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Abstract 
Designing the entrance to an apartment building is often a complicated task due to the many demands placed 

on its design and construction. Everything from accessibility, safety during evacuation and fire safety, to the 

ability to follow the current local and zoning plan and finally, to look aesthetically pleasing and fit into the 

building's design language. The challenge becomes even more complicated when an entrance is to be 

developed as a module in a product platform where additional requirements are set based on the product 

platform's limitations and structure. This study maps out the requirements and presents an approach to 

developing an entrance module in a product system. 

 

The purpose of the work was to design a concept for an entrance that can be manufactured as an entrance 

module similar to other modules in the customer's product platform. Today, they are usually built in a 

conventional way, i.e., on site with conventional building materials and techniques. The proposed solution 

must meet all legal and regulatory requirements, be able to be transported on the Swedish road network and 

meet all customer requirements. The module must also fit into the existing product platform.  

 

The method used to design the entrance was to conduct interviews and workshops with experts. Benchmarking 

of existing entrance was done to analyze the construction. Their drawings were also studied and thematically 

analyzed. Concept generation was carried out continuously, resulting in a final concept. 

 

The work resulted in a conceptually presented solution proposal that meets all legal and regulatory 

requirements and further customer and product requirements. The proposed solution is not fully developed 

when it comes to its design, i.e., the exact structure and construction needs to be designed in accordance with 

other modules in the product platform, before it is ready for production. However, the proposed solution 

contains all the critical dimensions, instructions, and reasoning for the various design decisions so that the 

detailed construction can begin immediately. 
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Sammanfattning 
Att utforma en entré till ett flerbostadshus är många gånger komplicerat då det ställs många 

krav på dess utformning och placering. Allt ifrån tillgänglighet, utrymningssäkerhet och 

brandsäkerhet till förmåga att följa gällande detaljplan och till sist att se estetiskt tilltalande 

ut och passa in i byggnadens formspråk och design i övrigt. Utmaningen blir än mer 

komplicerad när en entré ska utvecklas som en modul i en produktplattform där ytterligare 

krav ställs utifrån produktplattformens begränsningar och konstruktion. Arbetet kartlägger 

kraven samt redovisar ett tillvägagångssätt för att produktutveckla en entrémodul i ett 

produktsystem. 

 

Syftet med arbetet var att utforma ett koncept för en entré som kan tillverkas som en 

entrémodul likt övriga moduler i beställarens produktplattform. Idag byggs de oftast på 

traditionellt vis, det vill säga på plats med löst byggmaterial. Det genererade 

lösningsförslaget måste möta samtliga lag- och myndighetskrav, kunna transporteras på det 

svenska vägnätet samt möta övriga kundkrav. Modulen skall därutöver passa in i den 

befintliga produktplattformen. 

 

Metoden som användes för att utforma entrén var att genomföra intervjuer och workshop-

studier med ämnesexperter samt benchmarking där befintliga entrélösningar och dess 

ritningar studerades och tematiskt analyserades. Konceptgenerering genomfördes löpande 

som mynnade ut i ett slutgiltigt koncept. 

 

Arbetet resulterade i ett konceptuellt redovisat lösningsförslag som möter samtliga lag- och 

myndighetskrav och vidare kund- och produktkrav. Lösningsförslaget är inte fullt utarbetat 

när det kommer till dess konstruktion, det vill säga att den exakta detaljkonstruktionen 

behöver utformas i enlighet med resterande moduler i produktplattformen, innan den är 

redo för produktion. Lösningsförslaget innehåller dock samtliga kritiska dimensioner, 

instruktioner och resonemang för de olika utformningsbesluten för att detaljkonstruktionen 

ska kunna påbörjas omedelbart.  

 

Nyckelord: BIM, Byggmodul, Modulär konstruktion, Modulär produktplattform, Modulärt 

byggande, Parametrisk design 
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Ordlista 
Element: Förtillverkad enhet med bestämda mått i antingen två dimensioner för 

planelement, eller i tre dimensioner för volymelement. De lämnar fabriken i nära färdigställt 

skick för sin avsedda funktion och är avsedd att ingå i ett byggnadsverk tillsammans med 

andra element. 

 

Byggmodul: Är i praktiken detsamma som ett volymelement.  

 

Bjälklag: Bjälklag är en horisontal bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar. Till 

bjälklaget räknas även golv och innertak medan den bärande delen räknas som bärlag. 

Bärlaget bär upp laster från våningsplanet samt överför tyngden till bärande väggar och 

pelare.  

 

Platsbyggt: Byggarbete med låg grad av förtillverkning. Även känt som traditionellt byggande 

där byggnader konstrueras på plats av löst byggmaterial som reglar, skivmaterial, mursten 

betong och alla tillhörande fästelement och övriga tillbehör. 

 

Prefabricering: Prefabricerade element, kan även kallas förtillverkade element, innebär att 

de byggs i fabrik eller vid en annan anläggning och transporteras till byggarbetsplatsen i 

varierande grad av färdigställt skick.   

 

Kommunikationsutrymme: Med kommunikationsutrymmen, enligt boverket, menas 

utrymmen i en byggnad som används främst till förflyttning. Exempel på 

kommunikationsutrymmen är hallar, korridorer, ramper, passager, trappor och 

kommunikationsytor i rum. 

 

Produktbestämning: Produktbestämning handlar om fatta beslut om hur det färdiga huset 

ska vara konstruerat och se ut: storlek, in- och utvändig utformning, konstruktionssystem, 

uppvärmnings- ventilations- och andra installationssystem, material, byggnadsdetaljer, 

färger med mera. 

 

Produktframställning: Produktframställning innebär att huset byggs. Vanligare ord är 

byggproduktion eller helt enkelt byggande. 

 

Produktanvändning: Produktanvändning innebär att produkten, som i studiens fall blir 

huset/byggnaden, börjar användas av sina brukare. Det är nu som förvaltningsarbetet vidtar 

och drift- och underhållsåtgärder påbörjas. 

 

Byggprocessen: Byggprocessen är den process som börjar när en byggherre beslutar att 

starta ett nytt projekt att antingen bygga en ny eller förändrad en existerande byggnad, och 
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avslutas med produktanvändningen. Byggprocessens steg består av de fyra stegen 

byggherrens startar projekt, produktbestämning, produktframställning, produktanvändning. 

 

Industriellt byggande: Industriellt byggande som koncept handlar om att merparten av 

produktframställningen består av prefabricerade element. 

 

BOA: Boyta, eller boarea (BOA), är den yta i ett hus som är användningsbar för boende.  

 

BTA: Bruttototalarea. Summan av arean hos samtliga våningsplan. Begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas utsida. 

 

Nyttjandetal: BOA/BTA. Nyckeltal som visar på effektiviteten för användandet av area i en 

byggnad. Stora entréer, breda och långa korridorer och överdimensionerade förrådsytor 

bidrar till ett lägre nyttjandetal. 

 

Installationer: Installationer i bygg- och anläggningsprojekt hänvisar till de el-, vatten-, 

värme-, sanitets-, telekommunikations- och ventilationsinstallationer som görs i byggnaden. 

 

Lamellhus: Ett hus vars form utgörs av liknande segment breder ut sig på längden. Likt en 

skivad limpa bröd där varje skiva är ett segment och limpan är huset. 

 

Punkthus: Ett hus vars form utgörs av liknande segment som breder ut sig på höjden. Likt en 

trave med pannkakor. 

 

Loftgångshus: Ett hus där tillgången till varje lägenhetsport utgörs av utanpåliggande 

gångvägar som sträcker sig horisontellt längs husets fasad. Hustypen har inga inneslutna 

korridorer eller hissplan. 

 

Hörnhus: Ett hus som står placerat på ett hörn i ett kvarter. 

 

Gestaltning: Gestaltning för byggnader innebär att utforma och presentera hur ett tänkt 

byggnadsprojekt kommer att se ut med avseende på form, färg, placering och materialval. 
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1. Introduktion 

Avsnittet introducerar bakgrunden till studien och problemställningen. Syftet med studien 

tydliggörs, forskningsfrågorna presenteras och avgränsningar definieras. 

1.1 Bakgrund 

På många håll i landet råder bostadsbrist (Hyresgästföreningen, 2019). Fenomenet är tydligast 

i och runt landets största städer där konsekvenserna blir höjda hyror, ogynnsamma andra- och 

ibland tredjehandskontrakt och långa väntetider i bostadsköer (Boverket, 

2020c)(Vänsterpartiet, 2017/18:2344). Delvis beror problemet på att det helt enkelt byggs för 

få nya hyresrätter, men en faktor som bidrar till problemet är att husbyggnation helt enkelt 

tar för lång tid vilket resulterar i att efterfrågan överstiger tillgången på marknaden 

(Moderaterna, 2019/20:3355). Kan byggnadsprocessen påskyndas kan därmed problematiken 

med bostadsbrist alltså delvis lösas.  

 

Ett tillvägagångssätt som har visat sig vara effektivt för att korta ned byggprocessen är att 

utnyttja prefabricerade volymelement eller byggmoduler, även känt som industriellt 

byggande (Boverket, 2008). Industriellt byggande skiljer sig från traditionellt byggande där 

samtliga ytter- och innerväggar, bjälklag, fönster och dörrar måste monteras, byggas av 

lösvirke eller muras eller gjutas på plats. Produktionen, eller byggandet, skiljer sig följaktligen 

och kräver endast en lyftkran för att lyfta de prefabricerade element på plats för efterföljande 

fastsättning. De två faktorerna bidrar till metodens stora tidsbesparingar. Genom att utnyttja 

de metoder och tillvägagångssätten som industriellt byggande erbjuder, kan både tiden för 

gestaltningsarbetet och produktionstiden kortas ned (Boverket, 2008).  

 

En metod för att både effektivisera design och utformningen av elementen, samt effektivisera 

monteringen av dem väl på byggarbetsplatsen är att utveckla och integrera dem som moduler 

i en gemensam produktplattform (Boverket, 2008). Det innebär i praktiken att en byggnad 

bryts ned i mindre moduler där de sedan ofta sorteras och klassificeras efter funktion. 

Exempelvis köksmodul, entrémodul, sovrumsmodul, allrumsmodul et cetera. Det är metoden 

som MOKO AB arbetar med. De designar flerbostadshus med fyra till åtta våningar bestående 

av byggmoduler i en egenutvecklad produktplattform, där varje modul även har en 

parametriserad konstruktion för att modulernas dimensioner snabbt och enkelt ska kunna 

justeras för att passa det specifika projektet. Vilket möjliggör en mycket nedkortad tid för 

gestaltningsarbetet, men även för hela produktbestämningen eftersom utformningen av 

husen endast kräver placering och justering av olika moduler för att skapa hela hus eller 

färdiga produkter. 
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1.2 Problembeskrivning  

Utmaningen idag är att produktplattformen inte är komplett och saknar en befintlig lösning 

för husens entréer, som idag byggs på plats istället för att levereras som prefabricerade 

byggmoduler, i enlighet med resten av husets moduler. En ytterligare anledning till varför 

problemet är angeläget att åtgärda är att de platsbyggda entréerna ger utrymme för fler 

missförstånd än vid montaget av de övriga modulerna, vilket kan leda till felaktigt montage 

och kostnader för att fixa eventuella problem. Det platsbyggda arbetet är även mer 

tidskrävande än de övriga arbetsmomenten och bromsar upp byggtakten. 

 

De primära utmaningarna med att designa en entrémodul i en produktplattform är att den 

dels ska passa in i den etablerade produktplattformen, den ska möta alla krav som generellt 

ställs på entréer till byggnader, bland annat för tillgänglighet, synlighet, brandsäkerhet, 

utrymning och dimensionering (Boverket, 2011) och till sist ska entrémodulens konstruktion 

vara parametriserad för att kunna justera dess dimensioner och passa in med övriga 

omkringliggande moduler i huset. 

1.3 Syfte  

Syftet är att utveckla en entré i form av en parametriserad byggmodul i en modulär 

produktplattform som uppfyller gällande lag- och myndighetskrav samt möter identifierade 

kundbehov. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka lag-, myndighets- och kundkrav finns gällande utformningen och konstruktionen 

av en modulär entré? 

 

2. Vilka parametrar är centrala för utformningen och konstruktionen av en entrémodul i 

en produktplattform? 

 

3. Hur ska entrémodulens konstruktion anpassas för att kunna integreras i den övriga 

produktplattformen? 

1.5 Avgränsningar  

Rapporten fokuserar endast på utvecklingen och utformningen av en entrémodul för en 

produktplattform för byggandet av flerbostadshus med fyra till åtta våningar. 

Produktplattformen innehåller redan vissa bestämmelser kring utformning och konstruktion 

av modulerna, vilket innebär att strukturen i golv, väggar, tak och de stabiliserande hörnen 

samt gränssnitten mellan modulerna inte ingår i utvecklingsarbetet av en entrémodul. 

Modulens detaljkonstruktion utelämnas, tillsammans med tillhörande 
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hållfasthetsberäkningar och simuleringar. Ytterligare detaljer som kontrastmarkeringar, 

ledstänger och ljussättning utelämnas ur denna rapport. 
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2. Teori  

I kapitlet ges relevant vetenskaplig teori och information som ligger till grund för 

undersökningen.  

2.1 Entréer i allmänhet 

Entréer, oavsett vilken typ av byggnad den hör till, har samma grunduppgift. Den utgör 

knutpunkten mellan det vi anser tillhöra inomhusmiljön och utomhusmiljön. Inomhusmiljön 

utgörs av den konstgjorda och tillverkade miljön, utomhusmiljön utgörs även här många 

gånger av en konstgjord miljö men där de naturliga aspekterna dominerar i en större 

utsträckning. Entréns uppgift är att överbrygga skillnaderna mellan dem och förena utsidan 

med insidan på ett smidigt och effektivt sätt. För att lyckas med uppdraget ställer Boverket ett 

antal krav på dem. Entréer skall exempelvis vara tillgängliga och användbara, oavsett 

funktionsförmåga, vara lätt att upptäcka och kontrastera mot resten av byggnaden och var väl 

belyst (Boverket, 2011). Detaljer om boverkets krav och övriga krav specificeras mer noggrant 

i kapitel 5. Den konstgjorda inomhusmiljön i entrén skall vara trygg, säker och lättanvänd av 

samtliga personer och komplimentera byggnaden den tillhör. Entrén ska tjäna byggnadens 

invånare och göra byggnaden i sig användbar och lättillgänglig, oavsett invånarnas funktions- 

eller rörelseförmåga.  

2.2 BIM  

BIM en förkortning av “Building information modeling” och betecknas 

byggnadsinformationsmodellering på svenska. Den europeiska 

standardiseringsorganisationen (CEN) ger följande definition: 

 

“Building information modelling (BIM) provides a digital process for describing and 

displaying information required in the planning, design, construction and operation of 

constructed facilities. This approach encompasses all aspects of the built environment, 

including civil infrastructure, utilities and public space. “ (European Committee for 

Standardization, 2020, sid. V). 

 

Centralt i BIM är att virtuellt gestalta ett planerat byggnadsprojekt och samla all relevant 

information om projektet till en gemensam punkt där den lätt kan modifieras, utökas och delas 

(Eastman et al. 2011). Gestaltningen innehåller bland annat 3D-modeller med tillhörande 

geometrier samt information som beskriver övriga egenskaper hos byggnadsprojektets olika 

komponenter, som exempelvis materialval, väggars uppbyggnad och bjälklag men även 

tidsplanering, kostnadskalkyler och modeller för underhåll och förvaltning. (Bodin et al.,, 2021, 

s. 122-123). En av BIMs största fördelar är att informationsutbyte och samarbete underlättas 

genom hela byggprocessen .  

