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Abstract  

The building industry is facing a challenge as in year 2045 they should be 

climate neutral and have net-zero emissions. One way to reduce the climate 

footprint is to increase the production of wooden houses. Wood as a material is 

well suited to the prefabricated construction technology. 

The purpose of this thesis was to compare two different prefabricated 

construction technologies: plan and volume elements. The comparison 

considers the economic, time and environmental aspects and was performed 

with a multiple case study, interviews and literature search. The case study 

includes six different projects where half are built with plan elements and half 

with volume elements.  

This thesis shows that volume elements are less expensive and more time 

efficient than plan elements. It’s 2900 – 4000 SEK cheaper and 0,81 hour faster 

per square meter to use volume elements than plan elements. Plan element on 

the other hand have a lower carbon dioxide emission per square meter. Plan 

elements emit 3.95 kg CO2 less per square meter than volume elements.  
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SAMMANFATTNING 

Byggbranschen står inför en utmaning då de år 2045 ska vara 

klimatneutrala och ha ett nettonollutsläpp. Ett sätt att minska 

klimatavtrycket är att öka produktionen av trähus. Trä som 

material lämpar sig väl till den prefabricerade byggtekniken.  

Det här examensarbetet syftar till att jämföra två olika 

prefabricerade byggtekniker: plan- och volymelement. 

Jämförelsen ser till de ekonomiska, tids- och miljömässiga 

aspekterna och utfördes med hjälp av en multipel fallstudie, 

intervjuer och litteratursökning. Fallstudien omfattar sex projekt 

där hälften är med byggtekniken planelement och hälften med 

volymelement.  

Detta examensarbete visar att volymelement är en billigare och 

mer tidseffektiv byggteknik än planelement. Volymelement är 

2900–4000 kr billigare och 0,81 timmar snabbare per 

kvadratmeter än planelement. Planelement släpper ut 3,95 kg 

CO2 mindre per kvadratmeter än volymelement vilket gör det till 

en miljövänligare byggteknik. 
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1. INLEDNING 

År 2019 stod bygg- och fastighetssektorn för cirka 11,7 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter sett till de inhemska utsläppen 

(Boverket, 2021). Koldioxidekvivalenter definieras som ”mängden 

av en viss växthusgas, uttryckt som den mängd koldioxid som ger 

samma växthuseffekt” (Nationalencyklopedin II, u.å.). 

Byggbranschens utsläpp motsvarar ungefär 21,1 procent av 

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver det tillkommer 

cirka 7,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter som sektorn tillför 

utomlands genom importvaror. Av branschens totala utsläpp så 

står nybyggnadsverksamheterna för knappt 50 procent (Boverket, 

2021). 

Byggbranschen har ett mål att år 2045 ha ett nettonollutsläpp, 

att inte släppa ut mer än vad som kompenseras för. Detta ska 

genomföras med en gemensam färdplan som omfattar bland 

annat transporter, materialproduktion och energiförbrukning. 

Dessa faktorer behöver förbättras och åtgärdas för att målet ska 

kunna uppnås (Naturvårdsverket, u.å.). 

För att kunna effektivisera byggandet och uppnå målen för 

branschen krävs innovativa lösningar och en av dessa är 

industriellt byggande (Lidelöw, Stehn, Lessing och Engström, 

2015). Att bygga industriellt innebär att använda standardiserade 

lösningar för att framställa en byggnad (Moelven, u.å). Ett sätt att 

göra detta är att prefabricera byggnadselement. Med det menas 

att element förtillverkas i fabrik för att sedan fraktas och 

monteras ihop på arbetsplatsen. När man bygger med den 

prefabricerade produktionsmetoden finns det tre olika 

byggtekniker: pelar-balkstomme med bjälklag, lastbärande 

väggar med bjälklag (planelement) samt volymelement (Lidelöw 
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m.fl., 2015). Lastbärande väggar med bjälklag är ett system som 

utvecklades under miljonprogrammet och är en effektiv 

byggteknik. Det är idag det dominerande sättet att bygga 

flerbostadshus på. Volymelement innebär att hela 

lägenhetsmoduler tillverkas i fabrik och sedan fraktas till platsen 

där de monteras ihop (Lidelöw m.fl., 2015). Av dessa tre 

byggtekniker är lastbärande väggar med bjälklag (planelement) 

och volymelement de vanligaste prefabriceringsteknikerna (Höök, 

2005).  

Att öka träbyggandet är en viktig del i omställningen till ett mer 

hållbart byggande. Behovet av nya bostäder är stort men behovet 

av att bygga hållbart är större. Att använda trä som 

byggnadsmaterial ger fördelar. Dels då trä fortsätter att binda kol 

från atmosfären även när det står som virke i en bostad, dels att 

materialet är en förnyelsebar råvara. Trä är en råvara vi dessutom 

har gott om i Sverige. Trä som byggnadsmaterial har goda 

egenskaper för industriellt byggande, vilket i sin tur ger 

förutsättningar för att effektivisera byggandet genom att minska 

byggtiden och pressa ner kostnaderna (Regeringskansliet, 2018). 

”Det här bekräftar den medvind svensk träindustri 

har just nu. Vi står mitt i genombrottet för industriellt 

träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 

1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-

talet blir träets århundrade.” (Träbyggnadskansliet, 

u.å.) 

För företag är kostnadsmässig lönsamhet en avgörande faktor. 

Valet av produktionsmetod är en viktig del då det både påverkar 

både ekonomin och tiden för projektet. Ju längre tid ett projekt 

tar desto högre kostnader (Respondent 2, 2022). 
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Detta examensarbete är utfört tillsammans med TG11 

entreprenad och är en jämförelse mellan de prefabricerade 

byggteknikerna plan- och volymelement.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med det här examensarbetet är att jämföra de ekonomiska, 

tids- och miljömässiga aspekterna mellan de två olika 

byggteknikerna: plan- och volymelement.  

Målet med det här examensarbetet är att kunna analysera och 

förstå när volymelement respektive planelement lämpar sig bäst 

och ta fram de för- samt nackdelar som finns med de två olika 

byggteknikerna.  

1.2 Frågeställningar 

F1 - Vilken byggteknik är mest lönsam ur ett ekonomiskt   

perspektiv? 

F2 - Viken byggteknik är mest tidseffektiv? 

F3 - Vilken byggteknik har minst påverkan på miljön? 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer att omfatta två typer av prefabricerad 

byggteknik: plan- och volymelement. Jämförelsen kommer inte att 

omfatta prefabriceringstekniken pelar-balkstomme. 

Projekten som kommer att undersöks i denna jämförelse är 

endast byggnader med trä som stommaterial.  

Då miljöpåverkan är väldigt brett och innefattar många olika 

parameter så kommer detta examensarbete avgränsas till att 

undersöka transporternas påverkan på miljön. I jämförelsen 

kommer mängden koldioxidutsläpp som transporter orsakar 
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genom längden på transportsträckorna och antal sträckor att 

beaktas.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Industrialiseringen av byggbranschen 

På grund av boendebrist införde Sverige år 1964 

miljonprogrammet. Det innebar att 100 000 lägenheter per år 

skulle byggas under en tioårsperiod. För att kunna genomföra 

detta ökade automatiseringen och ett system för prefabricerad 

byggteknik utvecklades. Under denna period blev begreppet 

industriellt byggande synonymt med bland annat prefabricering 

och montagebyggande. Standardiserade komponenter 

massproducerades i fabriker och monterades sedan ihop på plats. 

Under denna tid var i princip alla element förtillverkade såsom 

stomme, installationsmoduler och fasadsystem. När 

miljonprogrammet sedan avtog på 1970-talet så minskade även 

det industriella byggandet då behovet av nya bostäder inte var lika 

stort. Under 1990-talet var bostadsbyggandet historiskt lågt vilket 

medförde att utvecklandet av industrialiseringen inom 

byggbranschen inte prioriterades. I början 2000-talet fastställdes 

det att byggsektorn behövde reducera kostnader, öka kvaliteten 

och effektivisera produktionsmetoder. En lösning var att 

industrialiseringen av byggandet behövde återupptas och 

vidareutvecklas (Boverket, 2008). 

2.2 Prefabricering  

Prefabricering definieras som ”förtillverkning av delar på en annan 

plats än där den färdiga produkten tar form” 

(Nationalencyklopedin III, u.å.). I byggbranschen innebär det att 

ett eller flera byggnadselement förtillverkas i fabrik och sedan 

levereras till arbetsplatsen där de monteras ihop. Det finns tre 

huvudgrupper av prefabricerade byggsystem: volymelement, 
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planelement och pelarbalk-stomme med bjälklag (Gustavsson, 

Erikson, Engström, Wik, och Serrano, 2012). 

