhörande matsal. Skolan fick en ny 

byggnad 2019. Parkeringsmöjligheter finns belägna på flertalet olika platser av fastigheten.  

Nuläge:        

Byggår: -   1937/2019 

Grund:  -   Betong, platta på mark 

Vägstomme: -   Betong, trä, plåtsandwich 

Takstomme: -   Trä 

Fönster: -   Aluminium 

Ytterdörrar:  -   Stål 

Innerdörrar:  -   Trä 

Ytskikt inv. -   Väggar: Målad betong 

Ytskikt inv.  -   Golv: Polerad betong, linoleummatta, plastmatta, trä, granulat 

Ytskikt inv. -   Tak: Ljudabsorberande takplattor av gips 



B8.3 

Fel och förhållanden: 

Grund: Grundplattan undersöktes inte under platsbesöket, men då den del av skolan som 

undersöktes stod klar 2019 antas plattan vara i gott skick.  

Fasad: Fasaden bestod av olika material såsom puts och tegel i gott skick. 

Fönster: Fönster är målade och är byggda i aluminium. De är vidare kompletterade med 

solskydd i form av persienner.  

Ytterdörrar: Består av stål, oftast målade i en grå kulör. Generellt är dörrarna i den nya 

byggnaden i gott skick, i bilverkstaden är dörrarna i sämre skick, speciellt i de nedre regionerna. 

Innerdörrar: Tillverkade i trä Alternativt stål med glaspartier. Generellt är de flesta dörrar i gott 

skick. Källarplanets dörrar är dock undantaget detta då de är utsatta för högre slitage. Flera av 

dörrkarmarna har söndertagits mekaniskt och är i behov av åtgärd/utbyte. En del av trösklarna 

uppvisar högre slitage än andra i form av märken och inbucklingar.   

Innertak: Innertaket består generellt av ljudabsorberande gips/takskivor. I delar av byggnaden 

är dessa utsatta för mer slitage än i andra delar. Främst på källarplan är de påverkade och 

uppvisar skador samtidigt som en del av dem är ur position vid undersökningen. I tak i verkstad 

har kaststjärnor kastats upp, en del sitter kvar medan andra är borttagna och har således lämnat 

kvar märken.  

Golv: Golven består av polerad betong, granulat ch mattor av plast eller linoleum. Vissa delar 

av mattorna uppvisar blåsor. Utanför verkstaden, i dess korridor, består golvet av klinker. 

Väggar inv.: Invändigt är väggarna av målad betong i olikfärgade kulörer. En del av väggarna 

hade tidigare ljudabsorbenter uppe, men dessa har blivit nerplockade på grund av att studenter 

har tagit sönder dem genom att sticka hål på dem med pennor.  

Övrigt: Skolans trappräcke är i någon form av stål med kompletterande lack/färg. På grund av 

att trappräcket ständigt är utsatt påvisar det stora lack/färgbortfall. I vissa av 

omklädningsrummen på källarplan syns skador på skåp samtidigt som vissa inventarier är 

borttagna, exempelvis pappershållaren har tagits bort. Vid platsbesöket har även 

vattenblandaren forcerats ur sin position, se bildgalleri nedan. Vidare har även klockor 

försvunnit från inventarier.  



B8.4 

Bildgalleri: 

Exempelbild trapphus. 

Exempelbild klassrum. 



B8.5 

Exempelbild samt detaljbild på samlingsyta med tecken på slitage. 

Exempelbilder på klassrum där ljudabsorbenter har plockats ner, höger bild visar 
fästen.  



B8.6 

Bild på klassrum och CO2-givare. Tidigare var givaren placerad ovanför kabelstege 
och kunde därför inte känna av rummet. Nu är givaren placerad under kabelstegen. 

Detaljbild på hörnjärnsbeslag.   Exempelbild på skadad dörrkarm. 

Detaljbild, slitage på trappräcke.   Detaljbild slitage på golvtröskel i plåt. 



B8.7 

Skruvhål från borttagen pappershållare.  Vattenblandare ur position. 

Innertak med skador och plattor ur position, till höger skåp i omklädningsrum med 
bucklor.  

Detaljbilder från omklädningsrum. I mitten, dörrkarm i behov av åtgärd. Till höger ett 
om-klädningsrum som ej har blivit utsatt av lika högt slitage.  



B8.8 

Korridor utanför verkstadsområden. Takplattor ur position, golv av klinker i varierat 
skick.  

Detaljbild golv. 



B8.9 

Exempelbild på klassrum med ljudabsorbent, samt detaljbild på skador av sådan. 

Entréparti med stengolv. 



Bilaga 9

Sammanställning av underhållsplaner

Objekt Åtgärd Jarlaparken Antal Enhet Jälla Gymn Antal Enhet Tunaparken Antal Enhet Malma Antal Enhet Uppsävja Antal Enhet

Fasad

Betong 2 ggr strykning x 56 m2

Slätputs Omputsning 100% x 1441 m2

Stål/Aluminium 2 ggr strykning x 2562 m2
x 72 m2

Tegel Omfogning 100% x 934 m
2

x 494 m
2

x 1580 m
2

Trä Helmålning x 1807 m
2

x 1050 m
2

x 2906 m
2

x 600 m
2

Tak

Papp Byte x 8455 m
2

x 3418 m
2

x 4800 m
2

Plåt 2 ggr strykning x 1197 m
2

x 946 m
2

x 1205 m
2

Tegel Byte inkkl papp/läkt x 932 m
2

x 970 m
2

Fönster

Aluminium Strykning utsida x 119 st x 453 st x 405 st x 370 m
2

Trä, 2-glas Målning, utsida och mellan x 308 st x 106 st

Dörrar

Dörr av aluminium 2 ggr strykning x 32 st x 4 st x 27 m
2

x 4 st

Dörr av stål 2 ggr strykning x 18 st x 136 st x 5 st x 26 st x 41 st

Dörr av trä Grundning, 2ggr strykning utsida x 79 st x 486 st x 98 st x 204 st x 145 st