 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAnders%20Bodin
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Byggnadsinformationsmodellering har utvecklats under tidens gång och har idag olika 

etablerade nivåer. Det som differentierar de olika nivåerna är nivån av kollaboration samt hur 

flödet och utbytet av information ser ut (United-BIM, 2020). I nivå 1 förekommer både 3D-

modeller och 2D-ritningar där 3D-modellerna ofta används för att konceptualisera projekt och 

2D-ritningarna för att generera lagstadgad dokumentation och information om byggnadens 

konstruktion och dess installationer. I nivå 1 är kollaborationen mellan olika avdelningar låg, 

de skapar sin egna data och information men den utnyttjas inte i stor utsträckning av resten 

av projektgruppen. De olika avdelningarna kan vara VVS och ventilationskontruktörer, 

arkitekter, byggnadsingenjörer och produktion/byggande där samtliga jobbar i en 

projektgrupp för framtagandet av en viss byggnad eller anläggning. 

 

På nivå 2 är nivån av kollaboration högre mellan avdelningarna. De har fortfarande egna 3D-

modeller men de passar in i ett gemensamt system där kollaborationen och 

informationsutbytet är högre och mer avancerat. Vanligt är ett delat filformat för att 

standardisera informationsutbytet. Mycket av informationen lagras fortfarande lokalt men 

delar av den kan vara centraliserad. 
 

Nivå 3 har fortfarande ingen utarbetad definition men bygger på djupare samarbete mellan 

samtliga avdelningar genom en delad 3D-modell i ett gemensamt system där information 

lagras centralt och kan laddas upp och ned av samtliga användare. Nivå 3 tillåter samtliga 

användare att jobba samtidigt, med samma modell, där data kan uppdateras i realtid. Det har 

potentialen att minska risken för missförstånd och motstridiga uppgifter och sparar därmed 

tid i projektarbetet. 

2.3 Industriellt byggande 

Den svenska byggindustrin har länge dragits med omfattande kritik för dålig effektivitet, 

produktivitet och höga tillverkningskostnader (Anjou, 2019). Förbättringar sker men i 

otillräcklig takt. En metod som används för att förbättra de nämnda aspekterna inom 

byggbranschen och byggande i största allmänhet är industriellt byggande. Boverket ger ett 

förslag på definition för industriellt byggande som lyder:  

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt 

organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, 

resurser och resultat med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa 

maximalt värde för kunderna” (Boverket, 2008, s. 47).  
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I praktiken innebär det många gånger att byggnaderna monteras ihop av prefabricerade plan- 

eller volymelement, se figur 1. Byggelementens kan utformas med två eller tre huvudsakliga 

dimensioner. Tvådimensionella byggelement, utan djup, är planelement. Följaktligen är 

volymelement byggelement med djup som tredje dimension. 

 
Figur 1:Till vänster - Principillustrationer för volymelement. Till höger - Planelement (Eliasson, 2011) 

Industriellt byggande skiljer sig mest från det traditionella byggandet genom dess 

produktions- och processorientering, till skillnad från det projekt- och anpassningsorienterade 

arbetssättet i det traditionella bygget. I praktiken är innebörden att det industriella byggandet 

fokuserar på att standardisera, förenkla och effektivisera byggprocessen i alla stadier. I det 

industriella byggandet ges även en större möjlighet till ett kontinuerligt förbättringsarbete 

byggt på de lärdomar man erhåller under olika arbetsprojekt. För det traditionella bygget blir 

det i praktiken många gånger att startpunkten blir från steg 1 och ytterst lite av förbättringar 

eller förändringar implementeras i nya projekt. 

2.3.1 Traditionellt byggande 

Traditionellt och modulärt byggande startar på samma sätt, med planering, design, 

godkännanden och markförberedelser. Efter den inledande fasen inträder den avgörande 

skillnaden mellan de två konstruktionsmetoderna. Vid traditionellt byggande byggs husets 
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delar steg för steg, där allt byggmaterial mäts upp, kapas, installeras eller gjuts på plats.  

Byggmaterial levereras till byggarbetsplatsen som blir en tillfällig produktionsanläggning.  

Ett exempel på en traditionell byggarbetsplats för ett flerbostadshus visas i figur 2. 

 
Figur 2: Exempel på traditionellt byggande (AF Gruppen Sverige, 2019) 

Graden av prefabricering och användandet av prefabricerade element är låg. När grunden har 

lagts byggs väggar som sedan täcks av ett tak eller bjälklag för nya våningsplan. Inga rum eller 

moduler kommer färdiga till byggplatsen eftersom allt byggs från grunden (Boverket, 2005).  

Det finns flera nackdelar med att bygga på ett traditionellt sätt då det innebär mer slöseri, till 

följd av felaktig dimensionering och montage av byggmaterial samt överinköp av 

byggmaterial, tillsammans med ökad stöldrisk på arbetsplats. Den största styrkan med är 

metoden är maximal flexibilitet och frihet med avseende på konstruktion och utformning av 

byggnader. Korrigeringar av misstag kan även göras löpande under byggprocessen. 

Projekteringen för traditionell konstruktion är mer specifik i jämförelse med modulär 

konstruktion där den i högre grad beror på standardiseringar och tidigare kännedomen 

(Nagenius & Kaldner, 2010, s. 22). 

2.3.2 Modulär konstruktion 

Modulär konstruktion är en konstruktionsmetod där hus byggs genom användandet av 

modulära enheter. Modulerna är producerade och monterade i fabriker där de 

tredimensionella strukturerna görs helt klara för transport till byggplats. De modulerna som 

produceras kan vara hela rum eller delar av rum, de kan exempelvis vara toalettrum, ett kök, 

ett sovrum mm. Modulerna kan bestå av många olika typer material med allt från cement till 

trä eller stål. Rumsenheterna är självständiga stabila strukturer för att klara av att 

transporteras långa sträckor, lyftas på plats med lyftkran och till sist motstå de laster som 

uppstår i byggnaden, oavsett på vilken våning modulen monteras. Det gör att stommen hos 
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modulära byggnader oftast blir mer strukturellt stabil jämfört med den i traditionellt byggda 

hus (Musa et al., 2016). En stor nackdel med modulärt byggande är att eftersom modulerna 

byggs efter givna angivelser och ritningar, kan fel som inte upptäcks i tidigare stadier i 

byggprocessen, snabbt fortplanta sig genom hela byggnader eller hela byggprojekt. Förarbetet 

med planering, ritningsgranskning och kvalitetstestning är därför mycket viktigare att utföra 

noggrant. 

2.4 Objektbaserad parametriserad modellering  

Objektbaserad parametriserad modellering är centralt inom BIM och skiljer sig från 

traditionella 3D-object och modeller (Eastman et al., 2011). Metoden utvecklades i en början 

på 80-talet för tillverkningsindustrin men har visat sig varit till stor användning inom BIM. 

Parametrisk modellering representerar inte fasta geometrier och egenskaper utan innebär att 

detaljen som modelleras representeras med parametrar, regler och relationer som 

bestämmer geometri samt ickegeometriska egenskaper och funktioner. Parametrarna, 

reglerna och relationerna kan utformas för att inkludera relationer till utomstående föremål 

eller modeller, vilket innebär att den parametriska modellen anpassar sig efter externa 

förändringar. Parametrarna justeras enkelt av användaren, vanligtvis i en konfigurator. 

Konfiguratorn agerar som en kontrollpanel för den parametriserade modellen som justeras 

efter användarens behov eller modellens syfte. Exempel på geometriska parametrar kan vara 

längd, bredd, höjd medan ickegeometriska kan vara antal sittplatser, materialval eller effekt. 

2.5 Utformning och funktion hos entréer - Standarder och lagkrav 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för stadsutveckling, samhällsplanering 

och byggande. Boverket har satt upp byggregler som uppdelas i nio områden där bland annat 

allmänna regler för byggnader, utformning, bärförmåga, stadga och beständighet ingår. 

Vidare finns boverkets konstruktionsregler (BKR) som berör bärande konstruktioners 

måttsättning och form (Nordstrand, 2008). Boverkets krav och riktlinjer utgör de lagkrav som 

den framtagna entrémodulen måste följa.  I Boverkets konsoliderade byggregler (Boverket, 

2011) finns alla krav som ställs på entréer, de inkluderar krav på dimensionering, utformning 

och funktionalitet. Stor hänsyn tas till individer med rörelse- eller andra funktionshinder. 

 

Vid nybyggnation av flerfamiljsbostäder ska fastighetsboxar för postutdelning installeras. 

Övriga krav på placeringen och utformningen hos boxarna ställs av forum för fastighetsboxar 

och regleras av standarden SS-EN 13724:2013 (European Committee for Standardization, 

2013). Deras egna definition lyder: “Forum för Fastighetsboxar är ett samarbete mellan 

PostNord, CityMail och Fria Postoperatörers Förbund.” (Forum för fastighetsboxar, u.å.a.) 
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3. Metod 

I kapitel tre beskrivs de vetenskapliga metoder som används för att undersöka och finna svar  

på studiens frågeställningar. Undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras även, samt vilka etiska 

ställningstaganden som gjorts. 

3.1 Design av studien 

Den valda forskningsstrategin för arbetet var att utföra en fallstudie hos beställaren där 

aktionsforskning tillämpades för att identifiera relevanta grundförutsättningar för att sedan 

utveckla en byggmodul till en befintlig produktplattform. Datainsamlingsmetoderna som 

nyttjades för att besvara frågeställningarna var kvalitativa, i enlighet med frågeställningarnas 

karaktär (Säfsten & Gustavsson, 2019). Den första frågeställningen kunde besvaras med hjälp 

av litteraturstudien och genom de många intervjuer som genomfördes. Vilket gjorde det 

möjligt att identifiera, hitta och verifiera alla krav. Den andra och tredje frågeställningen 

besvarades genom att genomföra intervjuer och workshop-studier där information om 

centrala parametrar för utformning erhölls samt insyn i den befintliga produktplattformen. 

Genom studiens gång genomfördes ett flertal observationer i syfte att granska 

produktplattformen och således för att besvara frågeställning 3. Studiens utformning 

illustreras i figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3: Grafisk representation över fallstudiens flöde 

3.1.1 Aktionsforskning 

Inom den utförda fallstudien tillämpades aktionsforskning för att delvis observera och 

samverka i den studerade miljön samt för att lösa beställarens praktiska problem, vilket var 

att skapa en entrémodul för industriell tillverkning som passar i produktplattformen, möter 

alla lag- och myndighetskrav och löser de verkliga problem som ofta uppstår vid utformningen 

av entréer till flerbostadshus. Aktionsforskning kan beskrivas som en kombination av 

akademisk forskning och praktisk verksamhet och syftar till att göra förändring i praktiken 

(Säfsten & Gustavsson, 2019). I studien kopplas aktionsforskningen till 

produktutvecklingsprocessen där forskare tillämpar akademisk forskning i form av insamling 
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av kundkrav och litteraturstudie för att lösa det praktiska problemet att utforma en tillgänglig 

entré som passar in i beställarens produktform.  

3.1.2 Workshop-studier 

I enlighet med metoden aktionsforskning, tillämpades utförliga workshop-studier i 

kombination med ett stort antal ostrukturerade och ett mindre antal ostrukturerade 

intervjuer, i syftet att engagera respondenterna och ta del av deras expertis kring sin 

arbetsmetodik och hur de arbetar inom produktplattformen. Tre workshop-studier 

genomfördes i en serie och syftade till att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete och 

fortsätta konceptgenereringen. Den första workshop-studien syftade till att utforska och 

kartlägga produktplattformen, under den andra presenteras de genererade koncepten och, 

tillsammans med det tvärfunktionella laget med deltagare, utvecklades ett nytt koncept vidare 

genom att analysera de tidigare konceptens styrkor och svagheter. Kundkraven bekräftades 

även under de andra workshop-tillfället, i samråd med deltagarna. Under den sista workshop-

studien, tillsammans med företagets VD och chefen för modulmontage och byggande, 

bekräftades och verifierades det slutgiltiga lösningsförslaget och det slutgiltiga konceptvalet 

fastställdes.  

3.1.2 Benchmark-studie 

Innan workshop-serien gjordes även en benchmark-studie i syftet att skapa en utgångspunkt 

för datainsamlingen hos beställaren och för att skapa ett underlag för konceptgenereringen. 

Studien gjordes i två omgångar där den första gick ut på att fotografera, skissa av, analysera 

och anteckna relevanta detaljer på befintliga entréer på flerbostadshus i Uppsala- och 

Stockholmsområdet. Den andra var mer detaljerad och inkluderade införskaffandet av 

arkitektritningar och planlösningar för entréer samt för plan 2 ovanför entrén. Totalt 

införskaffades ritningar från tolv olika flerbostadshus i Stockholmsområdet och fem från 

beställarens egna hus. 

3.1.3 Produktutvecklingsprocessen 

Centralt i detta arbete var produktutvecklingsprocessen i och med utvecklingen av en ny 

byggmodul till beställarens produktplattform, formad efter beställarens krav. 

Produktutveckling är en process som många gånger gynnas av att låtas vara iterativ. Processen 

består av sex steg och börjar med planering och avslutar med produktionsupptakt (Ulrich & 

Eppinger, 2012). För detta arbete är endast de första fyra stegen relevanta, vilka är planering, 

konceptutveckling, utveckling på systemnivå och detaljutveckling. Arbetets struktur visas i 

figur 3. Praktisk testning och vidareutveckling samt produktionsupptakt återstår.  

 

Efter att produktplattformen kartlagts och kundkraven verifierats genererades tre koncept per 

författare. De skapades innan det andra workshop-tillfället och presenterades med hjälp av 
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3D-modeller i SolidWorks. Syftet bakom tillvägagångsättet var att maximera den individuella 

kreativiteten och variationen mellan konceptidéerna. Resultatet från benchmark-studierna 

användes även för att inspirera och studera befintliga lösningar på entréer då “Förståelse av 

konkurrerande produkter är viktigt för att framgångsrikt positionera en ny produkt på 

marknaden” (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Konceptval genomfördes under en workshop, där koncepten analyserades och kritiserades för 

att på ett objektivt och systematiskt sätt identifiera de bästa attributen och för att sedan 

viderautveckla och kombinera dem i ett och samma koncept. Tillgången till 

produktplattformen var till en början begränsad, varför konceptvalet gjordes tillsammans 

under en workshop med en tvärfunktionell grupp med deltagare. Deras expertis kunde således 

styra och forma konceptsållningen och vidareutvecklingen. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I följande avsnitt redovisas vilka datainsamlingsmetoder som används i studien. Därav ges 

en utförlig beskrivning av genomförda workshop-studier, litteraturstudie, observationer och 

intervjuer. 

3.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för få en översiktlig förståelse i modulär konstruktion, 

industriellt byggande, BIM och byggande i allmänhet samt för att förstå hur 

produktplattformar påverkar produktutvecklingsprocessen inom bygg. Genom 

litteraturstudien tydliggjordes konceptet parametriserad modellering samt dess styrkor, 

svagheter och möjligheter jämfört med traditionell modellering. Litteraturstudien bidrog även 

till att tydligt avgränsa arbetets omfattning samt skapa ett tydligt ramverk för de lagkrav och 

krav i övrigt som generellt ställs på entréer. 

3.2.2 Benchmark-studie 

För att kartlägga hur entréer utformas i moderna hus genomfördes benchmark-studie där 

entréplan till flervåningshus i Stockholms- och Uppsalaområdet studerades och 

dokumenterades. Studien gjordes i två omgångar där den första utgick på att studera och 

fotografera entréer på plats i Stockholm och Uppsala med syftet att skapa en bekantskap med 

ämnet entréer för flerfamiljshus samt få verkliga exempel på lösningsförslag på en entré. De 

områden som studerades var Hammarby sjöstad, Södermalm och Norrmalm i Stockholm och 

Kvarngärdet, kring Råbyvägen, Almtuna samt Rosendal i Uppsala. Studien dokumenterades 

genom att fotografera både entréerna invändigt och utvändigt. Placering och utformning av 

trapphus, hisschakt och fastighetsboxar för postutdelning studerades i detalj.  