Fördelarna med prefabricering är många då byggarbetsplatsen 

förflyttas till fabriker. Omgivningen störs mindre av byggandet då 

tidsåtgången på platsen minimeras när största delen av 

tillverkningen sker i fabrik. Dessutom blir byggarbetsplatsen 

snarare en monteringsplats med mindre buller och andra 

störningar. Trä som material lämpar sig väl till den prefabricerade 

byggtekniken på grund av dess lätta vikt och närheten till 

råvaruutvinning. Det leder till minskad mängd transporter och 

kostnader (Sveriges träbyggnads kansli, u.å.). Ju mer 

fabrikstillverkning desto högre krav kan det ställas på kvaliteten. 

Produktionen i fabriken sker systematisk och med noggrann 

uppsikt (Respondent 3, 2022). Logistiken under tillverkning i 

fabrik blir enklare och riskerna för förseningar minimeras 

(Elfström och Singh, 2013). 

Om träproduktionen ökar krävs fler fabriker vilket kan bidra till 

nya arbetstillfällen. Placeras fabrikerna intill råvaruutvinningen 

förflyttas dessa arbetstillfällen från storstad till landsbygd. Detta 

i sin tur leder till effekter som kan motverka den pågående 

urbaniseringen (Brege, Nord och Stehn, 2017). 

Något som begränsar en platsbyggd byggnation är årstiderna då 

vädret är en oförutsägbar faktor. Detta är något som inte behöver 

tas i beaktningen vid prefabricering då tillverkningen sker 

inomhus (Elfström och Singh, 2013). När tillverkning av element 

sker i fabrik, minimeras risken för att material blir utsatta för 

vatten och därmed fuktskador. Dessa skador är något som kan 

leda till konsekvenser såsom mögel, vilket i sin tur påverkar 

inomhusmiljön och blir stora kostnader. Om inomhusmiljö 
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försämras på grund av mögel kan de boendes hälsa påverkas 

genom allergier, huvudvärk, hudutslag, trötthet etc. (Boverket, 

2022). 

2.2.1 Öppna och slutna system 

Uppförandet av byggnader kan göras med ett öppet- eller slutet 

byggsystem. Ett öppet byggsystem innebär att det går att 

kombinera element från olika leverantörer, vilket ger 

valmöjligheter och flexibilitet vid projektering. Ett öppet 

byggsystem kräver att det finns en gemensam måttstandard för 

att elementen ska kunna monteras ihop. Metoder för 

dimensionering av elementen och montageanvisningar ska finns 

tillgängliga och öppna för alla. I ett slutet byggsystem levereras 

samtliga element, till skillnad från ett öppet, av ett och samma 

företag. Företagen levererar en komplett lösning och 

underleverantörer förser byggsystemet med katalogsobjekt såsom 

köksinredning, dörrar och fönster (Lidelöw m.fl., 2015). 

Volymelement kan endast uppföras som ett slutet system, 

planelement däremot kan både byggas som ett öppet eller slutet 

system (Gustavsson m.fl., 2012). 

2.3 Trä som byggnadsmaterial 

Trä är ett material som har använts i Sverige sedan lång tid 

tillbaka. Under slutet av 1800-talet var det ett flertal städer med 

byggnader av trästommar som brann ned. Till följd av det infördes 

ett förbud mot trästommar för byggnader högre än två våningar. 

Detta i sin tur ledde till att utvecklingen av träbyggnader inte varit 

stor. Förbudet mot byggnader högre än två våningar med 

trästomme kvarstod fram till år 1994 (Höök, 2005). Förbudet 

ersattes med nya brandbestämmelser vilket ledde till att 

flerbostadshus med flera våningar återigen kunde byggas. År 
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2015 var det tio procent av alla flerbostadshus som byggdes i trä 

(Björk, Nordling och Reppen, 2018, s.136). 

Uppförandet av nya byggnader belastar miljön på ett sätt som inte 

är hållbart i längden. Av denna anledning är det extra viktigt att 

byggsektorn använder material och resurser så effektivt som 

möjligt (Strandberg och Lavén, 2018, s.47–50). I en 

livscykelanalys gjord av Erlandsson och Malmqvist (2018) 

jämfördes olika byggsystem och deras koldioxidutsläpp sett till en 

50 årsperiod. I Tabell 2.1 redovisas de olika byggsystemen och 

deras koldioxidutsläpp per kvadratmeter. Livscykelanalysen visar 

att ett byggsystem med platsgjuten betong med bärande väggar 

har ett utsläpp på 550 kg CO2 /m2. Ett byggsystem med 

prefabricerad betongstomme avger ett utsläpp på 482 kg CO2 /m2. 

Vidare visar analysen att ett byggsystem med volymelement av trä 

samt en stomme av korslimmat trä (KL-trä) har ett utsläpp på 445 

respektive 441 kg CO2/m2. I detta värde är inte de positiva 

effekterna av att trä binder koldioxid under produktanvändningen 

inräknad. Ett alternativt byggsystem med pelardäck, 

prefabricerad betong, stålpelare/-balkar samt lätta 

utfackningsväggar har ett utsläpp på 455 kg CO2 /m2 under 

livscykeln på 50 år. Analysen visar att träbaserade byggsystem 

har en lägre klimatpåverkan än betong- och stålstommar 

(Erlandsson och Malmqvist, 2018).  

Tabell 2.1 Byggsystem och deras koldioxidutsläpp per 
kvadratmeter. 

Byggsystem kg CO2 /m2 

Platsgjuten betong med bärande väggar 550  

Prefabricerad betongstomme 482 
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Volymelement av trä 445 

Stomme av KL-trä 441 

Pelardäck, prefabricerad betong, 

stålpelare/-balkar samt lätta 

utfackningsväggar 

455 

 

En av Sveriges största naturtillgång är skog vilket betyder att 

förutsättningar för ett ökat byggande i trä är goda. Av Sveriges 

totala landareal omfattar den produktiva skogsmarken, den som 

används till skogsproduktion, 58% vilket motsvarar 23,5 miljoner 

hektar mark (SLU, 2021). Att använda trä som byggnadsmaterial 

har fler fördelar. Det krävs liten energiåtgång när träprodukter 

utvinns ur skogen. Jämfört med andra byggnadsmaterial så 

utvinns trä från en förnybar råvara och inte från en ändlig råvara. 

När trä används som byggnadsmaterial fortsätter träprodukten 

att binda kol, vilket innebär att trä som byggnadsmaterial inte 

tillför något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären (Träguiden 

I, 2015). 

Efter användningsfasen när materialet inte längre kan 

återanvändas så kan träet förbrännas och på så sätt avge 

solenergi. Det är samma energi som trädet tog upp när det växte 

i skogen och som ny skog kommer att ta upp vilket innebär att 

den energin är klimatneutral (Träguiden I, 2015). I Figur 2.1 

redovisas kretsloppet för trä vid prefabricerad byggteknik. 
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Figur 2.1 Träets kretslopp vid prefabricering (Illustration av 

författarna, 2022).  

2.3.1 Massivträteknik 

När element prefabriceras kan det göras med två olika typer av 

stomsystem: massiva träelement eller lättbyggnadsteknik. 

Massiva träelement är korslimmat trä, som oftast förkortas KL-

trä. KL-trä innebär korsvis limmat hyvlat virke. I de nordiska 

länderna används KL-trä till stommarna i exempelvis 

flerbostadshus, industrilokaler och skolor (Svenskt trä, 2017). 

KL-trä förekommer i största mån som planelement, i form av 

väggar och bjälklag. Materialets tvärstyvhet, bärförmåga och 

relativt låga vikt skapar möjlighet till stora spännvidder och bra 

stabilisering i stommar (Strandberg och Lavén, 2018).  

2.3.2 Lättbyggnadsteknik 

Lättbyggnadstekniken innebär regelstommar och bjälkar av 

massivt virke eller sammansatta profiler. Det kompletteras sedan 
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med skivmaterial, isolering, lufttäthet och fuktskydd (Träguiden 

II, 2015). Denna typ av teknik kan används till volymelement, 

planelement samt platsbyggda byggnader med både öppna och 

slutna system (Träguiden, u.å.).  