Golv

Betong 2 ggr strykning x 2324 m2
x 127 m2

Gymnastiksal Byte x 63 m
2

x 396 m
2

x 195 m
2

x 662 m
2

Klinker Byte x 177 m2
x 1484 m2

x 147 m2
x 177 m2

Linoleummatta Byte x 917 m2
x 3245 m2

x 1504 m2
x 3352 m2

x 1439 m2

Matsal Byte x 17 m
2

x 291 m
2

Parkett Slipning 2 ggr lackning x 141 m2
x 144 m2

Plastmatta Byte x 70 m2
x 6803 m2

x 64 m2
x 1598 m2

Trä 2 ggr strykning x 13 m2

Väggar/Tak

Undertak Byte x 1225 m2
x 9279 m2

x 1627 m2
x 3525 m2

x 3846 m2

Vägg Kakel Byte x 118 m2
x 311 m2

x 28 m2
x 135 m2

x 151 m2

Vägg Plast Byte x 58 m2
x 135 m2

x 6 m2
x 32 m2

Vägg/Tak Klassrum Helmålning x 1109 m2
x 14166 m2

x 1482 m2
x 3819 m2

x 4112 m2

Belysning

LED Byte x 277 st x 1227 st x 188 st x 454 st x 502 st

Lysrör Armaturer Byte x 914 st x 162 st x 307 st x 111 st

Lysrör Sporthall Byte x 13 st x 96 st

Kök

Diskmaskin Byte x 2 st x 6 st x 1 st x 1 st x 3 st

DM 50 korgar Byte x 2 st x 1 st x 1 st

Frysskåp Byte x 2 st x 8 st x 3 st x 1 st

Kokgryta Byte x 1 st x 3 st x 1 st x 3 st

Kylskåp Byte x 6 st x 17 st x 5 st x 2 st x 4 st

Kylskåp 1000l Byte x 3 st x 4 st x 5 st x 4 st x 1 st

Nedkylningsskåp Byte x 1 st x 1 st

Spis Byte x 2 st x 3 st x 1 st x 1 st

Spiskåpa Byte x 2 st x 5 st x 2 st x 3 st x 4 st
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Sammanställning av underhållsplaner

Spis 6 plattor Byte x 1 st x 1 st x 1 st x 1 st

Stekbord Byte x 1 st x 1 st x 1 st

Ugn Byte x 2 st x 4 st x 1 st x 1 st x 6 st

Värmeri 2 fack Byte x 8 st x 1 st

Övriga Inventarie

Brandtrapp Byte x 2 st x 7 st x 2 st x 1 st

Torktumlare Byte x 1 st x 5 st x 2 st x 1 st x 1 st

Tvättmaskin Byte x 1 st x 9 st x 1 st x 3 st x 2 st

Summa åtgärder 26 st 40 st 28 st 35 st 30 st

B9.2



Bilaga 10 - Sammanställning av felanmälningar
TUNAPARKEN JARLAPARKEN MALMASKOLAN MALMASKOLAN modul LILJEFORS modul UPPSÄVJASKOLAN JÄLLASKOLAN 