 

Den andra omgången benchmarking gjordes genom Stockholms stads e-tjänst ‘Bygg- och 

plantjänsten’ där arkitektritningar kunde införskaffas för att ge exempel på planlösningar för 



 

13 

 

entréer och hur de hänger ihop med sina trapphus och hisschakt. Det innebär dock i 

praktiken att datainsamlingen i den andra omgången av benchmarkingen var begränsad till 

hus i Stockholms kommun. Datainsamling från andra kommuner begränsades till följd av 

avsaknaden av behändig e-tjänst för införskaffandet av arkitektritningar. Den data som 

samlades in var arkitektritningar över entréplan, plan 1 och för plan 2 för att skapa en 

komplett bild över hur entré var utformad och hur den mötte trapphuset och vidare hur 

trapphusets utformning och placering påverkade nyttjandetal och boarea på följande plan. 

3.2.3 Workshop 

I samarbete med beställaren genomfördes en workshop-studie i tre delar med brainstorming 

tillsammans med kunniga och erfarna personer inom området. Workshop-tillfällena 

genomfördes på plats i beställarens lokaler för att uppnå en god och givande diskussion med 

deltagarna.  

 

Under det första tillfället presenterades data från den första benchmark-studien för att ge 

deltagarna en bekantskap med frågan. Tillfället syftade till att fastställa kundkrav, vilket det 

också resulterade i. 

 

Innan andra tillfället förbereddes koncept från produktutvecklingsarbetet samt en resultatet 

från en tematisk analys gjord på data från den andra benchmark-studien. Denna data bestod 

av ritningar och planlösningar på befintliga entréer från ett antal entréer vilket utgjorde ett 

underlag för diskussionen samt inspiration idégenerering och vidareutveckling. Under 

workshopen skapades en öppen atmosfär med gott diskussionsklimat där olika deltagares 

perspektiv hördes, vilket är viktigt för en välfungerande workshop (Säfsten & Gustavsson, 

2019). Koncepten och planlösningarna diskuterades och analyserades för att identifiera den 

relevanta informationen för beställarens produktplattform. Anteckningar togs löpande under 

workshopens gång för att dokumentera diskussionen och värdefulla tankar och bidrag. 

Dessutom spelades workshoparna in för att sedan kunna gå tillbaka och analysera och 

transkribera samtalet. I slutet av mötet gjordes en kort sammanfattning och en åtgärdsplan 

togs fram för undersökningens fortgång. Efter workshopen gjordes en utvärdering av både 

workshopens genomförande och de genererade resultaten. 

 

Under det tredje tillfället presenterades det slutgiltiga konceptet tillsammans med alla 

relevanta detaljer kring det för företagets VD och för systerbolagets byggchef för att verifiera 

att konceptet har verklig potential samt r genomförbart med de metoder och verktyg de har 

till hands. 

 

Syftet med workshop-studierna var att få en ökad förståelse i hur prefabricerade entréer 

designas för att möta produktkraven och svara mot rätt gränssnitt. En annan avsikt med 

metoden var att få en insikt i vad som har fungerat tidigare och vilka vägval som 
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rekommenderas baserat på tidigare erfarenhet.  Det huvudsakliga ändamålet var att lägga 

grunden till de koncept som sedan skulle utvecklas och testas.  

3.2.4 Observationer 

För att lära känna det arbetssätt och den metodik som beställaren utnyttjade för att 

konstruera de olika modulariserade byggmodulerna i produktplattformen genomfördes 

direkta deltagande observationer vid flera tillfällen. Konstruktörer tilläts arbeta fritt med de 

befintliga modulerna i produktplattformen, i naturlig miljö, medan observationer gjordes för 

att senare kunna sammanställa och analysera det befintliga arbetssättet, för att sedan 

applicera på det slutgiltiga lösningsförslaget. 

 

Syftet med observationerna var att få inspiration och säkerställa att lösningsförslaget skulle 

passa beställarens behov och kunna integreras i den befintliga produktplattformen. 

Observationerna utfördes deltagande med syftet att både studera beställarens arbetssätt 

samt utgöra vägledning för produktutvecklingen i det utnyttjade CAD-programmet.  

Observationerna utgjorde ett tillfälle att få vägledning och en djupare förståelse för de tidigare 

beslut och vägval som gjorts inom produktplattformen och kring beställarens befintliga 

arbetsmetod. Resultaten från observationerna antecknades i ett protokoll med syftet att 

noggrant dokumentera samtliga insikter och resultat och att skapa en tydlig struktur och 

kronologi för dem. 

3.2.5 Intervjuer 

Intervjuerna var för det mesta ostrukturerade och fördes löpande genom arbetets gång med 

arkitekter, VVS-konstruktör, modulkonstruktörer och VD. Respondenterna tilläts skissa och 

arbeta med de olika koncepten för entrémoduler och intervjuades under arbetets gång för att 

samla in data i form av kritik och övriga iakttagelser. De flesta intervjuerna spelades in och 

frågorna och svaren antecknades i ett protokoll för senare dataanalys. 

3.3 Dataanalys 

Dataanalysmetoderna som användes för att uppfylla studiens syfte var benchmarking, 

tematisk analys och konceptutveckling. Konceptutvecklingen omfattar kravspecifikation, 

konceptgenerering och konceptval. Eftersom undersökningens frågeställningar kräver 

kvalitativa svar kräver dataanalysen en större fokus på mening och innebörd (Säfsten & 

Gustavsson, 2019).   

3.3.1 Benchmark och tematisk analys 

Den insamlade data från benchmark-studierna sammanställdes och en tematisk analys 

gjordes hör att identifiera likheter, skillnader, mönster och relevanta aspekter. Anteckningar, 

bilder och planlösningar granskades och analyserades för att tolka och strukturera den 

insamalde data efter en uppsättning analyskriterier. Därefter delades de olika entréerna som 
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studerats in i olika kategorier. Till en början fastslogs det vilket typ av hus det var som 

exempelvis lamellhus, punkthus, loftgång eller hörnhus. Höjdskillnad [meter] mellan gata, 

entréplan och plan 1 noterades. Om lägenheten hade en innergård noterades skillnaden 

mellan gården och gatan. Layout på övre våningar studerades och om de använder och 

placerar korridorer på ett platseffektivt sätt där husets nyttjandetal maximeras. Därtill 

analyserades hur de hade valt att placera rummen i förhållande till trapphus och hiss. 

Trapphuset och hisschaktets konfiguration studerades därav om de var parallellt eller 

vinkelrätt placerade mot entréns fasad. Vid djupare analys av trapphusen noterades om de 

var brandskyddade och isåfall vilken brandklass. 

3.3.2 Workshop och intervjuer 

Intervjuerna och workshoparnas innehåll transkriberades och anteckningar samlades in och 

renskrevs. Detta för att säkerställa att inga detaljer gick förlorade samt för att säkerställa av 

viktiga synpunkter resulterade i förändringar i lösningsförslaget. Intressanta synpunkter 

samanställdes och presenterades under workshop-tillfällena. Workshop-tillfällena bidrog 

även till att sålla bra och dåliga förslag eftersom deltagare med blandad expertis och 

erfarenheter kunde väga in och kommentera varandras idéer. 

3.3.3 Konceptgenerering och konceptval 

En kravspecifikation upprättades i samråd med beställaren under det första workshoptillfället 

där samtliga förväntningar fastställdes på den framtagna modulen. I denna situation vägde 

samtliga kundkrav lika tungt eftersom modulen inte skulle gå att implementera i praktiken, i 

produktplattformen om alla kraven inte möttes. Dessa krav utgjorde en grund att påbörja 

konceptgenereringen ifrån. Det blev snabbt tydligt att produktkraven även behövde 

identifieras innan koncepten kunde vidareutvecklas då de olika lagkraven och kraven från 

produktplattformen och husens utformning i övrigt var kritiskt för att koncepten skulle vara 

realistiska och ha en chans att fungera. För att förstå problematiken kring entrémodulen till 

produktplattformen krävdes en utförlig intern informationssökning. Detta gjordes genom en 

nulägesanalys, genom ett antal ostrukturerade intervjuer med nyckelpersoner samt genom 

workshop-tillfällena hos beställaren. De ostrukturerade intervjuerna och benchmark-

studierna bidrog till framtagningen av de första koncepten. De utformades som enklare 3D-

modeller för att få en känsla av dess dimensioner och karaktär och om de var praktiskt 

genomförbar eller inte. 3D-modellerna underlättade gallringsprocessen och analysen av deras 

styrkor och svagheter. 

 

När koncepten var klara utvärderades de under en workshop med en tvärdisciplinär 

deltagargrupp för att identifiera styrkor och svagheter när det kom till att möta kund- och 

produktkraven samt hur de begränsande eller öppen deras utformning var för framtida 

flerbostadshusprojekt. För att ha något material att jämföra och väga koncepten mot 

presenterades resultaten från den tematiska analysen som gjorts på det insamlade materialet 

från den andra benchmark-studien. Där vägdes koncepten mot befintliga entréer från 
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flerbostadshus för att identifiera likheter och skillnader. Resultaten av utvärderingen 

samanställdes i en tabell och vägdes mot varandra. Eftersom inget koncept ansågs möta alla 

produktkrav utvecklades ett nytt koncept från de styrkor de olika koncepten hade. De bästa 

kvaliteterna sammanställdes till ett lösningsförslag. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten stärktes bland annat genom att utnyttja en stor mängd varierande källor i 

litteraturstudien. Böcker, vetenskapliga artiklar, examensarbeten, licentiatavhandlingar samt 

standarder, svenska såväl som europeiska, utgjorde grunden i litteraturstudien och innebar 

därmed en viss grad av triangulering genom konvergerande information (Säfsten & 

Gustavsson, 2019). Vidare stärktes undersökningens reliabilitet genom det kontinuerligt förda 

fallstudieprotokollet, där alla viktiga insikter och framsteg redovisades samt den valda 

utredningsmetodiken och delmoment i undersökningen. Den åtgärden vidtogs för att enklare 

kunna återskapa undersökningen för en tredje part. 

 

Reliabiliteten stärktes även genom god planering av undersökningen där genomförandet av 

undersökningens kommande delmoment noga planeras och analyserades för att höja 

beredskap inför kommande utmaningar och behov. Tillsammans med god laboratoriepraktik, 

som främst gav sitt uttryck genom noggrann dokumentation och protokollförande, blir 

undersökningens reliabilitet hög. 

 

Validiteten stärktes genom att bjuda in deltagare till workshop-tillfällena med hög kompetens 

och expertis om de olika relevanta områdena inom företaget och kring produktplattformen. 

Beställarens produktansvarige, verkställande direktör, konstruktionsansvarig och VVS-

konstruktör, bland andra, var på plats under tillfällena, vilket innebar att den insamlade data 

därmed kan antas ha hög validitet. Den externa validiteten stärktes även genom att 

observationerna, workshopparna och intervjuerna fördes i naturlig miljö hos beställaren, samt 

genom den kontinuerliga litteraturstudien som bidrog med relevant och nödvändig teori för 

undersökningen. 

3.5 Etiska ställningstagande 

Data som samlades in under workshop-serien består till viss del av känslig information för 

beställaren. På begäran av företaget vidtogs försiktighetsåtgärder kring hanteringen och 

publiceringen av den insamlade data för att inte sprida känslig information. 

Försiktighetsåtgärder var att respondenterna tillfrågades om de samtyckte till inspelning av 

intervjun, alla inspelningar raderades i efterhand. Därutöver behandlades filer som erhölls 

från beställaren med vaksamhet där de inte visades för utomstående om inte beställaren gav 

tillåtelse till det. 
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Under den utförda workshop-serien tydliggjordes vår avsikt att samla in och följaktligen 

redovisa den införskaffade data. Det gjordes för att säkerställa att samtliga deltagare hade 

möjligheten att uttrycka sina åsikter om datainsamlingen samt kunna invända att ge samtycke, 

i enlighet med informationskravet. 

 

Ett ytterligare etiskt ställningstagande var huruvida rapportens slutsatser kan få 

följdkonsekvenser på de arbetare som idag bygger de platsbyggda entréerna. Efter samråd 

med representanter på företaget drogs slutsatsen att ändringen från platsbygge till 

modulinstallation endast innebär en mindre påverkan på de anställda arbetarnas förhållande 

och arbetstillfällen. Anledningen till slutsatsen är att förändringen endast påskyndar 

produktframställningsprocessen och följaktligen innebär att samma arbetare istället kan lägga 

tid på nästa arbetsmoment. 
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4. Beskrivning av företag och produktplattform 

I kapitalet beskrivs företaget, som utgör beställare för arbetet, samt hur deras 

produktplattform är strukturerad och hur befintliga moduler fungerar och är konstruerade i 

syftet att ge läsaren bakgrunden till de kundkrav som presenteras i efterföljande kapitel. 

4.1 Nulägesbeskrivning & beskrivning av SIBS-koncernen 

Beställaren är ett design- och arkitektföretag som ritar husen och tar fram tillhörande 

detaljritningar för en koncern där ett separat företag tillverkar modulerna, ett annat fraktar 

dem och ett ytterligare monterar dem. Figur 4 illustrerar företagsstrukturen. Det blir relevant 

eftersom kundkraven inte endast kommer från MOKO utan även från de övriga aktörerna. De 

moduler som designas måste kunna byggas av SIBS MY, en tillverkningsanläggning i Malaysia, 

de måste kunna fraktas till sjöss och till byggarbetsplatsen av FRONTLOG, de måste vara 

möjligt för MOBY att montera dem och koppla in alla installationer på byggarbetsplatsen. 

MOKO har även krav från Sveaviken då de står för förvaltningen av fastigheterna efter husen 

är färdigbyggda. Husen som byggs måste även kunna följa gällande detaljplaner och alla krav 

som de ställer.  

 
Figur 4: Företagsstrukturen i SIBS-koncernen 

Idag ritas entréerna av MOKO men med avsikten att de kommer byggas på traditionellt sätt 

på plats, inte genom industriellt byggande. Det har fungerat hittills men det tar mycket längre 

tid att bygga dem än att montera de övriga modulerna. Platsbyggandet öppnar även upp för 

fler missförstånd eftersom arbetssättet skiljer sig från det ordinarie i produktplattformen, 

menar Patrik Jensen (VD). Det tar även längre tid att rita och designa dem eftersom de inte 

har färdiga parametriserade moduler och lösningar för att hantera höjdskillnader, krav från 

detaljplan, krav på tillgänglighet med mera, som snabbt och enkelt kan konfigureras för att 

passa byggnaden som ska byggas. Entréerna är idag, tillsammans med taken, de enda delarna 

av beställarens hus som inte byggs genom färdiga moduler med parametriserade modeller. 

 

4.1 Traditionell jämfört med parametriserad modellering 
En traditionell CAD-modell byggs upp av ett antal måttsatta skisser som sedan styr de 

genererade volymerna. Modellens storlek och mått är alltså beroende på skisserna vilket ofta 
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gör det svårt att snabbt ändra mått på modellen utan att ändra många skisser och sedan rätta 

till alla fel som orsakas när måttsättningen ändras. Behovet av modeller som enkelt kan 

anpassas till olika storlekar och mått finns i många branscher, inte minst i byggbranschen 

(Eastman et al., 2011). Storleken på modeller av plan- eller volymelement behöver många 

gånger justeras för att passa verkliga förhållanden i det specifika byggprojektet. Vilket kan bli 

väldigt tidskrävande eftersom modulerna utgörs av sammansättningar med många 

komponenter och delsystem som då också måste manuellt justeras för att fungera när 

storleken på hela modulen ändras. Parametriserad modellering utvecklades för att lösa 

problemet. Modeller konstrueras tillsammans med en konfigurator där modellens storlek 

enkelt kan justeras och anpassas till de mått den specifika applikationen kräver. Denna typ av 

modellering är central i MOKOs affärsidé och verksamhet. 