2.4 Volymelement 

Volymelement, även kallat moduler, definieras som ”byggelement 

med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner och bestående av 

bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som tillsammans 

omsluter ett utrymme” (Rikstermsbanken, 2021). En modul 

består av golv, tak och väggelement som har fördraget för rör-, 

kanal- och ledningsinstallationer. De kan levereras med interiör 

såsom invändigt golv, kök, garderober samt färdiga badrum 

(Höök, 2005). Modulerna tillverkas i fabrik och transporteras 

sedan färdiga till tomten där de monteras ihop med de övriga 

modulerna (Lidelöw m.fl., 2015). 

 

När flera moduler ska sättas ihop till en lägenhet kan golven 

sammansättas genom två olika lösningar. Det ena alternativet är 

att skarvarna täcks av golvlister. Det andra alternativet är att 

fabriken lämnar ett tomrum på två meter mot de öppningar där 

modulerna ska sättas ihop för att sedan färdigställa parketten på 

arbetsplatsen (Respondent 3).  

 

Element kan byggas med både bärande regelstommar och 

korslimmade skivor, det som främst skiljer dessa stommar åt är 

punktlastsupptagningen och mängden trä. Trots att 

volymelement färdigställs i fabrik, är de inte helt nyckelfärdiga vid 

leverans. Schakt kommer inte helt färdigställt och är en 

komplettering som behöver göras på plats. Generellt sett behövs 

komplettering såsom tak, sammankoppling av installationer samt 
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fasad färdigställas på plats. Utsträckningen av komplettering 

varierar beroende på vad som beställts (Gustavsson m.fl., 2012). 

Volymelement byggs främst i trä och stål. Betong är inte ett 

lämpligt material för denna produktionsmetod på grund av att 

vikten på modulerna blir för hög för att kunna transporteras. 

Transporterna är något som specifikt begränsar denna typ av 

byggteknik. När modulerna transporteras måste de mått som 

gäller för transporter uppfyllas. Exempelvis får modulerna inte 

vara bredare än 4,15 meter för att få transporteras på allmän väg 

utan poliseskort (Lidelöw m.fl., 2015). En annan begränsande 

faktor vid transport av fullstora volymelement är att de inte får 

transporteras inom tätbebyggda områden under rusningstid 

(Respondent 3, 2022). 

2.5 Planelement 

Planelement innebär att byggnadselement såsom takstolar, 

bjälklag och väggar förtillverkas i fabrik och sedan transporteras 

och monteras ihop på byggnadsplatsen (NE, u.å.). Planelement är 

ett byggsystem med lägre prefabriceringsgrad än volymelement. 

Detta är en teknik som utvecklades under miljonprogrammet. 

Planelement kan vara byggt med både lättbyggnadsteknik och 

massivträteknik (Gustavsson m.fl., 2012). 

Planelement med regelstomme kan komma i två olika utförande. 

Antingen kan väggelementen levereras klädda med isolering, 

ytskikt samt fördraget för rör-, kanal- och ledningsinstallationer. 

Alternativet är att elementen kommer avklädda och då färdigställs 

resterande kompletteringen på plats. Fördelarna är att de klädda 

elementen levereras med en högre färdigställandegrad vilket då 

minskar monteringstiden (Svenskt trä, u.å.) (Respondent 1, 

2022). 
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Planelement med massivträteknik har en hög färdigställandegrad 

när de tillverkas i fabrik. Elementen bearbetas och håltagningar 

görs i fabrik. De kan även levereras med isolering, 

ledningsdragning och fönster (Gustavsson m.fl., 2012). 

2.6 Miljöpåverkan: transporter 

Utsläpp av växthusgaser genom transporter har en stor påverkan 

på klimatet och därmed på den globala uppvärmningen. Faktorer 

som påverkar klimatet är antal kilometer som fordon färdas, 

fordonens bränsleeffektivitet och andelen fossil energi i drivmedlet 

(Naturvårdsverket II, u.å.). 

År 2020 stod tunga fordon för 3,02 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter av Sveriges totala utsläpp på 46,3 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter. Från tunga fordon är majoriteten av 

utsläppen koldioxid och en mindre del metan. Faktorer som 

behöver förbättras för att kunna sänka utsläppen är att öka både 

andelen förnybart bränsle och användningen av mer 

energieffektiva fordon samt utveckla logistik kring transporter 

(Naturvårdsverket III, u.å.). 
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3. METOD 

Detta examensarbete har genomförts med en litteratursökning, 

intervjuer samt en multipel fallstudie. En processöversikt visas i 

Figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Översikt över arbetsprocessen (Illustration av författarna, 

2022). 

3.1 Litteratursökning 

För att få bakgrundsinformation om ämnet har en 

litteratursökning genomförts. Informationen har hämtats från 

tidigare examensarbete, berörda myndigheter, forskningsstudier, 

böcker och webbsidor. Genom examensarbetets frågeställningar 

har sökord formulerats för att hitta relevanta vetenskapliga 

artiklar om ämnet. Några av sökorden som har använts är 

”prefab”, ”volymelement”, ”planelement”, ”trästomme” och 

”byggteknik”. 
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3.2 Intervjuer  

Intervjuer har genomförts för att få en inblick i projekten som 

kommer att användas i fallstudien. Respondenterna som valts till 

intervjuerna har befattningar som produktionschef, 

projekteringschef, projekteringsledare, byggchef och kalkylchef. 

Intervjufrågorna skickades ut 48 timmar innan intervjuerna hölls 

och varje intervju varade i cirka 45 minuter. Samtalen om 

projekten i Härad, Rosendal och Lindbäcks har spelats in. 

Intervjuerna om projekten i Flen, Norby och JM antecknades, 

detta då respondenterna föredrog att inte bli inspelade. I Tabell 

3.1 visas när och var intervjuerna tog plats.  

Tabell 3.1 Intervjuinformation. 

Respondent 

& 

Befattning 

Datum för 

intervju 

Projekt Dokumentation Plats för 

intervjun 

Respondent 1 

Produktions- 

och 

projekterings- 

chef 

2022-03-31 Flen, 

Norby 

Anteckningar På plats 

Respondent 2 

Projekterings-

ledare 

2022-03-31 Härad Inspelad På plats 

Respondent 3 

Byggchef 

2022-04-19 Rosendal, 

Bäcklösa 

Inspelad På plats 

Respondent 4 

Kalkylchef 

2022-04-21 Skölsta- 

höjden 

Anteckningar Online 

 

De fyra respondenterna kommer från företagen TG11, Lindbäcks 

och JM.  
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TG11 är ett entreprenadföretag som erbjuder tjänster inom 

husbyggnation. Verksamheten är främst inriktad på 

grundläggning, invändig komplettering, modulbyggnation samt 

småhusproduktion (TG11 I, u.å.). 

Lindbäcks är det ledande företaget i Sverige inom industriellt 

byggande av flerbostadshus. De bygger volymelement i trä och 

kan erbjuda allt från projektutveckling, produktion fram till 

överlämnandet av nyckel (Lindbäcks, u.å.). 

JM är ett av Nordens ledande projektutvecklingsföretag av 

bostäder och bostadsområden. Företaget arbetar med 

projektutveckling av kommersiella lokaler samt 

entreprenadverksamheter (JM I, u.å.). 

Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad 

karaktär vilket innebär att intervjuerna är en blandning av 

förbestämda frågor och ett öppet samtal (Säfsten och Gustavsson 

2019, s.152). Respondenterna har tillhandahållit frågor om ämnet 

i förväg och sedan kunnat utveckla samt kompletterat med övrig 

information under intervjun. Frågorna som ställts finns i bilaga 1 

till 4.  

3.3 Fallstudie 

En fallstudie är när ett eller flera objekt undersöks utifrån flera 

parametrar. En fallstudie lämpar sig väl för att svara på frågor 

som varför och hur samt även på frågor om vad. En multipel 

fallstudie innebär att fler än ett objekt undersöks (Säfsten och 

Gustavsson 2019, s.105, s.108). 

Tabell 3.2 redovisar fallstudiens projekt och vilken byggteknik 

som använts i denna fallstudie. Fallstudien omfattar sex projekt 
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där hälften är av byggtekniken volymelement och andra hälften 

planelement.  

Tabell 3.2 Projekten och dess byggteknik. 

Projekt Byggteknik 

Flen Planelement 

Norby Planelement 

Skölstahöjden Planelement 

Härad Volymelement 

Bäcklösa Volymelement 

Rosendal Volymelement 

 

4. PROJEKTBESKRIVNING 

I detta kapitel kommer projekten som är med i fallstudie att 

presenteras. 