Dörr
År 1 8 8 1 1 8 7 11
År 2 18 14 17 2 11 8 11
År 3 16 11 10 7 3 11 6
År 4 5 5 5 8 ‐ 10 1
År 5 14 2 ‐ 3 ‐ 9 ‐
År 6 1 1 ‐ ‐ ‐ 6 ‐
Totalt 61 41 33 21 22 51 29
Fönster
År 1 1 ‐ ‐ ‐ 3 2 ‐
År 2 2 1 4 ‐ 4 4 ‐
År 3 ‐ 1 1 ‐ ‐ 6 1
År 4 1 1 ‐ ‐ ‐ 3 ‐
År 5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4 ‐
År 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐
Totalt 4 3 5 0 7 22 1
FASAD 
År 1 ‐ 1 2 ‐ 1 4 ‐
År 2 ‐ 2 2 ‐ 2 5 2
År 3 2 3 3 ‐ 2 4 ‐
År 4 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 2 ‐
År 5 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 2 ‐
År 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 2 7 8 0 5 19 2
Golv
År 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 2
År 3 7 2 ‐ ‐ ‐ 5 1
År 4 3 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐
År 5 5 2 ‐ ‐ ‐ 3 ‐
År 6 1 1 ‐ ‐ ‐ 2 ‐
Totalt 19 5 0 0 0 17 0
Vägg
År 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐
År 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 5 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 4 0 0 0 0 1 0
El
År 1 8 15 4 ‐ ‐ 4 1
År 2 6 4 5 ‐ 2 21 18
År 3 2 7 8 1 1 23 6
År 4 6 1 ‐ ‐ ‐ 21 4
År 5 5 1 ‐ ‐ ‐ 11 ‐
År 6 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 ‐
Totalt 29 28 17 1 3 84 29
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VA
År 1 7 3 2 ‐ 1 1 1
År 2 7 7 11 ‐ 3 4 4
År 3 3 3 ‐ ‐ 1 3 5
År 4 8 1 1 ‐ ‐ 3 1
År 5 2 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 6 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐
Totalt 28 21 14 0 5 13 11
Ventilation
År 1 3 3 2 ‐ 2 1 3
År 2 2 7 2 ‐ 3 6 5
År 3 3 1 1 ‐ ‐ 4 3
År 4 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1
År 5 ‐ 7 ‐ ‐ ‐ 1 ‐
År 6 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 10 20 5 0 5 14 12
Värme
År 1 3 5 5 ‐ ‐ 1 1
År 2 3 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 3 ‐ 1 2 ‐ ‐ ‐ 3
År 4 2 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐
År 5 1 3 ‐ ‐ ‐ 5 ‐
År 6 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 9 12 8 0 0 6 4
Larm
År 1 3 7 ‐ ‐ ‐ 11 3
År 2 5 8 2 ‐ ‐ 5 1
År 3 7 2 4 ‐ ‐ 2 2
År 4 6 ‐ ‐ ‐ ‐ 15 ‐
År 5 2 4 ‐ ‐ ‐ 11 ‐
År 6 ‐ 5 ‐ ‐ ‐ 1 ‐
Totalt 23 26 6 0 0 45 6
Kök
År 1 9 1 ‐ ‐ 5 15 ‐
År 2 11 8 ‐ ‐ 11 23 ‐
År 3 10 4 ‐ ‐ 4 19 ‐
År 4 7 3 ‐ ‐ ‐ 14 ‐
År 5 7 8 ‐ ‐ ‐ 19 ‐
År 6 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 ‐
Totalt 49 24 0 0 20 94 0
Hiss
År 1 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 2 1 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 5
År 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
År 4 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐
År 5 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
År 6 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 6 9 0 1 0 0 6
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WC
År 1 ‐ 2 5 ‐ 1 2 1
År 2 ‐ 4 7 ‐ 3 1 2
År 3 2 ‐ 3 ‐ ‐ 3 ‐
År 4 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 5 ‐
År 5 1 2 ‐ ‐ ‐ 3 ‐
År 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Totalt 3 9 15 0 4 14 3
Övrigt
År 1 21 11 2 ‐ ‐ 14 10
År 2 10 21 7 ‐ 2 24 15
År 3 6 5 6 ‐ ‐ 15 18
År 4 10 4 ‐ ‐ ‐ 16 4
År 5 8 7 ‐ ‐ ‐ 15 ‐
År 6 2 2 ‐ ‐ ‐ 8 ‐
Totalt 57 50 15 0 2 78 47
Totalt totalt 304 255 126 23 73 458 150
Snitt per år 55,27 46,36 36 6,57 29,2 83,27 42,86

B10.3



B11.1 

Bilaga 11 

Intervju Uppsala Skolfastigheter – Respondent 1, 
projektledare 

För att få en bredare inblick i Uppsala Skolfastigheters arbete (vidare benämnt 

Skolfastigheter) genomfördes en intervju med Lars Gustavsson (vidare benämnd 

Gustavsson), byggprojektledare på Skolfastigheter. Nedan följer en samman-

fattning av intervjun från den 13:e april 2022.  

Skolfastigheter startade upp som ett kommunalt bolag 2013 inom Uppsala 

kommun. Från början hade Skolfastigheter cirka fem till sju anställda, idag 

uppgår antalet till ett åttiotal, inklusive driftteknikerna. Vid uppstartandet 2013 

gick alla kommunala skolor och förskolor över till skolfastigheter, vilket innebar 

att skolfastigheter fick ett eget ansvar över förvaltningen av skolor och förskolor. 

Skicket på de fastigheter som övertogs från kommunen var i stora behov av 

renoveringar, då det inte alltid hade prioriterats tidigare utav kommunen. Den 

främsta anledningen bakom det var att de behövde bortprioritera skol-

fastigheterna om något mer drastiskt och akut uppkom gällande exempelvis ett 

äldreboende. Vid de tillfällena behövde kommunen omfördela pengarna och 

lägga dem där istället. Resultatet blev att förskole- och skolbeståndet blev 

alltmer eftersatt gällande underhåll. När Skolfastigheter tog över låg det därför 

mycket fokus i början på att snygga upp beståndet genom renoveringar av ytskikt 

på väggar och golv. Byggnaderna var inte sjuka eller i så pass dåligt skick att de 

inte gick att vistas i, utan det handlade mer om att de behövde uppgraderas 

kosmetiskt, för att kunna se till att miljön skulle se bättre ut än vad den gjorde. 

Det blev som ett berg av underhåll som var tvunget att bearbetas och av det 

berget finns det fortfarande saker kvar att göra. Skolfastigheter består idag av 

cirka 180 fastigheter med både nya och gamla skolor och förskolor. Gustavsson 

berättar att de ungefär har kostnader för 200 – 280 miljoner kr i underhåll varje 

år.  
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Majoriteten av Skolfastigheters objekt är förskolor, men där är det dock mindre 

slitage än i övriga fastigheter, vilket i sin tur innebär att underhållet inte blir lika 

akut. I förskolorna handlar det mest om mattbyten, ommålningar och att se över 

el och ventilation. El och ventilationen behöver kontinuerligt ses över för att 

Skolfastigheter måste klara av de fastighetsägarkrav som finns, då en av deras 

främsta uppgifter är att se till att det är en god arbetsmiljö för de som vistas i 

lokalerna.  