4.2 Produktplattformen 

För att se till att det lösningsförslag som tas fram passar i beställarens produktplattform och 

möter samtliga kund- och produktkrav måste produktplattformen först utforskas och 

kartläggas. Genom många ostrukturerade intervjuer med företagets arkitekter, konstruktörer, 

VVS-konstruktörer och VD kunde en djupare förståelse för produktplattformens struktur och 

begränsningar erhållas. Genom att utföra workshops med en tvärfunktionell grupp med 

deltagare och genom tillgången till en handfull 3D-modeller av befintliga moduler och 

komponenter i produktplattformen uppnåddes mer kunskap om produktplattformen. De olika 

relevanta beståndsdelarna av produktplattformen redovisas i avsnitt 4.2.1 - 4.2.9. 
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4.2.1 Grunden 

Produktplattformens struktur är uppbyggd på följande sätt: grunden till husen byggs på 

traditionellt sätt. Den kan utgöras av en pålad grund, plintgrund, platta på mark eller 

fundament, beroende på hur markförhållandena ser ut och vad som lämpar sig bäst för den 

givna situationen. Beräknade laster från huset och eventuella risker för sättningar i marken 

är avgörande här. Beroende på höjdskillnaden mellan det nedsänkta entréplanet och plan 1 

kan grunden behöva utformas med en nedsänkning för entréplanet, se figur 5. Se figur 6 för 

en vy framifrån av entréns olika moduler.

 
Figur 5: Isometrisk vy över konceptuellt illustrerade moduler i produktplattformen. OBS! Dörrar, fönster, öppningar 

mellan moduler samt modulernas innertak och golv är inte med i illustrationen. 
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Figur 6: Nedsänkning i betongplatta för den nedsänkta entrén 

4.2.2 Grund- och entréstativen 

När grunden är gjuten placeras grundstativ ovanpå som är illustrerade i figur 7. Nedåt mot 

grunden fästs grundstativen med skruvelement, ovanpå dem monteras modulerna, vilka 

fästs med hjälp av ett fästelement av snäpptyp (förklaras utförligt i kapitel 4.2.3).  

 
Figur 7: Grundstativ med yttervägg på ena kortsida (Moko, 2022) 
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Snäppfästet gör att alla moduler som monteras efter grundstativet bara lyfts på plats och 

sänks ner tills de klickar på plats och är då fastlåsta och erhåller fullgod hållfasthet. 

Grundstativen är cirka 1200 mm höga och används för att få upp första planet en bit ovanför 

marknivå för ökad trygghet och komfort för de boende, samt för att skapa en krypgrund där 

installationer som vattenburen värme, varm- och kallvatten, spillvatten, el och bredband kan 

dras. Kryputrymmet innebär även att installationerna sedan är lättåtkomliga vid framtida 

underhåll och reparationer. För befintliga entréer som ligger lägre än plan entréstativ, 

illustrerat i figur 8. Entréstativen och grundstativen är lika och skiljer sig mest i höjden. 

 
Figur 8: Isometrisk vy över entréstativet (Moko, 2022) 

För entréstativet är höjden satt som en justerbar parameter. Undre gränsen är 200 mm, övre 

gränsen är 1200 mm. Höjder under 400 mm innebär att utrymmet under entréstativet blir så 

trångt att möjligheten att dra installationer under entrén begränsas drastiskt (Olsson, 2022).  
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4.2.3 Mokos snäppfästen 

Snäppfästets montering illustreras i figur 9 och förs in i de vertikala pelarna där fästets 

cirkulära låskolvar först trycks in för att sedan skjuta ut och låser då fast i hålen i pelarna.  

 
Figur 9: Principiell illustration av det egendesignade snäppfästet med fästpunkter i den övre och undre 

modulernas pelare 
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Låskolvarna är fjäderbelastade. Snäppfästena är byggda av kraftig plåt och har en svetsad 

konstruktion. De syns lite tydligare i figur 10. 

 
Figur 10: Tre stycken snäppfästen monterade i ett av de stabiliserande hörnen i ett grundstativ (markerat med 

cirklar). Kortsidan beklädd med hussockel (markerat med pil) (Moko, 2022) 
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4.2.4 Stabiliserande hörn och pelare 

Nästan varje modul har “stabiliserande hörn”, illustrerat i figur 11.  

 
Figur 11: Ett stabiliserande hörn i en modul. Tvärstagen har vantskruvar och är endast belastade i drag (Moko, 

2022) 

Korridorsmodulerna, trapphus- och hisschaktsmodulen är de enda som inte har dem. 

Stabiliserande hörn är placerade i två diagonalt motsatta hörn i modulerna, alltså möjliggörs 

två olika konfigurationer för på vilken tvär över en viss modul hörnen placeras. De 

stabiliserande hörnen är kritiska för modultornets stabilitet då de bidrar med bland annat 

kritisk skjuvhållfasthet. De är näst intill solida och genomföringar för installationer görs endast 

i extremfall. Hörnen påverkar följaktligen även placeringen av öppningar som fönster och 

dörrar. Hörnen har måtten 600 mm på modulens kortsida och 769 mm på långsidan, räknat 

från hörnet på insidan av modulen. För dörrar krävs ytterligare en regel och annat material 

som bygger på ytterligare 100 mm från hörnet. Alltså kan dörrar inte placeras närmare än 700 

mm från hörnet på långsidan och 869 mm från hörnet på långsidan. De stabiliserande hörnen 

består av tre pelare med tjock stålplåt svetsat mellan dem. Varje pelare har plats för ett 

snäppfäste i över och underkant. Pelarna består av rektangulära stålrör. Samma sorts pelare 

används även längs långsidorna för att ta upp de vertikala lasterna som uppstår som balkarna 

inte själva kan hantera när spannen bli för stora. Beroende på modulens längd kan de ha olika 

antal pelare, vars syfte är att bära de vertikala lasterna. Är modulen endast fem meter lång 

räcker de fyra hörnen till att bära lasterna. Över fem meters längd behövs pelare i långsidorna. 

De placeras parvis, en på varje sida, med ett avstånd på upp till fyra meter från ena sidans 

hörn. För längre moduler, där flera par med pelare behövs, används samma avstånd, det vill 
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säga fyra meter mellan varje uppsättning pelare. Modulen i figur 12 har en uppsättning pelare, 

ungefär i mitten av väggarna på långsidan. 

 
Figur 12: Isometrisk vy över en modul utan innertak. Pelarna i mitten av långsidorna är synliga (Moko, 2022) 

I figur 11 och 12 syns även tvärstag mellan pelarna i hörnen och pelarna i mitten av 

långsidorna. De sitter endast monterade under transporten för att säkerställa hög hållfasthet 

och formriktighet under transportens alla moment och belastningar. Tvärstagens ändar består 

av tunn stålplåt där de sitter fastskruvade på pelarna. Plåten sågas snabbt och enkelt av med 

tigersåg eller nibblas av väl på plats precis innan de monteras i byggnaden. Tvärstagen har 

vantskruvar för att justera deras spännkraft. 

 

I figur 12 visas även stålstommen tydligare, med överblick över hela modulen. Tvärstagen är 

synliga längs långsidan och kortsidan är förberedd med för att montera fasaden. Lite mindre 

än halva golvet i modulen består av en armerad betongplatta. Den resterande delen är 

öppen i syftet att förberedda för en platsbyggd entré. 

4.2.5 Väggtjocklekar och moduldimensioner 

Beträffande måtten på modulernas väggar har fasadväggar en tjocklek på 450 mm och 

innerväggar mot angränsande moduler är 150 mm tjocka. Då varje modul oftast har väggar på 

alla fyra sidor innebär det att där två moduler placeras bredvid varandra blir den totala 

väggtjockleken mellan dem 300 mm.  
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Modulernas maximala inre bredd är 3,8 meter. Detta beror på en begränsning på 4,15 m som 

Transportstyrelsen sätter på byggmodulers maximala bredd för transport på vägnätet 

(Trafikverket, 2021). Eftersom modulerna bekläds med en skyddande transportbur som 

bygger 0,025 m på varje sida och eftersom modulens innerväggar är 0,15 m tjocka, återstår 

endast 3,80 m inre bredd. Modulernas maximala inre längd är 11,3 meter med väggtjocklekar 

på 0,15 m. Maximal yttre längd blir följaktligen 11,6 meter. Begränsningen av längden kommer 

endast beställarens tillverkningsprocess.  

4.2.6 Modultorn 

Modulerna som monteras på grundstativen och staplas på varandra bildar sedan modultorn. 

Ett modultorn avser varje enskild vertikal stapel med moduler. Modultornen är i stor 

utsträckning oberoende från varandra när det kommer till fördelning av laster och fördelning 

av de olika installationerna. Dock krävs minst två modultorn stående bredvid varandra för att 

uppnå den specificerade stabilitet som krävs för att montera åtta moduler på höjden. T-

formade kilar monteras mellan i gränssnitten mellan modulernas långsidor, vilket möjliggör 

en liten grad av horisontell lastfördelning mellan modultornen, vid exempelvis vindlaster. 

Dock till en mycket begränsad utsträckning. Merparten av belastning bär själva modultornet 

upp. De T-formade kilarna illustrerad i figur 13. 

 
Figur 13: Till vänster - Isometrisk vy över t-kilen mellan två modulers väggbalkar. Till Höger - Genomskärning av 

konstruktionen 

4.2.7 Installationsschakt - våta och torra moduler  

Eftersom varje modultorn i princip är fristående från de omkringliggande, och installationer 

inte kan fördelas horisontellt mellan dem, måste varje modultorn ha utrymme för att leda 

installationerna från krypgrunden i grundstativen, vertikalt till ovanliggande moduler. Det 

kan genomföras på två olika sätt. Det första tillvägagångssättet är att utforma bredare 

väggar i modulen vilket skapar utrymme för installationerna inom väggen. Det andra 

tillvägagångssättet leder installationerna i ett installationsschakt som placeras på utsidan av 



 

28 

 

väggen med mått på minst 600 mm brett och 1000 mm djupt men som kan göras större vid 

behov. I de befintliga entréerna tillämpas idag den andra lösningen med installationsschakt 

fast med skillnaden att den inte har vatten och avlopp. Anledningen till detta är det 

komplicerade montaget som krävs för dessa installationer med de platsbyggda entréerna 

och på grund av att de befintliga schakten är för trånga. Det innebär att modulerna ovan inte 

kan innehålla badrum eller kök. Moduler utan vatten och avlopp kallas för torra moduler och 

moduler med dem kallas för våta moduler. Tidigare entréer har bestått av just torra moduler 

vilket medför att rummet ovanför har begränsats till hallar, sovrum, förråd, förvaring och 

allrum. Om ett modultorn kan göras “vått” är det alltid en fördel eftersom 

utformningsfriheten och placeringen av olika utrymmen inte begränsas för beställaren. De 

våta modulerna kännetecknas av en uppsättning väggar med vertikala schakt med 

standardiserad konstruktion och layout. Denna layout illustreras i figur 14, de svarta ramarna 

representerar gips och plywood-/ OSB-skivor. 

 
Figur 14: Våtmodulens layout. Väggarna agerar vertikala schakt där installationerna placeras (Moko, 2022) 
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Layouten för väggarna och dess innehåll är låst och kan inte förändras, endast utrymmets 

area. Dock kan hela våtmodulens layout roteras för att placeras mot den högra, vänstra, 

yttersta eller innersta väggen i modulen. Figur 15 visar en närmare titt på väggarnas innehåll. 

Väggarna utgör egna vertikala schakt som löper hela vägen upp genom modultornet. 

Figur 15 erbjuder en närmare och mer detaljerad titt på väggarnas layout. Förklaring av 

förkortningarna i figur 15 samt deras innebörd förklaras i tabell 1: 

 
Tabell 1: Förkortningar och förklaringar för installationerna 

Förkortning: Utskrivet: Förklaring: 

VS-tillopp Värme och sanitet-tillopp Tillför vattenburen värme till 

modulen 

VS-retur Värme och sanitet- retur Leder bort den nedkylda 

vattenburna värme 

Spill Spillvatten Kallas avlopp i vardagligt tal 

TL Tilluft Tillförd ny och ren luft 

KV Kallvatten Ledning för kallvatten 

VV Varmvatten Ledning för varmvatten 

VVC Varmvattencirkulation Varmvattencirkulation låter 

varmvattnet kontinuerligt 

cirkulera och hålla värmen, 

vilket eliminerar behovet av 

att spola kranen för att få 

varmt vatten ur kranen 

FL Frånluft Utsug av gammal och 

ohälsosam luft 

 

 
Figur 15: Närmare till på installationerna i våtmodulens väggar (Moko, 2022) 
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4.2.7 Trapphus 

Trapphus och hisschakt ingår i en egen modul där trapphuset är placerat bredvid hisschaktet, 

illustrerat i figur 16. Modulen kan även speglas om hissen skulle passa bättre till höger om 

trappan. Trappan är en U-trappa där varje trapplöp är 900 mm brett.  

 
Figur 16: Planritning för befintlig trapphus- och hissshaktsmodul (Moko, 2022) 

Som nämnt i kapitel 4.2.4 om stabiliserande hörn har modulen inga stabiliserande hörn. Det 

möjliggör placeringen av dörröppningar när modulens hörn och gör placeringen av trapphus- 

och hissshaktsmodulen mindre begränsad inom modulrastret, som redovisas mer i kapitel 

4.2.8. 

4.2.8 Modulraster och hur det påverkar byggnaden 

När grundstativen monterats bildas ett plan där första lagret med moduler kan placeras. 

Lagret består av moduler i olika längder och bredder med olika syften. Det finns moduler för 

korridorer och kommunikationsutrymmen, för sovrum, för badrum, för kök och andra typer 

av rum. Dimensionerna och layout på modulerna anpassas till arkitekternas planlösning. 

Modulerna placeras ut efter planlösningen, vilket innebär ett antal gränssnitt mellan 

modulerna som tillsammans skapar ett irreguljärt rutnät. Rutnätet blir modulernas fotavtryck 

samt vart gränserna för vart den ena modulen slutar och nästa börjar. Rutnätet kallas för 

byggnadens modulraster, ett exempel på raster illustreras i figur 17. Grundstativen har samma 

dimensioner som modulen som monteras ovanpå, men det är planlösningen för plan 1 som 
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avgör modulrastret. 

 
Figur 17: Exempel på modulraster för ett litet punkthus. Strecken i mitten av väggarna visar vart gränserna går 

mellan olika moduler 

Modulrastret går inte att frångå i någon större utsträckning, utan traditionella byggmetoder, 

på de efterföljande nivåerna. Om den första modulen i en viss ruta har arean 4,1 x 8,2 meter 

kommer samtliga moduler i modultornet ha samma area. Det går inte att placera en 4,1 x 8,2 

meters-modul ovanpå två 4,1 x 4,1 meters-moduler även om de har samma totala area. 

Anledningen är att snäppfästena som monteras i modulernas hörn endast kan låsa fast i andra 

modulers hörn. Samma anledning gör det även inte möjligt att rotera en modul 90 grader för 

att koppla ihop två modultorn, det vill säga att moduler kan inte överlappa två eller flera 

modultorn. Rastret blir alltså centralt i frågan om utformning och placering av entré i 

byggnaden eftersom de beslut som fattas på första plan, eller på entréplanet, påverkar 

resterande plan ovanför. Då beställaren primärt bygger hyreslägenheter i mellanklassen är det 

av allra största betydelse att byggnadens boarea, det vill säga den area som tillhör lägenheter 

och inte allmänna utrymmen, maximeras för att uppnå de största möjliga hyresintäkterna från 

huset. 

4.2.9 Ofördelaktigt modulraster 

Planlösningen som visas i figur 17 skiljer sig inte mycket från planlösningen på det valda 

konceptet, som visas i figur 18. Det presenteras i mer detalj i kapitel 10 men för att förstå hur 
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produktplattformen fungerar är det viktigt att veta hur ett ofördelaktigt modulraster kan se 

ut och varför det är just ofördelaktigt.  