4.1 Projekt Flen 

TG11 har ett projekt i Flen som omfattar fem parhus, vilket 

motsvarar 10 bostadsrätter. Husen är en våning och har en 

boarea, BOA, på 150 m2. Detta ger en total BOA på 750 m2 för 

hela projektet. Parhusen byggs i en etapp och är pågående när 

detta examensarbete skrivs. I Figur 4.1 finns ett exempel på en 

planlösning i ett av parhusen som är på 3 rum och kök fördelat 

på 65 m2 (Respondent 1, 2022). Bostäderna är fritidshus vilket 

innebär småhus som inte används som helårsboende (Boverket, 

u.å.).  
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Figur 4.1. Exempelplanlösning projektet i Flen (Boneo, u.å. med 

tillstånd av respondent 1). 

Byggtekniken som används för detta projekt är planelement. 

Element i detta projekt kommer att importeras från ett företag i 

Lettland. Planelement kommer att levereras klädda, vilket innebär 

att de levereras till arbetsplatsen med isolering, gips och fördraget 

för rör-, kanal- och ledningsinstallationer. Även 

fasadbeklädnaden, som är träpanel, färdigställs på elementen i 

fabriken.  

När byggtekniken för detta projekt skulle väljas gjorde företaget 

en kostnadskalkyl. Kalkylen visade att planelement var det 

alternativ som var mest lönsamt för det här projektet och av den 

anledningen valde företaget att använda sig av planelement. 

Projektet är beräknat att ta åtta månader att färdigställa. 
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(Respondent 1, 2022) Figur 4.2 visar en översiktsbild av området 

i Flen där projektet byggs. 

 

Figur 4.2 Översiktsbild projekt Flen (TG11, 2022 med tillstånd av 

respondent 1). 

4.2 Projekt Norby 

Projektet i Norby omfattar 20 radhus som byggs i två etapper. 

Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 byggs samtidigt som intervjun 

genomfördes. Radhusen är idag bostadsrätter. Ett radhus har en 

BOA på 157 m2 och är tre våningar högt. Detta motsvarar en total 

BOA på 1570 m2 för vardera etapp i projektet. I Figur 4.3 visas 

bottenplan för bostäderna (Respondent 1, 2022). 
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Figur 4.3 Bottenplan för projekt Norby (TG11 II, u.å. med tillstånd 

av respondent 1). 

Produktionsmetoden som används för detta projekt är 

planelement. Väggelementen kommer att levereras avklädda, 

vilket medför att installationer, isolering, gips och övriga ytskikt 

färdigställs på plats. Även fasaden monteras på plats, vilket för 

detta projekt är träpanel (Respondent 1, 2022). 

Elementen till etapp 1 beställdes från det svenska 

träindustriföretaget Derome. Deromes fabrik där planelement 

tillverkas är belägen i Anneberg söder om Göteborg. Inför etapp 2 

beställdes elementen från ett företag i Lettland då Derome som de 

använde sig av i etapp 1 var fullbokat (Respondent 1, 2022). 

Etapp 1 färdigställdes efter 14 månader och den planerade 

tidplanen för den pågående andra etappen är 12 månader 

(Respondent 1, 2022). Figur 4.4 visar en bild på etapp 1 av 

projektet i Norby som reda är färdigställt. 
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Figur 4.4 Projekt Norby radhus (TG11 II, u.å. med tillstånd av 

respondent 1). 

4.3 Projekt Skölstahöjden 
JM har ett pågående projekt i Skölsta strax utanför Uppsala. 

Projektet består av 36 småhus och kommer att bli äganderätter. 

Husen kommer i tre olika varianter, 125 m2, 140 m2 och 156 m2 

fördelat på två våningar. I Figur 4.5 visas en visionsbild av hela 

området och i Figur 4.6 syns en renderingsbild på ett av husen. I 

Figur 4.7 visas ett exempel på en planlösning i ett av husen som 

är 140 m2.  

 

Figur 4.5 Visionsbild projekt Skölstahöjden (JM II, u.å. med 

tillstånd av respondent 4). 
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Figur 4.6 Renderingsbild projekt Skölstahöjden (JM II, u.å. med 

tillstånd av respondent 4). 

 

Figur 4.7 Planritningar, plan 1 till vänster och plan 2 till höger (JM 

II, u.å. med tillstånd av respondent 4). 

Husen i detta projekt är svanenmärkta (Respondent 4, 2022). En 

svanenmärkt byggnad har en låg energianvändning, en god 

innemiljö och en kvalitetssäkrad byggprocess. Dessutom 
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uppfyller en svanenmärkt byggnad höga krav på byggprodukter, 

material och kemiska produkter ur ett miljö- och hälsoperspektiv 

(Svanen, u.å.). 

Projektet har en total BOA på 4905 m2. Anbudet påbörjades i 

januari 2020 och i maj 2021 lades beställningen på elementen till 

fabriken. I slutet av juli samma år startade leveransen av 

elementen till arbetsplatsen och projektet är planerat att vara 

klart till november 2022, det är beräknat att ta 18 månader totalt 

för hela projektet (Respondent 4, 2022). 

Produktionsmetoden som används för detta projekt är 

planelement, dessa levereras av Norrlands trähus. Norrlands 

trähus är ett företag i Östersund som har sin tillverkningsfabrik i 

Hammerdal norr om Östersund. Elementen levereras klädda och 

med träpanel som fasadbeklädnad. Detta innebär att det som 

kompletteras på plats är infästningar, invändiga ytskikt och övrig 

inredning. Då husen är två våningar och elementen kommer med 

fasadbeklädnad så behövs ett midjeband monteras på fasaderna 

för att täcka skarven mellan våningarna (Respondent 4, 2022). 

4.4 Projekt Härad 

TG11 har ett pågående projekt i Härad. Projektet omfattar 16 

lamellhus på cirka 400 m2 fördelat på två våningar. Projektet 

kommer att byggas i två etapper där hus ett till sju byggs i etapp 

1 och resterande hus byggs i etapp 2. Varje hus består av nio 

lägenheter i varierande storlek. Utvändigt kommer husen vara 

klädda i träpanel med loftgångar och balkonger. Projektet är 

beräknat att ta 13 månader att genomföra (Respondent 2, 2022). 

Plan ett som syns i Figur 4.8 består av tre lägenheter med 1 rum 

och kök samt två lägenheter med 2 rum och kök. I Figur 4.8 går 

det också att se hur många kvadratmeter respektive lägenhet är. 
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Lägenheterna med 1 rum och kök är markerade med blått och lila 

och lägenheterna med 2 rum och kök är markerade med grönt och 

gult. Bostäderna kommer att användas som hyresrätter när de är 

färdigställda (Respondent 2, 2022). I Figur 4.9 syns en 

fasadritning på ett av lamellhusen. 

 

Figur 4.8 Planlösning plan 1 projekt Härad (Erhållen av respondent 

2, 2022, med tillstånd). 
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Figur 4.9 Fasadritning projekt Härad (Erhållen av respondent 2, 

2022, med tillstånd). 

Projektet kommer att byggas med volymelement som levereras av 

Nock. Nock är ett företag beläget i Älvängen, norr om Göteborg. 

Balkongerna och loftgångarna kommer att byggas på plats. Annan 

komplettering som tillkommer på plats för det här projektet är 

installationer, färdigställande av schakt samt fasadbeklädnad 

(Respondent 2, 2022). 

Anledningen till att volymelement valdes som 

produktionsmetoden är på grund av upprepningen i projektet. 

Alla hus är mer eller mindre identiska och det finns ungefär fyra 

till fem olika varianter av moduler (Respondent 2, 2022). 

När intervjun genomfördes pågick grundläggning och 

projektering. Det innebär att de gjuter grunden samtidigt som de 

sista detaljritningarna för projektet färdigställs (Respondent 2, 

2022). 
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4.5 Projekt Bäcklösa 

Lindbäcks har ett färdigställt projekt i Bäcklösa som är beläget i 

södra Uppsala. I Figur 4.10 och 4.11 syns en bild på projektet. 

Projektet färdigställdes i juni 2021 och används idag som 

hyresrätter. Totalt tog projektet ungefär tio månader att 

färdigställa. Projektet omfattar 99 lägenheter fördelat på två 

lamellhus. Husen är fyra våningar höga och projektet har en total 

BOA på 4611 m2 (Respondent 3, 2022). 