Gustavsson menar att det oftast tillkommer ändringskrav vid renoveringar av 

exempelvis förskolor då verksamheten behöver anpassas till gällande standarder 

och rumsfunktionsprogram. Rumsfunktionsprogrammet beskriver hur pedagog-

erna vill jobba ihop med barnen, huruvida de önskar öppna landskap eller om de 

önskar avdelningar där de kan jobba ihop sig. Förr i tiden var skolor och 

förskolor mer uppdelade, att de små barnen var för sig och de stora för sig, idag 

försöker de att blanda lite mer och ha fler gemenskapsytor. Det gör att det ofta 

tillkommer krav och önskemål om just planlösningsändringar, vilket i sin tur 

leder till att projekten ökar i storlek och kostnad, samt går från att klassas som 

renovering till en ombyggnation.  

Behovet av skolmoduler från Uppsala Kommun har främst uppkommit på grund 

av att antalet skolplatser har varit för få. I vissa fall, såsom i Kvarngärdesskolans 

fall, har det även handlat om att skolan har varit i så pass dåligt skick att 

byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. I de fallen krävs en större 

evakuering för att kunna inrymma de påverkade eleverna varför Skolfastigheter 

valt att nu uppföra en av Sveriges största modulskolor i Gränby. Tanken med 

Kvarngärdesmodulen är dock att den ska stå under en längre period och att den 

på så vis även ska kunna inrymma andra skolor som är i behov av evakuering 

under en ombyggnation. Detta koncept innebär ett positivt inslag gällande det 

ekonomiska eftersom modulerna utnyttjas fullt ut. Sammanfattningsvis menar 

Gustavsson att behovet av modulskolor uppkommer när det är för få skolplatser 

eller när det krävs på grund av en större renovering eller ombyggnation. 
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Skolfastigheter försöker att vara så effektiva som möjligt i sitt användande av 

moduler för att inte riskera att ställa upp något i onödan.  

Gällande verksamhetens syn på skolmoduler menar Gustavsson att de faktiskt är 

nöjda med sina moduler. Det tror Gustavsson har att göra med att dagens 

moduler är mer anpassade till dagens skola. De äldre modulerna var oftast 

utformade som genomgångsrum, med två ingångar och en allmän yta för att 

hänga av sig och inte av formen korridorskola som är mer aktuell idag. 

Ytterligare innebar de äldre modulerna att elever och lärare behövde gå igenom 

andra klassrum för att ta sig till sitt eget vilket inte var en optimal lösning. Idag 

är standarden dock att modulskolor uppförs i tidigare nämnda korridorsskolor, 

vilket är mer likt den permanenta skolan. Korridoren leder till både klassrum och 

grupprum, där grupprum även idag oftast är ett krav från verksamheten. Dessa 

ska kunna nyttjas av specialpedagoger alternativt för uppdelning av mindre 

klasser. Korridorsskolor började nyttjas runt 2018 – 2019 och Gustavsson 

berättar att Liljeforsskolan (se avsnitt 4.2.3 Liljeforsskolan) var den första 

modulskolan han ställde upp som en modulkorridorskola och nu är det i princip 

enbart modulkorridorsskolor som de ställer upp. Ytterligare menar han att det 

även underlättar något gällande processen med bygglov och de tillgänglighets-

krav som de måste uppfylla. Vid avsaknad av en korridor måste nämligen 

egentligen alla ingångar vara tillgängliga vilket blir kostnadsdrivande gällande 

uppbyggnationer av ramper och den kompletterande dörrautomatiken som 

behövs. Med en korridor räcker det dock med att huvudentrén är tillgänglig då 

personen som sitter i rullstolen på så vis har möjlighet att ta sig mellan rummen 

i korridoren på samma sätt som sin klasskompis. Sett till nuläget menar 

Gustavsson att han inte har hört en verksamhet som inte tycker att de är bra utan 

att de alltså är nöjda med de moduler som de får.  

I framtiden hoppas Gustavsson att behovet av moduler så som de används idag 

inte ska finnas. Han hoppas att man strategiskt lyckas hålla en överblick som gör 

att Skolfastigheter inte behöver ställa upp moduler i framtiden på grund av för 

få skolplatser och dylikt. Det har sin grund i att det är väldigt kostnadsdrivande 
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att ställa upp en modul som endast ska stå temporärt eftersom de måste uppfylla 

precis samma krav som en permanent skolbyggnad. Det måste finnas en skolgård 

som uppfyller kraven och allting ska vara tillgänglighetsanpassat utefter dagens 

krav. Gustavsson menar att de är bra i nödfall om man behöver evakuera eller 

renovera men annars hoppas han att han slipper dem. Vidare är han osäker på 

om modulskolorna skulle kunna vara ett substitut för en permanent skola om de 

skulle ställas upp permanent. Hållbarhet är ett av de stora ledorden inom 

Skolfastigheter när det kommer till att uppföra nya skolor och detta gäller alltid 

inom projekten. Oftast försöker Skolfastigheter bygga skolorna eller förskolorna 

i tegel alternativt någon form av fasadskiva för att kunna undkomma det största 

underhållet ute. Bygger de istället med träfasader, vilka modulerna oftast 

levereras med, menar Gustavsson att de då måste måla om vart tionde år för att 

kunna hålla byggnaden fräsch. De försöker mer och mer gå mot fasta material 

vilket modulerna i dagsläget inte alltid kan erbjuda. Det börjar dock komma fler 

och fler moduler som erbjuder fasadskivor som ytskikt på ytterväggarna men 

alternativen för fasadmaterial är inte lika många. Kontentan av det hela är att 

Gustavsson menar att det är permanenta skolor som ska byggas. Han tror att det 

både blir hållbarare och billigare i längden.  
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Bilaga 12 
Intervjustudie samt intervjuer med drifttekniker 

1- Arbetsområde

Syfte: Syftet med följande tema är att få en överblick om hur det dagliga arbetet ser 
ut för en drifttekniker samt att få en förståelse om vilka slags fastigheter och 
verksamheter som hen jobbar med. Ytterligare är förhoppningen med temat att 
undersöka i vilken omfattning arbetsuppgifterna sträcker sig.  