 
Figur 18: Exempel på ett ofördelaktigt raster inom produktplattformen 

Det som skiljer de två planlösningarna åt är att entrén har delats in i två mindre kvadratiska 

moduler där den ena modulen är på entréhöjd och den andra är i plan med resterande 

grundstativ på plan 1. Det fungerar inte bra på efterkommande plan eftersom den typen av 

installationsschakt som vanligtvis får plats i modulerna av den sorten inte har utrymme för 

vatten och avlopp. Alltså kan modultornet inte rymma badrum eller kök på något av planen. 

Det är även omöjligt att installera ett fönster på den inre kvadratiska modulen för tillgång till 

dagsljus, något som Hampus Wedin, ansvarig för konstruktions- och 

konfigurationsavdelningen, uppmärksammade. Tillgång till solljus i utrymmen där personer 

vistas mer än tillfälligt är något som Boverkets ställer krav på, mer om det i kapitel 5.4, och 

förhindrar därför placeringen av ett sovrum i modulen. Utrymmet är även för litet för att 

placera ett allrum där. Tillsammans innebär det att det enda som utrymmet kan användas till 

är hall eller garderober. Lägenheterna i anknytning till modulen i fråga får alltså enorma hallar 

och garderober och som följd mindre yta för sovrum, badrum, allrum och kök. De sistnämnda 

utrymmena höjer lägenhetens marknadsvärde om de kan göras större, en större hall och 
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garderober har inte samma effekt menar Ossian Tove (arkitekt) och Patrik Jensen (VD). Det 

finns alltså inget kundvärde i att ha den sortens modulraster och det minskar till och med 

uthyrningsintäkterna per kvadratmeter. Vidare innebär det att uppoffringar kan göras på 

entréplan och plan 1, när det kommer till utrymmeseffektivitet med avseende på BOA, om det 

i sin tur innebär att de ovanliggande planens BOA kan maximeras. Eftersom 

produktplattformen potentiellt tillåter hus med 8 våningar innebär det att en negativ 

förändring på plan 1 kan ha en positiv påverkan på de 7 resterande planen. 
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5. Lag- och myndighetskrav 

I kapitalet presenteras de omfattande lag- och myndighetskrav som ställs på byggnader och 

dess entréer i allmänhet. Kapitlet ger läsaren en god förståelse för bakgrunden till kundkraven 

samt bakgrunden till konceptens utformning. 

5.1 Krav från lagar och myndigheter 

Ytterligare information som är grundläggande för att kunna utforma realistiska och relevanta 

lösningsförslag är att förstå de lag- och myndighetskrav som ställs på entréer i allmänhet. 

Beroende på hur entrén utformas, placeras och till vilken sorts byggnad entrén hör till ställs 

olika krav. En dokumentstudie genomfördes där plan- och bygglagen (PBL), plan- och 

byggförordning (PBF), boverkets byggregler (BBR) och andra standarder granskades och där 

de mest relevanta kraven sammanställdes. Följande kapitel redovisar de viktigaste och mest 

relevanta kraven för entrén.  

5.2 Transportstyrelsens bestämmelser 

Det finns begränsningar i hur stora modulerna kan vara vid transport. Gällande de yttre 

måtten måste byggmodulens bredd vara 415 cm eller smalare för att få transporteras på det 

svenska vägnätet (Trafikverket, 2021). Beställaren använder en skyddande bur runt 

modulerna som bygger 2,5 cm på varje sida vilket minskar maximala bredden till 4,1 meter. 

Den maximala transporthöjden måste vara under 4,5 meter, inklusive släpvagnen. Som 

beställaren idag utför vägtransporter innebär det en maximal modulhöjd på 3,1 meter.  När 

det kommer till längden finns inte samma begränsningar då lastbilarna kan vara mycket längre 

i jämförelse med bredden.    

5.3 Krav från detaljplan 

Enligt PBL ska landets kommuner planlägga användningen av mark och vatten. “Ny 

bebyggelse, främst i tätorter, samt samordnad förändring av befintlig bebyggelse regleras 

genom detaljplaner” (Nordstrand, 2008). Byggåtgärder i områden utan detaljplan regleras av 

områdesbestämmelser, dock eftersom husen i fråga är flerbostadshus brukar de oftast byggas 

redan i relativt bebyggda områden där det oftast finns en gällande detaljplan. I detaljplanen 

kan det finnas krav på exempelvis att entréer i flerbostadshus i ett visst område ska ha en 

genomgång mellan för- och innergård. Andra krav kan vara i form av att plan 1 ska vara 

upphöjt ovanför marken, det vill säga en viss höjdskillnad mellan entréplan och första plan. 

Ett ytterligare exempel kan vara att plan 1 skall innehålla verksamhetslokaler för butiker och 

restauranger. De har ofta mycket högre takhöjd än vanliga lägenhetsmoduler och måste i 

dagsläget bygga på plats på traditionellt vis eftersom modulerna aldrig kan vara högre än 3,1 

meter till följd av Trafikverkets begränsningar. Mer om det i kapitel 5.8. 
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5.3 Brandskyddat trapphus 

Boverket ställer krav att byggnader skall uppföras med minst två utrymningsvägar, exempelvis 

två trapphus. Två trapphus blir inte särskilt yteffektivt och kan ibland bli svårt att placera på 

lämpligt ställe i huset utan att krocka med andra funktioner eller ta upp viktigt utrymme i 

lägenheterna. Många gånger kan en utrymningsväg utgöras av en stegbil från räddningstjänst 

men då ställs det krav på att underkanten på det översta fönstret inte är högre upp än 23 

meter för att stegbilen ska kunna nå samt att samtliga fönster är åtkomliga för stegbilen. I 

praktiken innebär det att om huset exempelvis har en innergård måste det finnas plats för att 

en stegbil ska kunna köra in på den. Många gånger kan ett trapphus räcka men med motkravet 

att det utformas enligt TR1- eller TR2-klassificering. Kraven finns med i BBR (Boverket, 2014) 

samt i en kondenserad version på Boverkets hemsida (Boverket, 2020b). 

 

Byggnader upp till 8 våningar kräver inte brandskyddat trapphus under förutsättning att det 

finns två alternativa utrymningsvägar. För byggnader med över 8 våningar krävs brandklass 

TR2 och över 16 våningar krävs brandklass TR1 på trapphuset (Boverket, 2020b). För vår studie 

är endast TR2 relevant eftersom beställarens produktplattform endast tillåter byggnader med 

8 våningar. Fokus läggs därför endast på TR2 trapphus.  

 

Syftet med TR2-trapphus är att begränsa spridningen av brand och rökgaser genom det och 

isolera trapphuset i en egen brandcell. För att uppnå TR2 ska trapphuset utföras som en 

avskiljande konstruktion med dörrar in till trapphusets på samtliga plan. Genom att göra det 

skapas en luftsluss mellan samtliga lägenheter och trapphuset, se figur 19. Trapphuset ska inte 

stå i förbindelse med eventuella källarplan, delvis för att räddningstjänsten inte ska riskera 

rökgasspridning till det vid händelse av brand och delvis för att förhindra förvirring vid 

utrymning, då boende inte ska riskera att fly ner till källaren och inte hittar ut. 

 
Figur 19: Exempel på utformning av trapphus TR2.(Boverket, 2020b) 



 

36 

 

Beställaren har ingen separat modul för TR2 trapphus utan modifierar den befintliga 

trapphusemodulen, illustrerad i figur 16, för att möta kraven när ett TR2 trapphus är 

specificerat i ett visst hus. 

5.4 Tillgång till solljus 

Boverket ställer krav på att rum där människor vistas mer än bara tillfälligt ska ha tillgång till 

direkt solljus från exempelvis ett fönster. Det innebär att endast rum och utrymmen som 

hallar, klädkammare eller badrum inte behöver ha ett fönster till skillnad från exempelvis 

sovrum, kök eller vardagsrum där människor vistas en längre tid och omfattas av ljuskravet. 

Det blir därför relevant vid utformningen av entréer då placeringen av trapphuset och hissen, 

som står i anknytning till entrén, placeras på ett sådant sätt där de riskerar att blockera 

rummet bakom från solljus. Om rummet inte har fönster på andra sidan huset blir rummets 

användningsområde kraftigt begränsat som tidigare nämnt (Boverket, 2020a). Alltså har 

solljus och, närmare bestämt, möjligheten till placeringen av fönster och annat ljusinsläpp på 

ovanliggande plan en påverkan på entréns utformning. 

5.5 Tillgänglighet 

Boverket ställer krav på att entréer ska vara tillgängliga och användbara för alla människor. 

Kraven rör många olika aspekter på entréns fysiska utformning och förklaras bäst med 

illustrationerna som följer. I bilaga 1 syns utdrag från Boverkets byggregler (Boverket, 2021b) 

som bejakats vid utformningen av koncepten och lösningsförslaget. Figurer (20-24) hämtades 

från boverket och redovisar tillgänglighetskrav för olika typer av dörrar, trappor och vilplan 

mm. Kraven tar sig uttryck i olika avstånd som exempelvis passagemått för dörrar, utrymme 

för vändning av rullstol eller bredd på trappor och vilplan (Tomelilla kommun, 2011). Bilderna 

syftar till att underlätta visualisering av gällande myndighetskrav. 
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Figur 20 visar en entré med ett vilplan tillsammans med måttangivelser som gör entrén 

användbar och tillgänglig.  

 
Figur 20: Utformningsexempel entréplan (Tomelilla kommun, 2011) 

Figur 21 visar hur entréplan kan utformas i trapphus där utrymme för vändning rullstol 

illustreras framför hissen. I figur 21 visas även måttangivelser som avståndet mellan trappan 

och närmaste dörr in till lägenhet samt den minimala längden på planet till det högsta 

trappsteget.  

 
Figur 21: Dimensionskrav på utformningsexempel för trapphall (Tomelilla kommun, 2011) 
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Figur 22 illustrerar funktionsmått för entrédörrar och vändningsutrymmet för rullstolar från 

ett fågelperspektiv. 

 
Figur 22: Funktionsmått entrédörr (SS 91 42 21) (Tomelilla kommun, 2011) 
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Figur 23 redovisar samma funktionsmått som föregående bild fast för innerdörrar. Det kan 

observeras att måtten på dörren längd, bredd och avstånd till vägg varierar beroende på den 

gällande nivån för tillgänglighetskraven. 

 
Figur 23: Funktionsmått innerdörr (SS 91 42 21) 

Figur 24 visar hur manöverdonet för dörröppnare ska placeras med måttangivelser för att vara 

brukbart för rullstolsbundna och funktionsnedsatta. Dörren behöver kunna öppnas utan att 

slå i rullstolen vilket kräver att de placeras med ett visst avstånd från den. 

 
Figur 24: Placering av manöverdon för dörröppnare (Boverket 2021). 
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5.6 Hissar 

Boverket definierar hissar som “motordrivna anordningar med hisskorg, plattform eller annan 

lastbärande del.” De installeras permanent för att transportera personer eller gods. Det finns 

olika slags hissar som person- och varuhissar, varu- och småvaruhissar, plattformshissar, 

trapphissar och tillsynshissar. Undersökningen rör hissar för flerbostadshus där endast 

person- och plattformshissar likt den i figur 25 relevanta att studera. När det kommer till hissar 

i flerbostadshus med fler än fyra plan är det obligatoriskt att de är anpassade för att 

transportera sjukbår. Idag är de flesta hissarna anpassade för att transportera sjukbår och 

kallas således för bårhissar (Boverket, 2021a).  

 

 
Figur 25: Plattformshiss Cibes A8000 (Cibes. u.å.) 

5.7 Trappor och ramper 

För både trappor och ramper är det viktigt att de konstrueras för att personer ska kunna 

förflytta sig säkert. För att göra trappan säker måste hänsyn tas till lutning, längd och 

måttförhållande. Det innebär bland annat att lutningen i gånglinjen inte ska ändras inom 

samma trapplopp och att avvikande höjd för enskilda trappsteg bör undvikas. Vid mått från 

gånglinjen ska trappans djup vara minst 250 mm. Det är vanligt att välja en steghöjd mellan 

170 till 180 mm (Forssellstrappan, 2016).  Om trapploppet inte begränsas av en vägg behövs 

det installeras räcken som ökar säkerheten vid fall (Boverket 2014).  
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Figur 26 visar trappformeln som anger hur trappors steghöjd och stegdjup bör förhålla sig till 

varandra för att trappan ska bli bekväm och säker att gå i. 

 
Figur 26: Trappformeln i praktiken (Forssellstrappan, 2016). 

Ett annat sätt att överbrygga höjdskillnader är att använda ramper. Ramper ska vara 

tillgängliga för funktionsnedsatta där den maximala lutningen på det sluttande planet är 1:12 

för att undvika risken att ramla eller välta baklänges. Den maximala höjdskillnaden mellan 

vilplanen ska vara 0.5 m och vilplanen ska var minst 2 meter långa för att kunna vända en 

rullstol. Därtill kan ramper ha en fri bredd på minst 1.3 m. Ramper ska likt trappor också ha 

ledstänger (Boverket, 2019). Figur 27 illustrerar ett exempel på en ramp med angivna 

måttangivelser för höjd på ramp och avstånd till tillgänglig ledstång. 

 

 
Figur 27: Exempel på dimensionering av ledstång och ramp (Bygglovalliansen, 2010) 

5.8 Fastighetsbox för postutdelning 

Följande riktlinjer gäller enligt Boverket och Forum för fastighetsboxar: “För nybyggda 

flerbostadshus skall fastighetsboxar för postutdelning installeras” (BBR 3:23).  

“Fastighetsboxarna ska placeras i direkt anslutning till fastighetens entré eller lättillgängligt 

utomhus” (Forum för Fastighetsboxar, u.å.b.). Postboxarna skall vara tillgängliga och brukbara 

(Boverket, 2014). 
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Vidare finns även krav på avstånd från marken upp till lägsta och högsta raden brevinkast, 

synliga i figur 28, men för det maximala avståndet från entrédörr till fastighetsbox finns inget 

mått angivet. bra Vidare kräver Forum för fastighetsboxar även att en avlastningsyta ska 

placeras i direkt anslutning till boxanläggningen. Den skall klara av en belastning på minst 25 

kg, bör sitta på 600-900 mm höjd och minst ha arean 370 x 520 mm. 

 
Figur 28: Minsta och högsta inläggshöjd (Forum för fastighetsboxar, u.å.a.) 

Fastighetsboxen med modellbeteckningen “Svenskboxen 2x9” valdes från leverantören 
SkyltAB (SkyltAB, u.å.), illustrerad i figur 29, då den maximerar antalet postfack och möter 
kravet för en avlastningsyta genom ett inbyggt, utfällbart avlastningsbord. 

 
Figur 29: T.V. - fastighetsbox för postutdelning, I.M. - inbyggt avlastningsbord, T.H. - fastighetsboxens dimensioner 

(SkyltAB, u.å.) 

5.9 Utrymningsdimensionering - gångavstånd vid utrymning 

I ett flerbostadshus är avståndet som boende förväntas gå mellan trapphuset och fastighetens 

utgång begränsat till 10 meter (Boverket, 2006). Det gäller för att samtliga boende, oavsett 

funktions- och rörelseförmåga, snabbt och enkelt ska kunna utrymma byggnaden vid händelse 

av brand eller annan nödsituation. Boverket definierar utrymningsvägen enligt följande:  

 

“Med utrymningsväg avses en väg från en brandcell till det fria eller till annan säker plats. 

Utrymningsvägen kan utgöras av:  
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• en utgång direkt till det fria eller till en säker flyktplats eller  

• en gångväg; korridorer, trapphus, loftgångar i eller utanför byggnaden som leder till det fria 

eller till en säker flyktplats. “  

 
“Avståndet från lägenhetens ytterdörr fram till trapphuset bör inte överstiga 10 m om det inte 
kan påvisas på annat sätt att utrymningen kan ske på ett tillfredsställande sätt.” (Boverket, 
2006). 
 