 

Figur 4.10 Projekt Bäcklösa (Fotografi taget av författarna, 2022, 

med tillstånd av respondent 3). 
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Figur 4.11 Projekt Bäcklösa (Fotografi taget av författarna, 2022, 

med tillstånd från respondent 3). 

Produktionsmetoden som användes var volymelement. Totalt 

användes 201 moduler till detta projekt. Storleken på 

lägenheterna är 1–3 rum och kök, planlösningarna visas i Figur 

4.12. De lägenheter som är markerade med lila är 2 rum och kök 

och består av två ihopsatta moduler. Ettorna är markerade med 

grönt och består av en modul. Den lägenhet som är markerad med 

rosa är 2 rum och kök bestående av två moduler där en av 

modulerna innehåller trapphus samt hisschakt. Balkongerna 

monteras på plats. För att undvika dubblering av väggar när fler 

moduler ingår i samma lägenhet så levereras modulerna utan 

väggar på de ställena där de ska sättas samman. För att klara 

transport och lyft så placeras tillfälliga stämp i stål som stöd vid 

de öppna väggarna (Respondent 3, 2022). 
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Figur 4.12 Planlösning för projekt Bäcklösa (Erhållen av respondent 

3, 2022, med tillstånd). 

Modulerna levererades på 3–4 veckor och efter det var det ungefär 

7 månaders montering- samt färdigställandetid. Modulerna 

levererades med en vattenavvisande gipsskiva, weatherboard, på 

fasaderna och väl på plats spikades träpanel som fasadmaterial 

(Respondent 3, 2022). 

4.6 Projekt Rosendal 

Lindbäcks har ett pågående projekt i Rosendal. Projektet består 

av tre huskroppar och byggs med produktionsmetoden 

volymelement. Det är totalt 162 lägenheter uppdelat på 272 

moduler. Två av huskropparna har fem våningar och en huskropp 

är sex våningar hög. En av huskropparna har även en takterrass 

på fjärde våningen för att uppnå grönytefaktorn på ett bra sätt. 

Byggnaderna är lamellhus med sadeltak. 

Korridorsbjälklagen levereras på gaveln av modulerna för att 

sedan vikas ner och läggas på upplag som sitter monterade på 

modulerna. Modulerna kommer utan fasadbeklädnad och 

träpanel monteras på plats. Projektet har en BOA på 6360 m2 och 
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beräknas vara färdigställt mars 2023, med en total tid på cirka 15 

månader (Respondent 3, 2022). 

Figur 4.13 visar hur byggnaden ser ut när modulerna är 

monterade och i Figur 4.14 syns det hur den färdiga fasaden 

kommer att se ut. Figur 4.15 visar en rendering av hela projektet 

med alla tre huskroppar.  

 

Figur 4.13 Projekt Rosendal (Fotografi taget av författarna, 2022, 

med tillstånd av respondent 3). 
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Figur 4.14 Projekt Rosendal (Fotografi taget av författarna, 2022, 

med tillstånd av respondent 3). 

 

 

Figur 4.15 Rendering av projekt Rosendal (Erhållen av respondent 

3, 2022, med tillstånd). 

Lägenheterna kommer bli hyresrätter om 1–3 rum och kök. I Figur 

4.16 syns planlösningen för plan 1–5, där lägenheter med ett 1 
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rum och kök är markerat med grönt, 2 rum och kök med blått och 

3 rum och kök med lila (Respondent 3, 2022). 

 

Figur 4.16 Planritning projekt Rosendal (Erhållen av respondent 3, 

2022, med tillstånd).  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan de två 

produktionsmetoderna, volym- och planelement, sett till ekonomi, 

tid och miljö. Jämförelsen för ekonomi och tid baseras på 

fallstudien medan miljöanalysen grundar sig i fallstudien och 

litteratursökningen. 

5.1 Ekonomi 

För att kunna jämföra ekonomin har en medelkostnad per BOA 

[kr/m2] samt en procentuell jämförelse tagits fram för volym– 

respektive planelement. Den procentuella jämförelsen har gjorts 

för att se om något moment i byggprocessen skiljer sig i kostnad 

för de olika produktionsmetoderna. 

Respondenterna har fyllt i en kostnadskalkyl för varje projekt, där 

de har angett i procent hur mycket av den totala budgeten som 

respektive moment motsvarar. Tabell 5.1 visar resultaten för 

planelementen och Tabell 5.2 för volymelementen.  

Den totala budgeten i den här kalkylen motsvarar 

produktionskostnader för uppförandet av projekten. 

Respondenterna fick i uppgift att fördela ut hundra procent på 

dessa åtta moment, detta medför att inte alla kostnader för 

projekten tas med i denna kalkyl. Exempel på kostnader som inte 

tas i beaktning i denna kalkyl är löner, grundläggning och 

kostnaden för tomten.  

De moment som ingår i kalkylen är projektering, färdigställande 

av elementen i fabrik, tak, yttre- och inre beklädnad, 

installationer, övriga kompletteringar samt arbetsplatskostnader. 

I momentet inre beklädnad ingår allt från färdigställande av 

ytskikt på väggar och golv till färdiga kök och badrum. Övrig 
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komplettering avser moment som infästning av element, 

balkonger och loftgångar. Momenten arbetsplatskostnader avser 

kostnader för till exempel bodar, byggställningar och maskiner.  

Tabell 5.1 redovisar den procentuella fördelningen mellan 

momenten i de projekt som använder sig av planelement som 

byggteknik.  

Tabell 5.1 Procent av den totala budgeten för projekten med 
planelement som byggteknik. 

Moment Flen Norby Skölstahöjden 

Projektering 3,75 % 3,75 % 8,5 %  

Fabrikstillverkning 31 % 22,5 % 27,5 %  

Tak 4 % 15,5 % 3 % 

Yttre beklädnad <1 % 4,5 % <1 %  

Inre beklädnad 30,6 % 30 % 29 %  

Installationer 22,5 % 15 % 20 %  

Arbetsplatskostnader  2,75 % 2,5 % 5 %  

Övrig komplettering 

på arbetsplatsen 

4,75 % 6,25 % 7 % 

 

I Tabell 5.2 redovisas motsvarande tabell för de projekt som 

använt volymelement som byggteknik. 
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Tabell 5.2 Procent av den totala budgeten för projekten med 
volymelement som byggteknik. 

Moment Härad Bäcklösa Rosendal 

Projektering 6 % 2,9 % 3 % 

Fabrikstillverkning 57 % 65 % 63 % 

Tak 6 % 1,5 % 1,1 % 

Yttre beklädnad 11 % 7,3 % 6,4 % 

Inre beklädnad  <1 % <1 % <1 % 

Komplettering av 

installationer 

11 % 15,2 % 18,5 % 

Arbetsplatskostnad 6 % 5,1 % 5,4 % 

Övrig 

komplettering på 

arbetsplatsen 

3% 3 % 2,6 % 

 

Figur 5.1 visar ett sammanställt diagram över det framtagna 

medelvärdet för den procentuella kostnaden fördelat på de olika 

momenten. Den orangea linjen representerar projekten med 

planelement och den blåa linjen projekten med volymelement.  
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Figur 5.1 Medelvärde procentuell kostnad för olika moment i 

byggprocessen. 

Då företagen inte kan ange en precis budget på grund av sekretess 

har de angivet ett spann som omfattar budgeten. Med dessa 

spann har ett kvadratmeterpris tagits fram för varje projekt vilket 

visas i Figur 5.2. För att få fram dessa värden har det lägsta samt 

det högsta värdet i budgetspannet dividerats med den totala 

boarean.  
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Figur 5.2 Kostnad per BOA [kr/m2] för de olika projekten. 

För att få en tydlig jämförelse mellan byggteknikerna har ett 

medelvärde för kvadratmeterpriset tagits fram för respektive 

byggteknik. Medelvärdet är ett spann av de lägsta samt högsta 

värdena för var och en av byggteknikerna. Detta spann redovisas 

i Figur 5.3. 

 

Figur 5.3 Medelkostnad per BOA [kr/m2] för respektive byggteknik.  
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5.2 Tid 

På samma sätt som ekonomin har tidsaspekten jämförts med en 

procentuell fördelning över de olika momenten samt tid per 

kvadratmeter. För att få fram hur lång tid varje moment tar har 

respondenterna fått fylla i en tidskalkyl. Procenten motsvarar hur 

stor del varje moment är av den totala tidplanen. Tabell 5.3 visar 

resultatet från projekten byggda med planelement och Tabell 5.4 

projekten med volymelement. Momenten i Tabell 5.3 och 5.4 

innefattar samma moment som Tabell 5.1 och 5.2 med undantag 

för arbetsplatskostnader då det inte påverkar tiden.   