- Vilka slags fastigheter har du hand om? (temporära modulära eller platsbyggda
permanenta?)

- Hur många fastigheter har du hand om?
- Vilka verksamheter inrymmer dessa fastigheter? (förskole-, grundskole-,

gymnasieverksamheter?)
- Vad ingår i dina vanligaste arbetsuppgifter?
- Vad ingår inte i dina arbetsuppgifter?

2- Omfattning av slitage

Syfte: Syftet med följande tema är att ta reda på var det slits mest och hur det skiljer 
sig åt mellan olika verksamheter. Om det skiljer sig mellan olika åldrar och i så fall på 
vilket sätt. Samt om hen som operativ enhet i byggnaderna ser några skillnader 
mellan temporära skolor och permanenta skolor. 

- Var upplever du att det är mest slitage i de fastigheter du har hand om?
- Om du har olika fastigheter som inrymmer olika verksamheter, upplever du då

någon skillnad i slitage beroende på verksamhet?
- Om du arbetar med både temporära modulära och platsbyggda permanenta

fastigheter, upplever du då någon skillnad i slitage beroende på fastighetstyp?

3- Egna åsikter

Syfte: Syftet med temat egna åsikter är att undersöka hur en drifttekniker upplever 
sin arbetsplats både sett till egna och andras erfarenheter. Temat riktar sig mot de 
drifttekniker som jobbar med båda fastighetstyperna.  

- Om du arbetar med både tillfälligt modulära och platsbyggda permanenta
fastigheter, upplever du att verksamheterna är mer eller mindre nöjda beroende
på fastighetstyp?

- Kan du ge ett exempel?
- Om du arbetar med både tillfälligt modulära och platsbyggda permanenta

fastigheter, föredrar du en typ före den ena eller andra?
- Varför/Varför inte?
- Om du arbetar med både tillfälligt modulära och platsbyggda permanenta

fastigheter, tror du att det i framtiden skulle vara fördelaktigt att bygga ännu
mer modulära skolor permanent?

- Varför/Varför inte?



B12.2 

Sammanfattning intervjuer med drifttekniker 
Peter Larsson, 50 år, driften i 3 år 

Peter Larson jobbar med både moduler och permanenta byggnader. Beståndet 

han har hand om uppgår till cirka 35 000 m2 och ungefär en tredjedel av dessa 

är moduler. Verksamheterna som inrymmer beståndet är blandat mellan 

förskolor, grundskolor och gymnasium och jämnt fördelat, kanske något 

mindre förskolor än de övriga.  

I Larssons arbetsuppgifter ingår det rondering, att ha koll på fastigheten samt i 

mån av tid servicearbeten. Vidare ingår även arbete med energioptimering. När 

det kommer till moduler är det en del uppgifter som inte ingår. Bland annat 

sker inte rondering av dessa fastigheter lika ofta vilket gör att Larsson känner 

att de tappar kontrollen då modulerna blir ”mer slitna” varför han inte tycker 

om konceptet. De har dock hand om brandkontrollerna med samma intervall 

som i en ”vanlig” fastighet.  

Larsson upplever att det finns skillnader i slitage beroende på vilken 

verksamhet det är som inrymmer fastigheten. I förskolor upplever han att det 

inte finns ett direkt slitage och i grundskolor som var förhållandevis liknande 

förut menar han att slitaget har eskalerat. Slitaget i detta fall verkar till största 

del ha sin grund i skadegörelse och innefattar toalock som limmas igen, färg 

som kastas på väggarna samt brandcentraler som slås sönder. Även 

gymnasiumskolor visar liknande tendenser, men där menar Larsson att det 

istället har lugnat sig något. I gymnasierna är det istället omklädningsrummen 

som slits vilket till största del beror på att eleverna är själva i dessa rum. I 

modulerna är det ett större slitage på handtagen och på ytterdörrar enligt 

Larsson. Under ronderingen kan småsaker fixas, men det mesta rapporteras till 

leverantörerna.  

När det kommer till om Larsson upplever om verksamheterna föredrar en 

modulskola framför en permanent eller vice versa menar Larsson att det inte är 

en särskilt stor skillnad. Kanske att det är mindre utrymmen i modulerna. Själv 
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föredrar Larsson de permanenta skolorna före de modulära eftersom han som 

drifttekniker har en större kontroll över de permanenta och då det blir dyrare 

för dem att ta ut leverantörerna för att åtgärda problemen som uppstår. Larsson 

tror inte att permanenta modulskolor skulle bli fördelaktiga i framtiden, han 

skulle dock vilja se fler lösningar som liknar moduluppställningen för 

Kvarngärdesskolan. Stora modulbyggnationer som under de 15 år som står kan 

ta in flera verksamheter i behov av evakuering från deras nuvarande lokaler 

och som kan varva elever på ett effektivt sätt. 

Martin Brandel, 46 år, driften i 5 år 

Martin Brandel jobbar med både moduler och permanenta byggnader. Hans 

bestånd uppgår till 25 byggnader fördelade på ungefär 22 fastigheter. 

Fastigheterna inrymmer alla verksamheter från förskoleklass till gymnasium.  