Kravet begränsar många gånger entrémodulens längd eftersom modulernas inre längd kan 
vara upp till 11,3 meter, vilket i sig är för långt, i kombination med att en korridorsmodul med 
bredden 1,5 meter ofta placeras mellan entrémodul och trapphus förlänger avståndet 
ytterligare. Eftersom korridorsmodulen inte är en egen brandcell och många gånger saknar 
väggar helt kan måste bredden räknas med i den totala utrymningsvägen på 10 meter. 
Beroende på husets planlösning och placering av brandceller blir den maximala längden på 
entrémodulen 8,5 meter (10–1,5 meter). 

5.11 Tillgång till barnvagns- och cykelförråd 

Enligt paragraf 3:23 i boverkets byggregler (Boverket, 2011) gäller följande för 

bostadskomplement som exempelvis tvättstuga, barnvagns- och cykelförråd mm. Om det inte 

finns torktumlare och tvättmaskiner i lägenheterna ska det finnas en gemensam tvättstuga i 

nära förbindelse till flerbostadshuset. Det ska dessutom finnas låsbara förråd, barnvagnsrum, 

cykelförråd och förvaring av utomhusrullstolar och rollatorer i anknytning till bostäderna.  

Det är därför viktigt att vid utformning av entréer att bostadskomplimenten kan anslutas till, 

eller vara tillräckligt nära entrén för att uppnå dessa krav. 

5.12 Övriga krav som inte diskuteras i rapporten 

Utöver de tidigare nämnda krav som ställs på entréer finns ytterligare krav på ledstänger, 

räcken, kontrastmarkeringar, ljussättning, med mera (Boverket, 2011). Eftersom de enkelt kan 

eftermonteras och inte kräver justering eller anpassning av utrymmet för att få plats med 

utelämnas de i arbetet. Oavsett hur entrén utformas går det alltid att få plats med dem. 
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6. Kundkrav & produktkrav 

I avsnittet redovisas samtliga kundkrav, vilka lag- och myndighetskrav som är relevanta, hur 

produktplattformen fungerar och vilka begränsningar den har, för att till sist resultera i en 

uppsättning produktkrav. 

6.1 Kundkrav 

Kundkraven identifieras genom ett antal ostrukturerade intervjuer av personer med ledande 

roller i organisationen samt genom en stor workshop med ett tvärfunktionell deltagargrupp. 

De presenteras i tabell 2 nedan. Exempelvis intervjuades tre arkitekter för kundkrav gällande 

utformningsfrihet för planlösningar, detaljplanekrav, boverkets krav, med mera. 

Konstruktörer på modulkonfigurationsavdelningen intervjuades för att identifiera 

begränsningar och kundkrav som härstammar från produktplattformen och de befintliga 

modulerna. Vd:n intervjuades för att identifiera kundkraven kring tillverkning, transport och 

integration av modulen samt för att få en överblick över hela organisationens arbetsprocess. 

Det säkerställer hög reliabilitet hos de framtagna kundkraven. 

 

Från intervjun med arkitekt erhölls insikten om vilken utmaning det är att uppfylla 

myndighetskraven (Raphael, 2022). Myndighetskraven som specificerar entréns placering på 

tomten och avstånd till handikapparkering, angöring (lastplats), matavfall och miljöstation 

klargjordes. Vidare förklarades hur trapphusen indelas i brandklasser och vilka krav som 

behövs för att uppfylla dem. Därtill redogjorde han för tillgänglighetsrelaterade krav som 

exempelvis ramper, dörrar och höjdskillnader. Beställarkrav förklarades vilket har att göra 

med fastighetsboxens placering och utformning. Därutöver tog han upp mobilitetsåtgärder 

som klargör krav om cykelrum, leveransskåp och informationstavla. Slutligen redogjorde 

Raphael kraven relaterade till anslutning till bostadskomplement vilket bl. a. omfattar 

energiförsörjning, ventilation, barnvagnsförråd, städrum och sophantering. 

Installationsansvarig bidrog med ytterligare specifikationer relaterat till installationsschaktet 

(Stefan, 2022).  

  



 

45 

 

Tabell 2: Sammanställning av identifierade kundkrav 

Identifierade kundkrav 

1 Entrémodulen ska följa alla gällande lag- och myndighetskrav. 

2 Entrémodulen ska kunna anpassas till en genomgångsentré. 

3 Entrémodulen ska kunna anpassas med syftet att dess utformning inte ska krocka 

eller har en negativ åverkan på de omkringliggande moduler. 

4 Entrémodulen ska ha en inbyggd nivå av flexibilitet som tillåter den att placeras för 

att uppfylla geometriska krav, avståndskrav, detaljplanekrav, och passa in med 

övriga moduler i produktplattformar 

5 Entrémodulen ska kunna tillverkas av SIBS MY och fraktas av Frontlog. 

6 Entrémodulen ska kunna förses med samtliga installationer. 

7 Entrémodulen måste vara yteffektiv/kompakt. 

 

Samtliga kundkrav måste uppfyllas av det framtagna konceptet för att det ska kunna anses 

vara ett realiserbart alternativ. Anledningen är att beställaren har satt som målsättningen för 

projektet att förenkla och krympa komplexiteten för utformningen av entréer i 

produktplattformen. Visionen är en utvecklad grundvariant för en entrémodul som kan 

justeras för att passa alla givna situationer. Se avsnitt “Parametrin för entrémodulen” för 

exempel på de förekommande situationerna som entrémodulen måste kunna anpassas efter. 

6.2 Produktkrav 

Med hög reliabilitet hos de erhållna kundkraven kunde modulens produktkrav tas fram som 

en vidareutveckling från dem. Produktkraven kommer mestadels från kundkravet 

“Entrémodulen ska följa alla gällande lag- och myndighetskrav.” på grund av Boverkets krav, 

tillsammans med de standarder som redovisas i kapitel 5. Samtliga identifierade produktkrav 

redovisas i bilaga 1. 
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I tabell 3 redovisas de mest relevanta produktkraven och de som var centrala under 

konceptgenereringen och utformningen av det slutgiltiga lösningsförslaget. 
Tabell 3: De mest relevanta produktkraven 

De mest relevanta produktkraven 

1. Entrémodulens bredd ska understiga 3,8 meter. 

2. Entrémodulens längd ska understiga 11,3 meter. 

3. Ingen del av entrén ska ha en fri höjd på mindre än 2 meter. 

4. Kommunikationsutrymmen som korridorer, hisshallar och entréplan ska tillmötesgå 

kravet för vändmått för rullstol på 1,5 meter (diameter). 

5. Entrén ska tillmötesgå kraven på tillgänglighet där antingen trappan eller hissen 

rymmer en sjukbår. 

6. Entrén ska kunna anpassas med en avskiljande dörr in till trapphuset för att uppnå 

TR2-klassificering. 

7. Trappor ska utformas efter och följa trappformeln och ha ett minimalt stegdjup på 

0,25 meter. 

8. Ramper ska ha en maximal stigning på 1:12, en minimal bredd på 1,3 meter och 

varje löp får inte vara högre än 0,5 meter. 

9.  Hisshallens bredd ska vara minst lika djup som hisskorgen/ hissplattformen. 

10. Lutningen på golv/ hisshallar/ vilplan får ha en maximal lutning på 1:50. 
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7. Befintliga utformningar av entréer 

I följande kapitel redovisas några exempel från den tematiska analysen av planritningar från 

Stockholms stad. Total analyserades 16 ritningar som sedan blev underlag för workshopen och 

sedermera inspiration de slutgiltiga koncepten. 

7.1 Datainsamling av arkitektritningar 

I figur 30 visas planritningen av entrén till flerbostadshuset Sällheten 1 (Eyvind Johnsons Gata 

14). Entrén som visas var vanlig bland moderna flerbostadshus med genomgångshiss och 

trappa upp till plan 1. Postboxarnas placering är till höger om entrédörren, framför hissen utan 

att blockera den. I tabell 4 redovisas de mest relevanta analyskriterierna för entrén som 

höjdskillnader och konfigurationer. 

 
Figur 30: Sällheten 1, Entréplan och plan 1 

 

Tabell 4: Sällheten 1, relevanta aspekter 

Analyskategori m Observationer 

Höjdskillnad mellan utsida 

och entréplan 

0,022  

Höjdskillnaden mellan 

entréplan och plan 1 

1,65  

Höjdskillnad mellan 

entréplan och plan 2 

4,45  

Höjdskillnad mellan plan 1 

och 2 

2,8  

Hiss   Genomgående till plan 1, 

parallell mot fasad 

Trapphus  Ej brandskyddat, parallell 

mot fasad 
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För plan högre upp är ytan mellan fasaden mot gatan och hissen tillsammans med trapphuset 

öppet hela vägen ner, se figur 31. Det medför att utrymmet inte kan användas till något viktigt 

som exempelvis lägenheter eller hall, vilket har en negativ inverkan på nyttjandetalet. 

Utrymmet på andra sidan hissen används som hall som ansluts till tre lägenheter. 

 
Figur 30:Sällheten 1, ovanliggande plan 

Ett annat exempel är flerbostadshuset Linjefarten 1 där en av byggnadens entréplan ser ut 

som följande, se figur 32. Det kan observeras att dödutrymmet som finns hos Sällheten 1 inte 

uppkommer vid Linjefartens entré. Att bostaden inte har dödutrymme vid entrén indikerar 

positiv inverkan på nyttjandetalet. För entrén finns ingen höjdskillnad vid entrévåningen. 

Våningen ovan har en L-formad entré som ansluts till tre lägenheter. I tabell 5 redovisas fler 

relevanta analyskriterier. 

       
Figur 31: Linjefarten 1, entréplan till vänster och ovanliggande plan till höger 
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Tabell 5: Linjefarten 1, relevanta aspekter 

Analyskategori Distans (m) Observationer 

Höjdskillnad mellan utsidan 

och entréplan 

- Ej angivet i planritning 

Höjdskillnaden mellan 

entréplan och plan 1 

4,1 Det finns inget halvplan i 

entrén. 

Hiss   Ej genomgående, placerad 

vinkelrät mot fasad och mitt 

emot hiss. 

Trapphus  Ej brandskyddad, placerad  

vinkelrät mot fasad och mitt 

emot hiss. 

 

För entrén i Lycksaligheten 2 (Harry Martinssons Gata 14) är trappan upp till plan 2 inte i direkt 

anslutning till trapphuset och består av två trappor med ett vilplan emellan, se figur 33. 

Postboxar finns direkt till vänster vid entréns ingång, framför hissen. För redovisning av 

höjdskillnader och konfigurationer, se tabell 6. 

 
Figur 33: Lycksaligheten 2, entréplan 
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Tabell 6: Lycksaligheten 2, relevanta aspekter 

Analyskategori m Observationer 

Höjdskillnad mellan utsida 

och entréplan 

0,010  

Höjdskillnaden mellan 

entréplan och plan 1 

2,74  

Höjdskillnad mellan 

entréplan och plan 2 

5,54   

Höjdskillnad mellan plan 1 

och 2 

2,8  

Hiss   Genomgående till plan 1, 

parallell mot fasad 

Trapphus  Ej brandskyddad, parallel 

mot fasad 

 

Vidare upp till planet ovan, dvs plan 3, kan det iakttas att hissen inte längre blir genomgående 

och att den når till en relativt liten rektangulärformad hall som ansluts till 3 lägenheter, se 

figur 34. Att inget dödutrymme kan observeras bådar positivt för nyttjandetalet. 

 

 
Figur 32: Lycksaligheten 2, ovanliggande plan 

Oskarslund 1 

För entrén i huset Oskarslund 1, se figur 35, ges ett exempel på en större entré med 

brandskyddat trapphus. Det kan observeras att entrén inledningsvis från dörren har en lång 

korridor som når fram till hissen och trapphuset. Hissen är genomgående och vilket gör det 

möjligt för funktionsnedsatta att ta sig upp till plan 1. För att nå trapphuset finns två dörrar 
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där första leder in till vägen mot plan 1 och den andra vid ingången till trapphuset. Att 

trapphuset är slutet i en egen cell medför att det blir brandklassat enligt TR2. Därtill är entrén 

genomgående då det går att tas sig till innergården med både hissen och halvtrappan upp till 

plan 1.  

 
Figur 33: Oskarslund 1, entréplan 

För övre våningsplan går korridoren framför hissen och trapphuset och kopplas till tre 

lägenhetsdörrar, se figur 36. Ytan som ligger ovanför entrén mot innergården går längs 

fasaden och buktar inte in som vid plan 1. Beställaren vill kunna utnyttja maximal yta till att 

använda som lägenheter som kan hyras ut vilket bidrar positivt till nyttjandetalet. Som det kan 

observeras i planritningarna fanns det inga måttanvisningar vilket gör att alla höjdskillnader 

blir okända. 
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Figur 34: Oskarslund 1, ovanliggande plan 

7.2 Entrévarianter 

Genom intervjuer, workshoppar och benchmark-studien ska insamlad data struktureras. 

Entrévarianterna för benchmarkstudie kunde ordnas utifrån ett antal kategorier eller 

typentréer. Konceptet ska kunna möta samtliga kundkrav och behöver därför vara 

anpassningsbar till att utformas som de olika typentréerna (Ossian, 2022): 

 

● Genomgångstrapphus, olika nivå (mellan gata och innergård) 

● Genomgångstrapphus, samma nivå (mellan gata och innergård) 

● Enkelsidigt trapphus, marknivå 

● Enkelsidigt trapphus, ovan marknivå 

● Souterräng, entré på två lika nivåer 
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7.3 Placering av trapphus och hisschakt i modul 

En annan aspekt som kan skapa problematik vid utformningen av entrén är även placering av 

trapphus och hisschakt inom en viss modul. Figur 37 visar att hiss och trappa kan placeras i 

mitten av en tänkt modul. Exemplet i figur 37 är inte från ett modulhus men illustrerar 

problemet i fråga väl. Varianten av entrén är väldigt vanlig på marknaden, vilket 

benchmarkingen tydde på. Att implementera entrétypen i produktplattformen är möjligt men 

inte optimalt till följd av entréplanets area framför hissen, vilket blir svårt att utnyttja på 

efterföljande plan. Eftersom det är åtråvärt att maximera boarea, särskilt i ett hyreshus, är det 

viktigt att det inte skapas “dödutrymmen” där inget praktiskt kan placeras. Enligt Boverket 

måste utrymmet framför hissen ha ett djup på minst 1500 mm eller 2100 mm, uppmätt från 

hisskorgens tröskel, om entrédörren inte är placerad rakt framför hissdörren. På de 

efterföljande planen blir det alltså ett utrymme mellan fasad och hisschakt och trapphus där 

ett rum kan placeras. Problemet som uppstår är att bredden på rummet blir begränsat och för 

trångt vilket medför att det inte kan användas som ett sovrum och blir istället en 

överdimensionerad garderob, vilket inte höjer marknadsvärdet eller gör lägenheten lika 

attraktiv som ett ytterligare sovrum skulle göra. 

 
Figur 35: Entré med höjdskillnad mellan entréplan och plan 1. En genomgångshiss och ett trapphus med trappa 

upp till plan 1 som överbryggar höjdskillnaden. Entréplan framför och en hisshall på plan 1 bakom hissen. 
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8. Viktiga parametrar för modulen 

I följande kapitel beskrivs relevanta parametrar för en entrémodul samt hur de påverkar dess 

utformning.  

8.1 De relevanta parametrarna  

För att lösningsförslaget till entrémodulen ska kunna möta samtliga kundkrav samt lag- och 

myndighetskrav måste dess dimensioner kunna justeras efter ett antal parametrar. Dessa 

parametrar presenteras i följande kapitel. 