Tabell 5.3 Procent av den totala tidplanen för projekten med 
planelement som byggteknik. 

Moment Flen Norby Skölstahöjden 

Projektering 15 % 16 % 24 % 

Fabrikstillverkning 25 % 18 % 25,5 % 

Tak 11 % 11 % <1 % 

Yttre beklädnad <1 % 5 % <1 % 

Inre beklädnad 27 % 28 % 26 % 

Installationer 13 % 14 % 14 % 

Övrig 

komplettering på 

arbetsplatsen 

8 % 8 % 9,5 % 
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Tabell 5.4 Procent av totala tidplanen för projekten med 
volymelement som byggteknik. 

Moment Härad Bäcklösa Rosendal 

Projektering 20 % 11 % 11 % 

Fabrikstillverkning 30 % 42 % 42 % 

Tak 15 % 3 % 3 % 

Yttre beklädnad 15 % 28 % 28 % 

Inre beklädnad <1 % <1 % <1 % 

Komplettering av 

installationer 

15 % 11 % 11 % 

Övrig 

komplettering på 

arbetsplatsen 

5 % 5% 5% 

 

Ett medelvärde har beräknats av Tabell 5.3 och 5.4 och visas i 

Figur 5.4. Den blåa linjen visar ett medelvärde av projekten med 

volymelement och den orangea linjen visar ett medelvärde av 

projekten med planelement.  
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Figur 5.4 Medelvärde procentuell tid för olika moment i 

byggprocessen. 

För att beräkna timmar per BOA räknades först tiden om från 

månader till timmar. I denna beräkning har det antagits att en 

arbetsvecka är 40 timmar och att en månad består av fyra veckor. 

Dessa värden ger att en månad består av 160 arbetstimmar. 

Sedan har antal timmar per projekt delats med respektive BOA 

för att få fram en tid per kvadratmeter. I Tabell 5.5 redovisas dessa 

värden samt timmar per BOA. 

Tabell 5.5 Antal timmar per kvadratmeter för respektive projekt. 

Projekt Totalt 

antal 

månader 

Antal 

timmar 

Total BOA 

[m2] 

Genomsnitt 

[timmar/m2] 

Flen 8 1280 750 1,70 

Norby 12 1920 1570 1,22 

Skölstahöjden 18 2880 4905 0,57 
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Härad 13 2080 6400 0,33 

Bäcklösa 10 1600 4611 0,35 

Rosendal 15 2400 6360 0,38 

  

Ett medelvärde har tagits fram över hur många timmar per 

kvadratmeter projekten tar med de två olika byggteknikerna. 

Dessa värden redovisas i Tabell 5.6. 

Tabell 5.6 Medelvärde per kvadratmeter för respektive byggteknik. 

Byggteknik Medelvärde [timmar/m2] 

Planelement 1,16 

Volymelement 0,35 

 

5.3 Miljö 

Miljöanalysen utgår från beräkningar av de koldioxidutsläpp som 

transporterna medför. Jämförelsen görs mellan de fyra projekten 

som har sin leverantör i Sverige. Det projektet, Flen-projektet, 

som har sin leverantör utomlands kommer inte tas i beaktning i 

denna beräkning.  

Enligt trafikanalys (2018) är genomsnittliga bränsleförbrukningen 

för tunga lastbilar med släp 34,9 liter/100 km. En dieseldriven 

lastbil avger cirka 2,5 kg koldioxid per liter (Drivkraft Sverige, 

2019). För att göra denna jämförelse har först den totala sträckan 

från fabrik till arbetsplats för respektive projekt tagits fram. Sedan 

har sträckan multiplicerats med den genomsnittliga 

bränsleförbrukningen. Efter det dividerades värdet med 

koldioxidutsläppet per liter för att få fram det totala utsläppet för 
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varje projekt. För att få ut mängden koldioxidutsläpp per 

kvadratmeter divideras det totala utsläppet med projektets BOA. 

Enligt ritningar från respondent 1 kan tolv planelement 

transporteras på en lastbil med släp. Två fullstora volymelement 

kan fraktas på en lastbil med följebil (Respondent 3). Detta 

används som underlag för hur många transporter som behövs för 

att frakta alla element från fabriken till arbetsplatsen. Sträckan 

mellan fabrik och arbetsplats har beräknats med Google Maps och 

det är den föreslagna sträckan som har använts till uträkning i 

Tabell 5.7 och 5.8. 

Tabell 5.7 Planelement: Koldioxidutsläpp per BOA [kg/m2]. 

 

 Norby Skölstahöjden 

BOA [m2] 1570 4905 

Fabrik Anneberg Hammerdal 

Sträcka [km]  481 511 

Transporter [st] 30 93 

Total sträcka [km] 14 430  47 523 

Bränslemängd [l] 5036,1 16 585,5 

CO2 [kg] 12 590,3 41 463,8 
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Tabell 5.8 Volymelement: Koldioxidutsläpp per BOA [kg/m2]. 

 

I Tabell 5.9 redovisas medelvärdet av koldioxidutsläpp per 

kvadratmeter sett till transporter för plan- och volymelement.  

 

 

CO2 / BOA 

[kg/m2] 

8,0 8,5 

 Härad Bäcklösa Rosendal 

BOA [m2] 6400 4611 6360 

Fabrik Älvängen Haraholmen Haraholmen 

Sträcka [km]  371 801  799 

Transporter [st] 128 101 136 

Total sträcka [km] 47 488  80 901  108 664  

Bränslemängd [l] 16 573,3 28 234,4 37 923,7 

CO2 [kg] 41 433,3 70 586,1 94 809,3 

CO2 / BOA 

[kg/m2] 

6,5 15,3  14,9 
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Tabell 5.9 Medelvärde av koldioxidutsläpp per BOA [kg/m2] för 
respektive byggteknik. 

Byggteknik Medelvärde av CO2 per 

kvadratmeter [kg/m2] 

Planelement 8,25 

Volymelement 12,20 

 

5.4 Intervjuer 

Under intervjuerna som hölls fick respondenterna svara på frågan 

”Vad ser ni för fördelar samt nackdelar med den valda tekniken?” 

I avsnitt 5.4.1 och 5.4.2 sammanställs svaren.  

5.4.1 Volymelement 

En fördel när tillverkningen sker i fabrik är att arbetssättet blir 

standardiserat och kvalitetskontrollen lättare att genomföra i en 

skyddad miljö. Hantverkarna som jobbar i fabriken har även 

samma arbetsuppgifter varje dag vilket gör att det får en rutin och 

blir specialiserade. Det är ett snabbt sätt att bygga på och tiden 

ute på arbetsplats effektiveras. Alla delar på husen kan byggas 

samtidigt, tak och grund kan färdigställas samtidigt som 

elementen tillverkas, vilket förkortar produktionstiden. 

En nackdel är att det är inte så flexibelt. Lägenheterna kan inte 

vara så specialanpassade då det måste gå att göra moduler av det. 

Transport är en begränsning då det är svårt att transportera 

volymelement och det krävs många lastbilar. Det går två moduler 

på en lastbil, men det behövs också en följebil. Mycket arbetskraft 

går åt till transporter och det blir även mycket utsläpp. Det är 

även svårt att transportera till eller genom tätbebyggda områden. 

Man får inte köra alla tider om dygnet i ett tätbebyggt område, vid 

morgonrusning och kvällsrusning får transporterna inte köras. 
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Detta kan leda till fördröjning av montering då det inte kan 

levereras så många moduler per dag. 

5.4.2 Planelement 

På samma sätt som volymelement byggs planelement i torra och 

moderna fabriker och utsätts inte för onödig fukt. Bygget blir inte 

lika väderstyrt och behöver inte utsättas för allt för mycket 

nederbörd, beroende på när på året monteringen sker. En av 

respondenterna som har arbetat med både moduler och 

planelement menar att det inte är lika stor risk att behöva göra 

dubbelarbete med planelement som med volymelement. Detta då 

planelement inte är lika leveranskänsliga som volymelement. Då 

moduler kommer med så hög färdigställandegrad kan det hända 

att någonting inne i volymerna går sönder och behöver göras om. 

Planelement däremot har ingen fast inredning vilket gör att det 

inte är lika känsligt. Planelement är också flexibelt och det finns 

ingen specifik begränsning vid utformning.  