I Brandels arbetsuppgifter ingår det bland annat att kontrollera larm, agera på 

felanmälningar, ha kundkontakt med mera. Området för hans uppgifter är 

väldigt brett. Månadsvis sker avläsningar av fastigheterna samt kontroll av 

brandlarm. De uppgifter som inte åligger Brandel gäller främst de uppgifter 

som hanteras av modulleverantörerna. Bland annat så är det dem som byter 

filter och inte Brandel.  

Gällande slitage menar Brandel att det som han ser mest är slitage i form av 

skadegörelse främst på grundskolor. Gymnasieskolorna menar han är lugnare 

och i förskolor handlar det mest om att det är grus som tas med in av barnen 

som åsamkar slitage. När det kommer till vilka rum som påverkas menar 

Brandel att det oftast gäller stopp i avlopp eller att det är sabotage i handfat, 

åtgärder kopplade till toaletter som blir dyrt för verksamheten. I det stor hela 

märker Brandel ingen skillnad i slitage eller ärenden mellan moduler och 

permanenta skolor.  

Från verksamheterna har Brandel gällande exempelvis Gottsundaskolan fått 

höra att de är mer nöjd med den nya modulen än den permanenta skolan. En 

nackdel verkar dock vara att ljudisoleringen inte är lika bra. Sett till honom 
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själv och om han föredrar det ena före det andra menar Brandel att en vanlig 

skola har ett eller två luftaggregat medan en modulskola kan ha runt 16. Därav 

föredrar han permanenta som innebär lättare kontroller. Dock menar han att det 

skulle vara annorlunda om modulernas aggregat var centrala eller om det fanns 

uppkopplad överordnad styrning för samtliga 16 moduler.  

Om man ska bygga en riktig skola menar Brandel att den ska stå permanent, 

även om han inte menar att modulskolorna som Gottsundaskolan har några 

speciella skavanker rent konstruktionsmässigt. Enligt Brandel är modul-

leverantörerna dock mer serviceinriktade och behjälpliga jämfört med vanliga 

projekt som bara lämpas över på förvaltaravdelningen när frågor eller problem 

kan uppstå. 

Kenn Nordholm, 54 år, driften drygt 1 år 

Innan Kenn Nordholm började på Skolfastigheter jobbade han på entreprenad-

sidan som rörmokare. Idag har han hand om både permanenta skolor och 

modulära, främst består hans bestånd dock av permanenta. Beståndet uppgår 

till 14 fastigheter med total 28 byggnader som inrymmer verksamheter för 

förskola och grundskola.  

Nordholms uppgifter gåt ut på yttre och inre rondering samt att ta hand om 

arbetsordningen i felanmälningarna. Vid frågan om vad Nordholm inte har 

hand om svarar han att han är så pass ny att det är något han får reda på efter 

hand. Det han kan komma fram till är dock uppgifter kopplade till 

spånsugarfilter för moduler och markarbetet ute.  

Det är i de gemensamma ytorna såsom korridorer slitaget uppvisar sig mest 

enligt Nordholm. Även entréerna är en del där slitaget är högre. Nordholm 

menar ytterligare att det mesta slitaget sker på grundskolorna och att de 

modulära skolorna är lika påverkade som de permanenta. Gällande själva 

underhållet menar dock Nordholm att det sköts olika beroende på om skolan är 

modulär eller permanent. Han menar att det är sämre underhåll i modulskolan 
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och att det inte känns som att det är samma standard. Kanske tror han att det 

beror på att de har ett annat sätt att sköta dem på. 

Sett till nöjdhet hos verksamheterna menar Nordholm att han upplever att 

verksamheterna är mindre nöjda med de moduler som inte driften på 

Skolfastigheter sköter om. Om Skolfastigheter skulle sköta driften för en 

modulär skola tror han inte att det skulle spela någon större roll. Generellt 

menar han dock att en permanent skola blir något trevligare än en modul då 

han tycker att det blir lite för mycket barack över det hela. I framtiden är han 

osäker på om modulskolorna skulle kunna bli mer fördelaktiga. Han menar på 

att det är en annan känsla i de modulära skolorna och att det inte är lika 

hemtrevliga. Vidare menar Nordholm att infästningarna i modulära skolor 

lossnar lättare än i de permanenta.  

Rickard Håkansson, 29 år, driften drygt ett halvår 

Rickard Håkansson har endast hand om permanenta skolor. Beståndet uppgår 

till åtta fastigheter med verksamheter som inrymmer förskolor, grundskolor, 

gymnasium och särskolor.  

I Håkanssons arbetsuppgifter ingår ärehantering, hantering av entreprenörer, 

driftoptimering, yttre och inre rondering utrifrån, att utifrån SBA kolla så att 

miljön är säker för de som är på skolan. Han får även lov att agera bollplank 

och klagomålshanterara för de han träffar på från verksamheten. Ett av de 

kopplade uppdragen där blir då att bedöma vad som ska tas vidare. När det 

kommer till vad som inte ingår i hans arbetsuppgifter kan han inte riktigt 

komma fram till ett svar. Är det något som han är osäker på hör han efter med 

sina kollegor.  

När det kommer till slitage upplever Håkansson att det slits mycket vid 

gymnastiksalen för låg- och mellanstadium samt i anslutning till dessa 

områden. I förskolor blir det mycket klet på väggarna, det vill säga sådant som 

är av kosmetisk karaktär. I gymnasieskolorna menar Håkansson att det mest 

handlar om att det är äldre lokaler med äldre tillbehör som bidrar till att slitage 
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kan uppstå. Där kör de mycket med vagnar vilket kan åsamka skador vid dörrar 

och liknande.  