8.1.1 Höjdskillnad: 

I många bostadshus finns en höjdskillnad mellan entréplan och första plan. Höjdskillnaden 

varierar från hus till hus och genom enstaka hus, beroende på omkringliggande 

markförhållanden och krav från detaljplan. Det kan även finnas en höjdskillnad mellan förgård 

och bakgård genom huset som avgör höjden på plan. Små höjdskillnader kan överbryggas med 

en ramp, maximal lutning 1:12 (Boverket, 2011), medan större kan överbryggas med trappor 

och olika sorters hissar. Entrémodulen måste alltså dels ha justerbarhet för en höjdskillnad 

mellan entréplan och första plan, samt ha justerbarhet för att använda en trappa med ramp 

vid små höjdskillnader eller trappa med en hissanordning vid större höjdskillnader. Tekniskt 

sett skulle endast en ramp räcka vid små höjdskillnader men efter samråd med menar att 

ramper är mindre bekväma att gå uppför och en trappa, även om det bara krävs ett steg, är 

att föredra när det kommer till komfort för hyresgästerna. 

 

Parametrar: 

● Höjdjustering, 0–1800 mm (från kundkrav) 

● Trappa med hiss eller trappa med ramp 

8.1.2 Placering av entrétrappa eller ramp 

I de fall där det förekommer en höjdskillnad mellan entréplan och första plan, som kräver en 

ramp eller trappa, är det nödvändigt att de kan placeras med rätt orientering. Rätt orientering 

kan syfta till den mest intuitiva placeringen, i relation till utrymning eller gångväg mellan 

trappa och hiss, eller den mest estetiska. I praktiken innebär det att trappan eller rampen ska 

kunna placeras längs den högra eller vänstra väggen i entrén. 

 

Parameter: 

● Placering av entrétrappa eller -ramp: Höger eller Vänster 
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8.1.3 Genomgångsentré 

En genomgångsentré är många gånger ett krav från detaljplan eller helt enkelt ett måste för 

att boende på ett smidigt sätt ska kunna nå innergården till ett flerbostadshus. En 

genomgångsentré innebär kortfattat att entrén ska sammankoppla förgård med bakgård med 

en kontinuerlig passage, vanligtvis med en korridor. 

 

Parameter: 

● Genomgång: Ja eller Nej 

8.1.4 Rotationsriktning hos trapphus: 

Trappans rotation ska kunna justeras för att antingen gå medsols eller motsols beroende på 

vad som passar huvudentrén och genomgångsentrén bäst. Anledningen är för att kunna skapa 

raka och intuitiva passager mellan de olika entrédörrar, trappor, hissar eller ramper som 

placeras i entrén. 

Parameter: 

● Trappans rotationsriktning: medsols/motsols 

8.1.5 Entrémodulens bredd 

Entrémodulen bredd (innervägg till innervägg) bör med fördel kunna justeras för att entrén 

ska kunna ta upp minsta möjliga area som möjligt där situationen tillåter det. 

Parameter: 

● Modulens bredd: X –3800 mm (X beror på entréns layout, 3800 mm är den maximala 

modulbredden) 

8.1.6 Totala längd mellan fasad och trapphus/modullängd 

Avståndet mellan entrédörr och trapphuset är begränsat nedåt till följd av krav på 

tillgänglighet (vändmått rullstol, bland annat) och hur trappor och hiss ska dimensioneras. I 

det fall där en plattformshiss med schakt är specificerat blir hisschaktets yttre längd 

tillsammans med vändmåttet för rullstol den minsta möjliga längden. Exempelvis, om 

hisschaktets längd är 2400 mm, blir den totala minsta möjliga längden, tillsammans med 

vändmåttet på 1500 mm, 3900 mm. Vid stora höjdskillnader kan trappan bli längre än 2400 

mm. Då blir trappans längd istället avgörande för den minsta möjliga längden.  

 

Parameter: 

● Modulens längd: X–11 300 mm (X beror på entréns layout och hissens storlek. 11 300 

är den maximala modulängden) 

8.1.7 Utformning och placering av installationsschakt 

Varje modultorn ska ha ett vertikalt schakt för att dra installationer i. Schaktet placeras alltid 

vid något av de stabiliserande hörnen. Beroende på entréns layout kan längden behöva 



 

56 

 

anpassas, exempelvis för att följa längden på en trappa som in sin tur vars längd beror på 

höjdskillnaden den måste överbrygga. Bredden är låst på 600 mm, samma mått som de 

stabiliserande hörnen. 

Parameter: 

● Installationsschaktets längd: 1000–2400 mm (Minimimått - plattformshissen längd) 

8.1.8 Placering av fastighetsboxar 

Fastighetsboxar för postutdelning ska vara placerade i entréer till flerfamiljshus. De ska 

placeras i direkt anslutning till entrén (Forum för fastighetsboxar, u.å.a.). Dess placering kräver 

följande tre parametrar: 

Parametrar: 

● Placering av fastighetsbox: På entréplan eller plan ett 

● Placering av fastighetsbox: höger/vänster/båda 

● Antalet fastighetsboxar: 1 eller 2 (bredvid varandra) 

8.1.9 Brandskyddat trapphus 

Kräver huset ett brandskyddat trapphus eller inte? 

Parameter: 

● Brandskyddat trapphus: Nej eller TR2 

8.1.10 Placering av trapphus och hisschakt: 

Trapphus och hisschakt ingår i en och samma modul, enligt figur 16. Layouten i 

trapphusmodulen bör kunna speglas för att linjera med trappan i entrémodulen. 

Parameter: 

● Hisschakt: höger/vänster 
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8.1.11 Sammanfattning av relevanta parametrar 

För att sammanfatta de relevanta parametrarna och ge en tydligare överblick redovisas 

samtliga i tabellform i tabell 7. Dessa parametrar kan dock behöva utökas eller kortas ned 

beroende på vald utformning av entrén. Exempelvis kan en väldigt bred hiss påverka 

layouten i entrén så att bredden måste vara den största möjliga för att kraven på 

tillgänglighet ska kunna tillgodoses. En annan layout kan innebära att fastighetsboxarna 

endast kan placeras på ett visst ställe för att inte begränsa tillgängligheten och 

framkomligheten. För en annan entré kan fönster och glaspartier vara specificerade, vars 

dimensioner och möjlig placering kräver ytterligare parametrar. 
Tabell 7: Entrémodulens parametrar 

Parameter: Värde: 

1. Höjdskillnad 0–1800 mm 

2. Hiss eller ramp Hiss/Ramp 

3. Placering av trappa/ ramp Höger/Vänster sida 

4. Genomgångsentré Ja/Nej 

5. Rotationsriktning trappa Medsols/Motsols 

6. Modulens bredd ≤ 3800 mm 

7. Modulens längd ≤ 11300 mm 

8. Installationsschaktets längd 1000–2400 mm 

9. Placering av fastighetsboxar Entréplan/ Första plan 

10. Placering av fastighetsboxar Höger/Vänster sida 

11. Antal fastighetsboxar En/Två stycken 

12. Brandskyddat trapphus Nej/Ja 

13 Layout trapphus- och hissmodul Höger/Vänster 
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9. Konceptutveckling 

I följande kapitel beskrivs konceptgenereringsprocessen. De olika koncepten beskrivs 

kortfattat tillsammans med vilka styrkor och svagheter de har. Sedan återkopplas analysen av 

koncepten till den tematiska analysen av insamlad data. 

9.1 Konceptutvecklingsprocessen 

När kundkraven översatts till produktkrav och produktplattformens begränsningar var 

bestämda började konceptgenereringen med brainstorming som sedan övergick i individuellt 

arbete med att ta fram ett antal koncept. Individuellt arbete utnyttjades för att maximera 

kreativiteten och det fria tänkandet i syfte att låta alla idéer, stora som små, ta fart. Den 

insamlade data från benchmark-studierna, dokument- och litteraturstudien samt från 

intervjuerna utgjorde riktlinjer för konceptgenereringen. Analyskriterierna som samanställdes 

i tabell 4, 5 och 6 användes som underlag och inspiration för konceptgenereringen.  
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9.2 Konceptidéer & analys 

Koncept 1: Standardentré, version 1 

Standardentré, V1 är baserat den vanligast förekommande entrélösningen från benchmark-

studierna. Trapphuset är placerat bredvid hisschaktet, som placeras inuti hålet i modellen, 

synligt i figur 38. Lösning tillåter stora höjdskillnader mellan entréplan och plan 1. Den är dock 

begränsad nedåt, det vill säga till en minimal höjdskillnad, eftersom den fria höjden, under 

trappans vilplan, eller svängda del, måste vara minst 2 meter. I övrigt är lösningen kompakt 

och yteffektiv. Konceptet har även ett stort grundstativ i botten som sträcker sig längs hela 

entréns area, med ett komplimenterande grundstativ ovanpå vars höjd justeras efter den 

specificerade höjdskillnaden mellan entréplan och plan ett. Den största svagheten är dock att 

arean som entrén tar upp på entréplan inte kan användas till exempelvis sovrum på 

efterföljande plan om entréns djup är för litet, eller med andra ord om entrén är yteffektivt 

dimensionerad. Anledningen är att arean på utrymmet blir runt 3,8 x 1,5 meter, vilket blir svårt 

att placera en säng i och få ett trevligt sovrum. Det är även svårt att skapa grundstativ med 

utskärningar för trappor som den nuvarande produktplattformen är strukturerad. En styrka är 

dess korta utrymningsavstånd mellan trappa/hiss till entrédörr. 

 

 
Figur 36: Koncept 1, trapphus och hisschakt bredvid, parallellt mot fasad. T.V - isometrisk vy, T.H - vy ovanifrån 
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Koncept 2: Standardentré, version 2 

Standardentré, V2, visas i figur 39 nedan. Dess layout liknar version 1 men har en avskiljande 

vägg för att kunna klassificeras som ett brandskyddat trapphus. En annan skillnad är även att 

grundstativen nu istället delas på mitten, där det lägre endast sträcker sig till mitten och möter 

det högre stativet. 

 

 
Figur 37: Koncept 2, variation av koncept 1 med brandskyddat trapphus. T.V - isometrisk vy, T.H - vy ovanifrån 
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Koncept 3: Flaggan 

För koncept 3 som visas i figur 40 är trappan och hissen placerade bredvid varandra och är 

vinkelräta mot fasad. Det medför att korridoren i entrén och till lägenheterna i övre plan blir 

parallella med fasad, dvs går rakt in i huset. Till vänster om entrédörren finns ett rum som kan 

användas till bostadskomplement som exempelvis förvaring av cyklar. För entrén ligger 

trapphus och hiss längre in i huset vilket gör att konceptet hade passat bäst för punkthus. 

Område till vänster om trapphuset och hissen ska användas som hisshall  medan området till 

höger inte har någon genomtänk funktion på övre plan. Eftersom modulerna byggs i torn 

kommer det blir svårt att nyttja området till höger om hissen på övre plan vilken har negativ 

påverkan på nyttjandetalet. 

 
Figur 38: Koncept 3, trapphus och hisschakt bredvid, vinkelrätt mot fasad. T.V - isometrisk vy, T.H - vy ovanifrån 
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Koncept 4: Korridoren 

Fördelen med layouten i figur 41 var dess smala form och kompakta fotavtryck, den största 

svagheten hos lösningen var dock att på de efterföljande våningarna begränsade 

produktplattformen möjligheten att utnyttja utrymmet bredvid trapphuset och hisschaktet. 

Det vill säga att det inte gick att integrera arean med de intilliggande lägenheterna, vilket 

innebar lågt nyttjandetal. På ovanliggande plan skulle layouten även innebära att utrymmet 

bredvid hissen och trappan, där korridoren går på entréplan, skulle bli dött utrymmy som inte 

kunde blir del av någon omkringliggande lägenhet på grund av begränsningar från 

produktplattformen. 

 
Figur 39: Koncept 3, trapphus och hisschakt mitt emot. T.V - isometrisk vy, T.H - vy ovanifrån 
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Koncept 5: Hörntrappan 

Konceptet som illustreras i figur 42 skapades med inspiration taget från ett av beställarens 

tidigare projekt för att experimentera med ytor, dimensioner och placering av olika moduler. 

På entréplan finns en plattformshiss för att möta tillgänglighetskraven för att nå linhissen eller 

huvudhissen. En svängd trappa i hörnet utgör ordinarie gångväg till linhissen. Vid 

presentationen av konceptet erhölls lärdomar om hur modultorn fungerar och varför moduler 

inte kan överbrygga över två separata modultorn. Även här placerades barnvagns- och 

cykelförråd med entrédörr i marknivå. Den största svagheten är att designen inte är speciellt 

yteffektiv och samt att utrymningsvägen många gånger blir för lång mellan lägenheternas 

ytterdörr och entréns ytterdörr. 

 

 
Figur 40: Koncept 5, stor nedsänkt entré med plattformshiss och svängd trappa i hörnet. T.V - isometrisk vy, T.H - 

vy ovanifrån 
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Koncept 6: Entréboxen  

Koncept 6 som visas i figur 43 är en vanligt förekommande entré. För konceptet är 

höjdskillnaden 1 m mellan entréplan och plan 1. Därtill är hissen genomgående upp till plan 1 

för att lösa kraven kopplat till personer med funktionsnedsättning. Hissen och trapphuset 

ligger bredvid varandra och är parallella med entréns fasad. Höjdskillnaden mellan entréplan 

och plan 2 är 3250 mm. Entrén har en distansmodul för att överbrygga höjdskillnaden mellan 

entréplan och plan 2. Bredden för entrén är 4100 mm och vilket är den maximala bredden för 

en modul. Längden på entrén är 7200 mm. Trapphuset är inte brandskyddat.  

 

Fördelen med konceptet är att det inte krävs en separat plattformshiss för att komma upp till 

plan 1 då den vanliga hissen är placerad på entréplan och är genomgående. Att korridoren/ 

hisshallen går längs fasaden mot gatan gör att flerbostadshuset inte kan bli djupt vilket inte 

visade sig vara aktuellt för beställaren.  När korridoren istället går mitt i huset blir det djupare 

då lägenheter på båda sidor har tillgång till ljus. 

 

 
Figur 41: Koncept 6: trapphus och hisschakt bredvid, parallellt mot fasad. T.V - isometrisk vy, T.H - vy ovanifrån 
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Koncept 7: Dubbelgångaren 

Koncept 7 som visas i figur 44 har en separat entré från gata till trapphus och hiss. 

Höjdskillnaden mellan entréplan och plan 1 är 1 m hög. Hissen är genomgående upp till plan 

1. Trapphus och hiss ligger bredvid varandra och är parallella mot fasad. På vänster sida av 

trapphuset finns även en halvtrappa upp till plan 1. På höger sida av hissen finns en korridor 

som kan användas för att gå till innergård. Trapphuset är brandskyddat enligt TR2. Bredden 

på modulen är 8,2 m vilket medför att den omfattar 2 moduler i bredd. Längden på 

entrémodulen är 10 m. 

 

En fördel med entrén är att trapphuset är brandskyddat med en separat ingång vilket 

underlättar flyktvägen. Nackdelen är att entrén inte genomtänkt när det kommer till plan ovan 

vilket gör den ineffektiv med lågt nyttjandetal.  

 

 

 
Figur 42: Koncept 7: trapphus och hisschakt bredvid, parallellt mot fasad, genomgångsentré. T.V - isometrisk vy, 

T.H - vy ovanifrån 
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9.3 Konceptutvärdering 

Samtliga koncept presenterades och utvärderades under workshop två där både fördelarna 

och nackdelarna poängterades. Med hjälp av beställarens konstruktörer och arkitekter kunde 

styrkor och svagheter identifieras och vad som skulle passa bra med produktplattformen i 

övrigt. Dessa är representerade i tabell 8 nedan.  