En nackdel gentemot volymelement är att våning ett måste göras 

innan våning två kan påbörjas. Det går inte att montera alla 

ytterväggar innan väggar och bjälklag är klara för bottenvåningen. 

Det är även en byggteknik som är relativt väderberoende då 

mycket av monteringen sker utomhus på arbetsplatsen. 
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten som presenterades i föregående 

kapitel samt metoden för detta arbete att analyseras och 

diskuteras.  

6.1 Resultat 

6.1.1 Ekonomi  

Den ekonomiska jämförelsen som har gjorts visar att projekten 

med volymelement som byggteknik har en lägre medelkostnad per 

kvadratmeter. Planelement har en medelkostnad på 23200–

33000 kr/m2 och volymelement har en medelkostnad på 20300–

29100 kr/m2. Det innebär att moduler är 2900–4000 kronor 

billigare per kvadratmeter. Skillnaden i kostnad mellan 

byggtekniker blir tydligare ju större projekt som byggs. 

Exempelvis skulle ett projekt på 5000 m2 kosta 14,5 – 20 miljoner 

dyrare att bygga med planelement. Medan ett projekt som 

omfattar exempelvis 500 m2 är 1,45 – 2 miljoner dyrare med 

planelement som byggteknik. 

Ur den procentuella jämförelsen går det att utläsa att kostnaden 

för fabrikstillverkning är betydligt högre för volymelement än 

planelement. Fabrikstillverkningen skiljer sig 34,7 

procentenheter mellan produktionsmetoderna. Den procentuella 

kostnaden för inre beklädnad är däremot 29,9 procentenheter 

högre för planelement då detta färdigställs i fabrik för 

volymelement. Momenten inre beklädnad omfattar allt från 

isolering, ytskikt, kök och badrum. Detta visar att det är mer 

lönsamt kostnadsmässigt att färdigställa inre beklädnad på 

arbetsplatsen. I projekten som har undersökts med planelement 

som byggteknik har två av tre projekt kommit med 

fasadbeklädnad. Detta medförde att den procentuella 
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medelkostnaden för yttre beklädnad blev lägre än för 

volymelement. De resterade momenten är relativt jämna mellan 

de två olika produktionsmetoderna. 

Den procentuella kostnadskalkylen blev som förväntat. Då 

volymelement färdigställts i högre grad i fabrik än planelement 

blir kostanden för momenten som sker på monteringsplatsen 

dyrare för planelement.  

6.1.2 Tid 

Resultatet av tidsjämförelsen gav ett medelvärde på 1,16 timmar 

per kvadratmeter för planelement och 0,35 timmar per 

kvadratmeter för volymelement. Vilket betyder att det går 0,81 

timmar fortare att bygga med moduler som produktionsmetod. Till 

exempel skulle ett projekt med BOA på 5000 m2 ta 2 år att bygga 

med planelement och 7 månader med volymelement.  

Den procentuella jämförelsen över tidsfördelningen visar att 

fabrikstillverkningen för volymelement står för en större del av 

tidplanen än vad det gör för planelement. Detta moment skiljer 

sig med 15,2 procentenheter. På arbetsplatsen har planelement 

26 procentenheter högre andel av del av tidplanen när det 

kommer till momenten inre beklädnad. Att tillverka moduler och 

den invändiga beklädnaden i fabrik sparar projekten 10,8 

procentenheter av den totala tidsplanen jämfört att färdigställa 

det på arbetsplatsen. Att tillverkning sker i en torr inomhus miljö 

är dessutom en fördel då det inte finns risk för förseningar på 

grund av vädret. Resultatet visar vidare att färdigställande av tak 

och installationer tar marginellt mer av den totala tidplanen för 

projekten med planelement. När det kommer till momentet 

fasadbeklädnaden så tar det en större procentuell del av tidplanen 
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för volymelement. Detta är på grund av att två av tre projekt med 

planelement i denna jämförelse levererades med färdiga fasader.  

6.1.3 Miljö 

Enligt resultaten som presenterades i föregående kapitel har 

planelement ett lägre medelutsläpp av koldioxid per kvadratmeter 

än volymelement. Planelement och volymelement har ett 

medelvärde på 8,25 kg CO2/m2 respektive 12,20 kg CO2/m2 vilket 

är en skillnad på 3,95 kg koldioxid per kvadratmeter. Vid stora 

projekt blir det här ett stort avtryck på miljön och detta är endast 

sett till transporter mellan fabrik och montageplats.  

En av anledningarna till att det krävs så många transporter för 

projekt med volymelement är deras storlek och tyngd. Det går 

endast att transportera två moduler per lastbil och om ett projekt 

består av 200 moduler så blir det många transporter och mycket 

utsläpp.  Fördelen är att modulerna kommer med färdig inredning 

som annars behöver levereras separat till arbetsplatsen. Fördelen 

med transporterna till projekt med planelement är att inredningen 

inte behöver transporteras till fabriken först utan direkt till 

arbetsplatsen.  

6.1.4 Felmarginaler 

En felmarginal med den ekonomiska analysen är variationen av 

byggnader som har studerats. Projekten är en blandning av 

ungdomsboende, hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Dessa 

typer av boenden har olika standarder och olika typer av material 

används, både utvändigt och invändigt. Detta påverkar ekonomin 

då det kan vara stor skillnad kostnadsmässigt för olika material. 

När det handlar om äganderätter och bostadsrätter som 

nyproduktion har kunden oftast mer möjlighet till tillval och 

materialval än vid hyresrätter. Fler tillval innebär mer variation i 
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lägenheterna vilket medför en högre kostnad än när alla 

lägenheter är standardiserade. För att få en rättvis jämförelse bör 

samma typ av byggnad med respektive produktionsmetod 

undersökas.  

En felmarginal vid jämförelsen av den procentuella kostnaden är 

att två av tre projekt med planelement levererades med fasad 

vilket inget av projekten med volymelement hade.  

En faktor som påverkar tidsjämförelsen är att tre olika stora 

företag har intervjuats till fallstudien. Att företagen skiljer sig åt i 

storlek kan påverka antalet hantverkare på byggplatsen. Antalet 

hantverkare påverkar den totala byggtiden då fler arbetare kan 

färdigställa ett projekt på kortare tid. Detta medför en risk för 

felberäkning när jämförelsen mellan de olika projekten har gjorts.  

En annan faktor som påverkar projektets totala tid är vilken typ 

av bostäder som byggs. Vid en mer standardiserad utformning där 

till exempel fler lägenheter ser likadana ut går det fortare att 

färdigställa. En mer rättvis jämförelse behöver omfatta likadana 

projekt. 

När respondenterna skulle fylla i kalkylen för tidsfördelningen var 

samtliga överens om att det var svårt att dela upp då flera moment 

överlappar varandra. Beroende på hur respondenterna valde att 

tolka och fördela momenten har det en påverkan på kalkylen samt 

på det slutliga resultatet.  

Miljöjämförelsen har felmarginaler som påverkar slutresultatet. 

Tillverkningsfabrikerna är placerade på olika ställen och 

elementen behöver transporteras olika långt för att komma till 

monteringsplatsen. Förutom att tillverkningsplastens skiljer sig 

för de olika projekten skiljer sig även platsen för färdigställande. 
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För att få en helt rättvis jämförelse behöver projekten vara lika 

stora samt ha samma tillverknings- och färdigställandeplats.  

När sträckan för varje projekt togs fram valdes den kortaste 

sträckan. Detta är något som inte alltid stämmer med den verkliga 

transportsträckan, exempelvis får inte lastbilarna köra på alla 

vägar på grund av dess vikt och bredd. Något som också hade 

varit av vikt att ta i beaktningen när det kommer till transporter 

är transport av material till fabrik. Då allt material först måste 

fraktas till fabriken innan de kan börja tillverka elementen så 

tillkommer det koldioxidutsläpp som inte är med i denna analys.   

6.2 Metod 

Fallstudien baserades på intervjuerna vilket gjorde att de utvalda 

intervjufrågorna var väldigt viktiga. Det uppkom nya frågor när 

intervjuerna hölls, vilket medförde att informationsmängden 

varierade för de olika intervjuerna. Respondenterna har haft olika 

roller i projekten, vilket även det medför att mängden information 

skiljer sig. Intervjustudien har givit en större förståelse för att det 

är mer än bara ekonomi, tid och miljö som spelar in när ett företag 

väljer byggteknik. Företagen vill ha det mest lönsamma 

alternativet men även den bästa kvaliteten.  Intervjuerna gav en 

uppfattning av att det finns fler nackdelar och begränsningar med 

volymelement än planelement. Begräsningarna som finns med 

volymelement har tolkats som avgörande när det kommer till val 

av byggteknik. Ett projekt som ska byggas med moduler behöver 

projekteras efter hur elementen kan utformas. Volymelement är 

däremot en effektiv byggteknik vid projekt där det förekommer 

stor upprepning. 