Generellt menar Håkansson att verksamheterna är nöjda med sina lokaler, men 

att det självklart beror på skicket av skolan. Oftast är det åtgärder av kosmetisk 

karaktär som kommenteras om medan Håkansson själv fokuserar på det som 

har med driften att göra som de inte kan se.  

Trots att han inte har jobbat med modulskolor ännu tror ändå Håkansson att 

han föredrar permanenta skolor före modulära. I de moduler han har varit i 

tillsammans med en kollega menar han att det känns som att de är på besök, att 

det inte är han eller de som bestämmer utan att de är där som gäster. Han tror 

heller inte att moduler kommer bli mer fördelaktiga i framtiden då han inte 

anser att det ser charmigt ut när allt ser likadant ut. 
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Bilaga 13 

Intervju med Uppsala Skolfastigheter, respondent 6 

För att erhålla ytterligare ett perspektiv från Uppsala Skolfastigheters 

verksamhet intervjuades även en förvaltningschef. Susanne Eriksson (vidare 

benämnd Eriksson) har jobbat som förvaltningschef för Uppsala Skolfastigheter 

sedan 2014. Vid skiftet mellan 2013 och 2014 förvaltade Uppsala Skol-

fastigheter 418 000 m2 LOA varav ca 4500 m2 var modulbyggnader. Susanne 

Eriksson vågar inte spekulera i exakt hur stor del av beståndet som var eftersatt 

men menar på att det var en större del. I början låg fokus på att försöka bygga 

upp en organisation samtidigt som ett prioriteringsarbete sattes i gång, men då 

Skolfastigheter startade 2013 var de bara tre personer vilket medförde att det tog 

några år innan de kom i gång ordentligt.  

Idag har beståndet vuxit till ca 480 000 m2 LOA varav ca 25 000 m2 är modul-

byggnader. Skolfastigheter har arbetat hårt med att åtgärda det eftersatta 

underhållet men det finns fortfarande en del kvar att göra. Eriksson menar även 

att underhållsarbete är en oändlig cykel där det alltid finns saker att göra, men 

det betyder inte att underhållet är eftersatt, utan att det alltid finns behov av 

underhåll. Eriksson fortsätter dock med att de jobbar mot en plan och att det i 

dagsläget inte finns några akuta åtgärdsbehov. Hon berättar också att de har sett 

en positiv kurva i deras kundundersökningar de senaste åren, däremot vet hon 

inte hur verksamheterna ser på modulbyggnaderna men spekulerar kring att 

verksamheten ser det som en temporär lösning och att de därför anpassar sig till 

det.  

Vidare funderar Eriksson kring de problem som kan uppstå i framtiden. Den 

prisökning som skett under senaste åren kan fortsätta, vilket innebär att något 

som redan är ett problem kan bli ett ännu större. Ytterligare ett problem är att en 

skola behöver cirka 6 – 7 år från beställning till inflyttning, vilket medför mycket 

tid för förändringar i krav och önskemål från beställaren. Trots det tror inte 

Eriksson att modulskolorna kan göra intåg som permanenta lösningar då de 
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redan har höga krav kopplade till miljöbyggnad som hon menar att 

modulleverantörerna inte kan nå. Även krav om arbetsmiljö gällande ljud och 

ljus innebär liknande problem. Eriksson lyfter även att moduler är svåra att 

anpassa till verksamhetens kvadratmeterkrav, antingen får man en luftig och dyr 

skola eller en billigare och trång.  
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Bilaga 14 

Intervju med sakkunnig, respondent 7 

När frågeformuläret skickades ut till företagen var det ett av dem som tackade 

nej till att svara på formuläret men som väldigt gärna ställde upp på en intervju. 

Anledningen var att de ansåg att deras företag skiljde sig så pass mycket från 

övriga företag då de främst riktar sig mot industrier inom exempelvis 

läkemedelsbranschen. Nedan följer en sammanfattning av intervjun från 31:a 

mars 2022 med VD:n Sven Lans (vidare benämnd Lans).   

Grunden till företaget Swedish Modules som sedan 2021 tillhör KeyPlants-

koncernen började som en mekanisk verkstad (Emtunga Mekaniska Verkstad 

AB) 1945. 1976 tillverkades den första bostaden till en oljeplattform i modulär 

form, en tillverkning som därefter fortgick fram till för ett par år sedan. 1987 

byggdes den första modulen till en läkemedelsfabrik och det är det som de i 

huvudsak tillverkar än idag. Fram till finanskrisen 2008 tillhörde de företaget 

Pharmadule men när det bestämdes att verksamheten skulle läggas ner valde tre 

personer att starta upp företaget Swedish Modules. Anledningen var för att 

kunna behålla den kompetens som redan fanns i personalstyrkan. Kompetensen 

kom delvis från det faktum att de anställda under åren hade varit i omkring 30 

länder och levererat samt monterat deras moduler. Idag ligger KeyPlants fokus 

främst på områden inom USA, Irland och Afrika.  

En av de främsta fördelarna med att bygga modulärt är att det går snabbt. Lans 

berättar att när ett företag tar fram ett nytt läkemedel erhåller det ett patent på 10 

år, därefter är det fritt fram för övriga företag att kopiera det, varför man vill 

hinna tillverka så mycket som möjligt innan dess. Lans menar att man sparar 

ungefär 8 – 10 månader genom att bygga modulärt och en av de viktigaste 

aspekterna är att medan de bygger upp sina moduler på plats i fabriken i 

Emtunga, så kan kunden med fördel hinna färdigställa markarbetet och 

infrastrukturen på plats. Utöver läkemedelsfabriker tillverkar KeyPlants 

operationssalar, sterilcentraler, röntgenanläggningar och laboratorier för svensk 
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sjukvård. De bygger även modulära datahallar samt E-Houses och ställverks-

anläggningar till ABB och Hitachi. Sett till operationssalarna så är de ofta 

hyrobjekt och faller därför under temporära bygglov (se avsnitt 3.3 om bygglov). 