Kalkylen som tagits fram för respondenterna har i efterhand 

upptäckts vara något bristfällig. Respondenterna har haft svårt 
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att avgöra vad som ska räknas in varje moment, vilket har givit 

ett något förvridet svar. Momenten som är med i kalkylen 

motsvarar inte hela budgeten för ett projekt, vilket har medfört att 

det har varit svårt att räkna om till hundra procent. 



7. SLUTSATS 
 

51 

 

7. SLUTSATS 

I den här delen sammanställs och presenteras svaren på 

examensarbetets frågeställningar och slutsats.  

F1 – Vilken byggteknik är mest lönsam ur ett ekonomiskt 

perspektiv? 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är volymelement den mest 

lönsamma byggtekniken. Volymelement är 2900–4000 kr billigare 

per kvadratmeter jämfört med planelement.  

F2 – Vilken byggteknik är mest tidseffektiv? 

Volymelement är den byggteknik som är mest tidseffektiv. Projekt 

med volymelement byggs i genomsnitt 0,81 timmar snabbare per 

kvadratmeter än planelement. 

F3 – Vilken byggteknik har minst påverkan på miljön? 

Planelement är den byggteknik som har minst påverkan på miljön 

sett till utsläpp på grund av transporter. Volymelement släpper ut 

3,95 kg koldioxid mer per kvadratmeter än planelement. 

När en produktionsmetod ska väljas inför ett projekt finns det fler 

aspekter som är viktiga att se till än ekonomi, tid och miljö. 

Arbetsmiljö och kvalité är två aspekter som är av värde. Kvaliteten 

är lättare att säkerställa ju högra färdigställandegrad. 

Arbetsmiljön förbättras markant när det går att arbeta inomhus i 

ett reglerbart klimat. Produktionsmetoderna lämpar sig bra till 

olika projekt och det är svårt att säga att en byggteknik är bättre 

än den andra. Moduler är lämpligt när det är stor upprepningen 

inom ett projekt.  Planelement är en mer flexibel byggteknik och 

kan användas till projekt där utformningen har en högre 

variation.   
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Förslag på fortsatta studier 

Nedan följer förslag på fortsatta studier. 

• En jämförelse där alla transporter är inräknade. Innan 

elementen tillverkas i fabrik behöver material levereras dit. 

Beroende på förtillverkningsgrad behöver mer material först 

fraktas till fabrik för att sedan transporteras som färdiga 

element till byggarbetsplatsen. Hur skulle detta påverka 

jämförelsen ur ett miljömässigt perspektiv? 

• Jämföra slutprodukten sett ur ett kvalitetsmässigt 

perspektiv. Blir det någon skillnad när produkten 

färdigställs mer eller mindre i fabrik? 

• Konkreta skillnader i arbetsmiljön på en byggarbetsplats 

jämfört med fabrikstillverkning. Skiljer det sig mycket och 

på vilket sätt? Vilka för- samt nackdelar finns det? 

• En jämförelse mellan två lika stora projekt och som har 

likadana förutsättningar sett till arbetskraft, 

transportsträckor och utformning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju Härad 

• Berätta om ditt projekt, plats, typ av byggnad, storlek och 

hur många boenden. 

• Är det bostadsrätter eller hyresrätter? 

• Hur går det till med balkonger och moduler? 

• Är budgeten för projektet 50–100, 100–150, 150–200 

>200mkr? 

• Hur har du varit involverad i detta projekt? 

• Vilken fas är projektet i? 

• Byggs taket på plats eller är det också en takmodul? 

• Vilken byggteknik använder ni i detta projekt, halv- eller 

helprefabricerat, och hur gick det till när ni valde den 

tekniken? Gjorde ni en teoretisk jämförelse inför och vilka 

parametrar ingick i den jämförelsen isåfall 

• Jämförde ni olika moduler med varandra när ni skulle 

bestämma vilka ni skulle köpa? 

• Har ni använt denna byggteknik tidigare? 

• Vad ser ni för fördelar samt nackdelar med den valda 

tekniken? 

• Hur lång tid tog från att element/modul beställs och börjar 

tillverkas på fabrik tills dess att produkterna levereras till 

arbetsplatsen? 

• Finns det någon ungefärlig tid på fabrikstillverkningen av 

modulerna? 

• Vilken fabrik har ni beställt era element/moduler från?  

• Hur mycket komplettering tillkommer det innan byggnaden 

är färdigställd? Hur stor procent av den totala budgeten 
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motsvarar det? både tid och pengar, hur mycket behöver 

färdigställas på plats? 

• Vad är det för grund? 

• Börjar installation redan när de första modulerna kommer 

på plats, eller väntar man tills alla har levererats? 

• Upplever ni att tidsplanen är genomförbar eller blir det 

justeringar längs vägen? 

• Har du något mer att ta upp innan vi avslutar? 

• När ska det här vara klart, finns det något slutdatum? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor Norby & Flen 

• Berätta om ditt projekt, plats, typ av byggnad, storlek och 

hur många boenden. 

• Är budgeten för projektet <20mkr, 20-30mkr, 30-50mkr 

eller >50mkr? 

• Hur har du varit involverad i detta projekt? 

• Vilken fas är projektet i? 

• Vilken byggteknik använder ni i detta projekt, halv- eller 

helprefabricerat, och hur gick det till när ni valde den 

tekniken? Gjorde ni en teoretisk jämförelse inför och vilka 

parametrar ingick i den jämförelsen isåfall? 

• Har ni använt denna byggteknik tidigare? 

• Vad ser ni för fördelar samt nackdelar med den valda 

tekniken? 

• Hur lång tid tog från att element/modul beställs och börjar 

tillverkas på fabrik tills dess att produkterna levereras till 

arbetsplatsen? 

• Vilken fabrik har ni beställt era element från?  

• Upplever ni att tidsplanen är genomförbar eller blir det 

justeringar längs vägen? 

• Har du något mer att ta upp innan vi avslutar? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor Skölstahöjden 

• Vad heter du, vilket företag jobbar du på och vad är din 

befattning?  

• Berätta om ditt projekt, plats, typ av byggnad, storlek och 

hur många byggnader? 

• Vad är den ungefärliga budgeten för projektet? 

• Hur har du varit involverad i detta projekt? 

• Vilken fas är projektet i? 

• Vilken byggteknik använder ni i detta projekt, volym eller 

planelement? 

• Är elementen öppna eller stängda (med eller utan 

isolering/ytskikt)? Levereras elementen med eller utan 

fasadbeklädnad? 

• Hur gick det till när ni valde den tekniken? Gjorde ni en 

teoretisk jämförelse inför och vilka parametrar ingick i den 

jämförelsen isåfall? 

• Har ni använt denna byggteknik tidigare? 

• Vad ser ni för fördelar samt nackdelar med den valda 

tekniken? 

• Vilken fabrik har ni beställt era element från?  

• Hur lång tid tog från att elementen beställs och börjar 

tillverkas på fabrik tills dess att produkterna levereras till 

arbetsplatsen? 

• Hur ser tidsplanen ut i stora drag, från projektering till 

inflyttning? 

• Har du något mer att ta upp innan vi avslutar? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor Bäcklösa & Rosendal  

• Vad heter du, vilket företag jobbar du på och vad är din 

befattning? 

• Berätta om ditt projekt, plats, typ av byggnad, storlek och 

hur många bostäder. 

• Vad är den ungefärliga budgeten för projektet? 

• Hur har du varit involverad i detta projekt? 

• Vilken fas är projektet i? 

• Vilken byggteknik använder ni i detta projekt, 

volymelement eller planelement? 

• Vad ser ni för fördelar med den här tekniken? Finns det 

några nackdelar? 

• Hur lång tid tog från att modulerna beställs och börjar 

tillverkas på fabrik tills dess att produkterna levereras till 

arbetsplatsen? 

• Vad återstår det för arbete på modulerna när de är på plats? 

Både utvändigt och invändigt.  

• Var ligger eran tillverkningsfabrik?  

• Har du något mer att ta upp innan vi avslutar? 

 

 

 