Operationssalarna hyrs ut till sjukhusen under tiden som de befintliga lokalerna 

är i behov av renovering. Hyrperioden pågår mellan 2 – 3 år och därefter tar de 

tillbaka modulerna och renoverar dem för att sedan eventuellt kunna sälja dem 

vidare. Övriga projekt, oftast större, går vanligtvis på permanenta bygglov.   

I Sverige måste KeyPlants likt andra företag verksamma i Sverige förhålla sig 

till gällande standard från exempelvis BBR. I operationssalarna måste KeyPlants 

utöver BBR förhålla sig till regler och krav om renlighet då det inte får finnas 

mer än 50 CFU (bakteriebärande partiklar) per kubikmeter luft. Riktvärdet för 

operationssalar är < 10 CFU/m3 och i en läkemedelsfabrik < 2 CFU/m3. För 

KeyPlants berättar Lans att de ligger mellan 1,5 – 3 CFU/m3 i sina operations-

salar. Enligt Lans kan sjukhus från 50-, 60- och 70-talet som inte renoverats ha 

ett CFU-tal som ligger över 1000 CFU/m3. För att kunna säkerställa att miljön 

blir så ren som möjligt krävs det bland annat en kraftig ventilationslösning med 

ett kompletterande HEPA-filter.   

All produktion av modulerna, exklusive stålproduktionen som sker hos ett 

företag i Finland, sker i fabriken i Emtunga. Modulerna färdigställs till ungefär 

95 % så att all processutrustning är på plats inför leverans. Modulernas stommar 

är som ovan nämnt av stål. I övrigt består innerväggarna oftast av våtrumsmattor 

som man svetsar ihop för att få sömlösa skarvar och på så vis kunna motverka 

bakterietillväxt. Utsidan består av sandwichpaneler som beställs från Lindab 

eller Ruukki. Dessa ger både ett termiskt skydd samt skydd mot inbrott. När det 

kommer till KeyPlants E-houses berättar Lans att de använder sandwich-

panelerna både som inner- och ytterväggar då det inte tillkommer samma krav 

om renlighet samtidigt som det inte spelar någon roll om stålkonstruktionen är 

synlig eller ej.   
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Vid frågan om vad det kostar att tillverka en modul ställer Lans motfrågan; Vad 

kostar en bil? Ska du ha en Ferrari eller en Fiat? Det beror helt på vad kunden 

önskar och vilken processutrustning som kommer att krävas. Enligt Lans är ett 

riktvärde dock 1,5 – 4 miljoner kronor för en modul men betonar att trycker de 

in en processutrustning på 20 miljoner så blir det självklart mycket dyrare. Idag 

möter Keyplants motgångar med både priser och tillgång på material. Sett till 

stålpriserna menar han att det har gått upp 120% sen oktober 2020. Vidare har 

utvecklingen med leverans för sandwichpaneler gått från att ta fyra till sex 

veckor, till sex månader, till att de nu inte tar emot beställningar alls på grund av 

bristen av material. Lans menar dock att detta inte bara berör dem utan att det är 

hela omvärldens problematik just nu.   

Livslängden på modulerna uppgår till minst 50 år enligt Lans, precis som en 

vanlig lägenhet. Stålet håller ännu längre och görs det rätt kan de även bli 

jordbävningssäkra. I det stora hela menar Lans att det inte går att jämföra 

KeyPlants med övriga modulföretag då de verkar på så pass olika marknader. 

De gjorde ett försök att ta sig in på bostadsmarknaden under flyktingkrisen 

genom att bygga 50 modulära lägenheter i Sollentuna i Stockholm, men insåg 

att det inte var ekonomiskt lönsamt för dem. Ju mer komplext och svårt ett 

projekt är, desto bättre anpassat är projektet för KeyPlants.   

Beroende på storleken av ett projekt kan det ta mellan 6 – 8 veckor för KeyPlants 

att tillverka moduler till ett E-House. När det kommer till läkemedelsfabriker 

som kräver walk downs av kund, kan det ta mellan 12 – 14 veckor per modul. 

Fabriken i sig kan ge plats åt totalt 35 moduler åt gången och de kan även utnyttja 

gården utanför. Oftast tillverkas sex stycken moduler i veckan, vilket innebär att 

ett litet projekt brukar ta 4 – 6 månader och ett större upp till 14 månader. 

Keyplants har inte några moduler stående, utan direkt när ett hyrprojekt har 

levererats till kund börjar de undersöka vilken eller vilka kunder som skulle 

kunna tänka sig att köpa eller hyra modulerna därefter.   
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KeyPlants tillverkar sina moduler i flertalet olika storlekar, men standardmåttet 

som de använder är 13,35 m långt och 4,45 m brett. Med en bredd på mindre en 

4,5 m berättar Lans att det blir lättare att frakta modulerna på vägarna. Under 

4,10 m höjdmässigt kommer de under alla viadukter. Längden på modulerna 

menar Lans dock att inte gör någon skillnad, utan när de väl har kommit ut och 

upp på en väg så går det lätt att transportera dem.   
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