 
Tabell 8: Konceptens styrkor och svagheter 

Koncept Styrkor Svagheter 

1: Standardentré, V1 • Kompakt fotavtryck 

• Enkel och intuitiv layout 

• Har en undre gräns för 

höjdskillnad 

 

2: Standardentré, V2 

 

• Kompakt fotavtryck 

• Enkel och intuitiv layout 

 

• Blir inte trevlig/ 

inbjudande vid TR2-

konfiguration 

3: Flaggan • Utrymme för 

bostadskomplement 

• Lätt att anpassa till 

genomgångsentré 

 

• Svårt att utnyttja all area 

på ovanliggande plan 

• Kan endast ha 

entrédörrar på ena sidan 

av korridoren 

 

4: Korridoren • Lätt att anpassa till 

genomgångskorridor 

• Smalt fotavtryck 

• Svår att anpassa till TR2 

• Svårt att utnyttja 

modulens area till andra 

lägenheter på 

ovanliggande plan 

5: Hörntrappan • Rymlig och trevlig entré 

• Lätt att integrera 

bostadskomplement på 

den nedre entréplan 

• Lång utrymningsväg 

• Dålig yteffektivitet 

• Kräver plattformshiss 

6: Entréboxen • Simpel, kompakt och 

funktionellt utformad 

• Svårt att anpassa till TR2 

• Entrén kan upplevas 

trång 

7.Dubbelgångaren • Rymlig entré med många 

anslutande 

bostadskomplement 

• Separata ingångar skapar 

en tydlig utrymningsväg  

• Svårt att nyttja all area 

på ovanliggande plan 

• Trappan längst till 

vänster blir överflödig 
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Konceptens styrkor och svagheter vägdes och genom det identifierades dem kunde de 

centrala egenskaperna identifieras. De identifierade egenskaperna utgjorde sedan riktlinjer 

för det vidareutvecklade konceptet och vilka egenskaper det i sig skulle besitta. 

Egenskaperna blev enligt följande: 

• Enkel anpassning till TR2-trapphus/ entré 

• Förmågan att kunna anpassas till en genomgångsentré 

• Minimal påverkan på modulrastret på ovanliggande plan 

• Möjlighet att implementeras i produktplattformen 

• Kort utrymningsväg 

• Möjligheten att placera bostadskomplement som cykel- och barnvagnsrum eller 

avfallsutrymmen 

• Kompakt fotavtryck 

 

Inget presenterat koncept valdes rakt av men genom att analysera dem kunde ett nytt koncept 

utformas som en vidareutveckling av samtliga men med störst likhet till koncept 1,2 och 6. 

Nämligen att placera hiss och trappa bredvid varandra, parallellt med fasad som i koncept 1 

och 2 och att dela på halvtrappan mellan entréplan och plan ett och trapphuset som i koncept 

6. Eftersom det vidareutvecklade konceptet togs fram under en workshop där varje deltagare 

hade unik expertis, olika inblick i produktplattormen och olika erfarenheter av vad som 

fungerar bra i verkligheten säkrar detta en hög validitet för konceptets förmåga att lösa de 

verkliga utmaningarna som målsättningen med produktutvecklingen sökte lösa. Det 

vidareutvecklade konceptet presenteras i följande kapitel. 
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10. Presentation av lösningsförslaget och dess 

beståndsdelar 

I kapitlet presenteras det resultatet från produktutvecklingsprocessen i form av ett slutgiltigt 

lösningsförslag. Dess beståndsdelar presentera i detalj och underliggande resonemang för 

dess utformning förklaras. 

10.1 Konceptval och förklaring av det slutgiltiga lösningsförslaget 

Under workshopen, i samråd med deltagarna, användes brainstorming för vidareutveckling av 

koncepten. De fördelaktiga aspekterna fördes vidare och kombinerades till ett nytt koncept. 

Efter workshopen vidareutvecklades konceptet och dess beståndsdelar till en mer 

produktionsnära nivå. Under processens gång presenterades de vidareutvecklade 

beståndsdelarna för personer i ostrukturerade intervjuer på företaget. Respondent valdes ut 

efter expertis och arbetsområde för att verifiera vidareutvecklingarnas avsedda funktion. 

Nedan redovisas det valda konceptet, nu som lösningsförslag, och samtliga beståndsdelar.  

 

För att få en grundläggande bekantskap med skala och dimensioner presenteras modulens 

parametrar och dimensioner i tabellform med förklarande text tillsammans med 

planlösningen för enbart entrémodulen. Kompletterande figurer med entrén modellerade i 

3D redovisas även. Därefter presenteras planritningar för entrémodulen placerad i ett 

punkthus för att illustrera entrémodulens sammanhang i ett flerbostadshus. 

entrémodulens sammanhang och placering i ett tänkt flerbostadshus. Till sist presenteras 

entréns beståndsdelar i detalj, det inkluderar trappan, installationsschaktet och 

förhöjningsmodulen, där utformningen av dem förklaras samt de underliggande 

resonemangen redovisas. 
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10.2 Entrémodulen och dess dimensioner 

Figur 45 illustrerar lösningsförslaget som fristående modultorn med en våtmodul. Figuren 

syftar endast till att ge läsaren en grundläggande bild över modulens struktur innan dess 

detaljer redovisas mer utförligt. I figuren syns tre gröna volymer. Den översta representerar 

en våtmodul, den mellersta och den undre ges beteckning i nästa stycke. De brunfärgade 

hörnen representerar de stabiliserande hörnen. 

 
Figur 43: Entrémodulen sedd utifrån med en badrumsmodul monterad ovanpå. Stabiliserande hörn synliga. 

Figur 46 redovisar beteckningar på ett antal av lösningsförslagets beståndsdelar. 

Entrémodulen delas upp i en över- och underdel, lite som en skokartong, där överdelen 

betecknas förhöjningsmodul, vars höjd kan justeras efter den specificerade höjdskillnaden 

mellan entréplan och plan 1, och där underdelen endast betecknas entrémodulens underdel. 
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Förhöjningsmodulen förklaras mer detaljerat i kapitel 10.8. 

 
Figur 44: Entrémodulen sedd framifrån med alla moduler namngivna 
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I figur 47 presenteras två versioner av lösningsförslaget med de minsta möjliga måtten. Den 

ena med plattformshiss och den andra med ramp. De utgör “grundreceptet” för den 

parametriserade modellen där dess dimensioner kan justeras och göras större men inte 

mindre än de som är angivna. Eftersom en plattformshiss behövs för att lösa kraven på 

tillgänglighet för de större höjdskillnaderna utgör hissens installationsmått, närmare bestämt 

dess djup inåt i entrén (2400 mm), den övre gränsen för hur lång trappan och rampen kan 

vara. 

 
Figur 45: Vänster: Lösningsförslagets minsta möjliga dimensioner, med trappa och plattformshiss Cibes A8000 för 

höjdskillnader 200-1800 mm. Höger: Lösningsförslagets minsta möjliga dimensioner, med trappa och ramp för 

höjdskillnader 0-200 mm 

De olika versionerna används för olika höjdskillnader mellan entréplan och plan 1. De 

presenterade layouten kan även spegas, det vill säga att hissen eller rampen byter plats med 

installationsschaktet. För små höjdskillnader på 0-200 mm används den layout som syns till 

höger i figur 47 med ramp. Det görs eftersom en plattformshiss är kostsam och eftersom 

hissens djup är 2400 mm, kan en ramp med lutningen 1:12, vilket är den maximala lutningen 

enligt boverket (Boverket, 2011) överbygga en höjdskillnad på 200 mm på den sträckan. För 

höjdskillnader 300-1800 mm används versionen med plattformshiss. Dimensionerna för 

produktplattformens parametriserade moduler är justerbara i steg om 100 mm och förklarar 

hoppet mellan 0-200 och 300-1800. Eftersom produktplattformen tillåter modulhöjder på 

2900, 3000 och 3100 mm behövs ingen förhöjningsmodul för höjdskillnader på 0-200 mm 

eftersom entrén kan byggas med höjden 3100 mm och de omkringliggande modulerna som 

2900 mm höga. Förhöjningsmodulen antar samma längd och bredd som entrémodulens 

underdel.   
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Tabell 9 nedan redovisar modulens parametrar och möjliga dimensioner. 
Tabell 9: Entrémodulens parametrar och dimensioner 

Parameter: Enhet: [mm] 

Modulens bredd: 3 500 - 3 800 

Modulens längd: 3 900 – 11 500  

Modulen höjdskillnad: 0 - 1800  

Förhöjningsmodulens höjd: 300-1800 

Höjdskillnad (med ramp): 

 

0 – 200  

Höjdskillnad (med ramp): 

 

300 - 1800 

 

Installationsschaktets mått på 600 mm kommer delvis från de stabiliserande hörnets 

minimimått, kapitel 4.2.4, tillsammans med behovet av utrymme i den för att dra de 

nödvändiga installationerna. Trappans bredd på 1200 mm kommer från boverkets krav på 

bårtrappa. Visserligen är både plattformshissen och rampen dimensionerad för bår men görs 

trappan smalare än 1200 mm blir de problematiskt att under byggprocessen kunna bära upp 

stora föremål och maskiner samt för boende att bära in sina möbler på ett smidigt sätt. 

Plattformshissens bredd på 2400 mm förklaras i kapitel x. Mellan trappan och hissen finns en 

vägg med bredden 100 mm. Väggen har syftet att dela upp utrymmet mellan de två 

beståndsdelar samt agerar som en yta att fästa ledstången till trappan på. Modulens maximala 

bredd på 3800 mm förklaras i kapitel x. Modulens längd begränsas av vändmåttet för rullstol 

på 1500 mm (Boverket, 2011) och plattformshissens djup på 2400 mm (Cibes, u.å.). Den 

maximala längden på 11 500 mm förklaras i kapitel 4.2.5. Entrémodulens maximala längd 

begränsas dock oftast av kravet på maximala gångavståndet vid utrymning som presenteras i 

kapitel 5.9.  
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10.3 Entrémodulen i sitt sammanhang 

I figurerna nedan, figurer 48–50, illustreras entrémodulen i ett fiktivt punkthus. Ytterligare 

faktorer som presenteras i figurerna är hur byggnadens utformning påverkas av en 

implementering av en genomgångsentré och ett brandskyddat TR2-trapphus. Linjerna som är 

synliga i mitten av vissa väggar är tänkta att illustrera vart gränssnitten mellan moduler ligger. 

Observera att gränssnitten ser annorlunda ut för korridoren framför trapphuset för husen 

med ett brandskyddat trapphus, figur 49 och 50, och huset utan ett brandskyddat trapphus, 

figur 48. För byggnaden utan ett brandskyddat trapphus är korridoren framför trapphuset del 

av trapphusmodulen. Trapphusmodulens längd framför hissen och trappan kan justeras för 

att passa in bland omkringliggande moduler. Vänligen granska även figur 16 i kapitel 4.2.7 för 

ritningen för produktplattformens faktiska trapphusmodul. 

 
Figur 46: Entrémodulens placering i ett punkthus. Utan brandskyddat/TR2 trapphus, med plattformshiss och utan 

genomgångsentré 
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Figur 47: Entrémodulens placering i ett punkthus. Med brandskyddat/TR2 trapphus, plattformshiss och 

genomgångsentré 
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Figur 48: Entrémodulens placering i ett punkthus. Med brandskyddat/TR2 trapphus, ramp och genomgångsentré 

Följande figurer, 51–52, visar plan 2 och ovanliggande för det tänkta punkthuset med eller 

utan ett brandskyddat trapphus. Syftet är att presentera modulrastret som uppstår på planen 

och hur entrémodulen inte har någon negativ påverkan på den. Rummet, eller modulen, 

ovanför entrén har rubriken “LGH, Badrum/kök möjligt” och syftar till layouten för 

installationsschaktet i lösningsförslaget och hur det tillåter modultornet som entrémodulen 

utgör grunden för att ha våta moduler, med kök eller badrum, kapitel 4.2.7. 
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Figur 49: Planlösning för plan 2 men även identisk för ovanliggande plan. Utan brandskyddat/TR2 trapphus 
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Figur 50: Planlösning för plan 2, även identisk för ovanliggande plan. Med brandskyddat/TR2 trapphus 

Lösningsförslaget blir en slags kombination av koncept 4 och 1. I koncept 4 är entréplan en 

egen modul med trappa och plattformshiss frånskilt från trapphuset och linhissen. 

Entrémodulen är dock rätt stor och inte speciellt yteffektiv. I koncept 1 är trapphus och linhiss 

placerat ovanpå entrémodulen som är uppdelad i en lägre och högre nivå där allt hamnar i 

linje med varandra. Lösningsförslaget blir kombination av dem då trappan, som överbryggar 

höjdskillnaden mellan planen, och en plattformshiss, för att möta tillgänglighetskraven, 

placeras i en egen modul i linje med trapphus- och hisschakts-modulen. 

10.4 Entrémodulen i detalj 

För att gå djupare på lösningsförslagets beståndsdelar och detaljer kring dem, redovisas en 

3D-modell som konceptuellt illustrerar samtliga beståndsdelar och dess dimensioner. Som 

modulen visas i figur 53 består den, ovanifrån uppräknat, av en badrumsmodul, eller 

våtmodul, med schaktväggarna där installationerna fortsätter uppåt till ovanliggande 

moduler. De installationerna är de flerfärgade rör som syns i väggarna. Under 

badrumsmodulen syns förhöjningsmodulen som anpassas efter höjdskillnaden mellan 

entréplan och plan 1. Därefter kommer entrémodulens underdel. Underst är entréstativet, 
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från kapitel 4.2.2, som i sin tur placeras på husets grund. Det brunfärgade hörnet är tänkt att 

representera det stabiliserande hörnen i modulerna och illustrera hur de påverkar placering 

av dörrar och andra öppningar. 

 

 
Figur 51: Entrémodulen sedd bakifrån med badrumsmodulen borttagen. Installationens ledningar är fortfarande 

synliga 
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Modulens innanmäte illustreras lite tydligare i figur 54. 

 
Figur 52: Entrémodulen med genomskinliga väggar 

I figur 55 är väggarna och den ovanliggande modulen helt bortskalade samt att 

installationsschaktets väggar gjorts genomskinliga i syftet att tydliggöra de olika ledningarna, 

samt placeringen av fördelaren längst ned. 
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Figur 53: Isometrisk vy av plattformshiss, trappa, postboxar och genomskinligt installationsschakt 

10.5 Vald plattformshiss till lösningsförslaget 

För att uppnå kraven på tillgänglighet och överbrygga höjdskillnaden mellan entréplan och 

plan ett i lösningsförslaget valdes en plattformshiss från tillverkaren Cibes. Närmare bestämt 

deras modell A8000. Den finns i tre versioner, synliga i tabell 10.  
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Tabell 10: Cibes A8000, dimensioner för olika varianter 

 
Den valda versionen är den längst ned i tabell 10 med håltagningsmått, eller 

installationsmåtten 1596 x 2335 mm. Avrundat uppåt blir det 1600 x 2400 mm. Versionen har 

en plattform med måtten 1105 x 2180 mm vilket gör att den möter klassificeringen för bårhiss 

(Boverket, 2011) samt möjliggör transport av cykel och barnvagn. I figur 56 illustreras 

plattformshissens utformning. 

 
Figur 54: Plattformshiss A8000 från Cibes 

Eftersom linhissen är placerad bredvid trapphuset i lösningsförslaget, i enlighet med hur den 

modulen är utformad i dagsläget, innebär det att den inte kan utnyttjas för att överbrygga och 

göra höjdskillnaden mellan entré- och första plan tillgänglig. Därmed måste en plattformshiss 

utnyttjas för att åstadkomma fullgod tillgänglighet i entrén. Det finns många tillverkare av 

plattformshissar med beställaren föredrog hissar från tillverkaren Cibes. Eftersom barnvagns- 

och cykelförrådet är placerat på plan 1 måste plattformshissen vara dimensionerad för att 

transportera dem. I praktiken innebär det en inre plattformslängd på åtminstone 1800 mm, 

längden på en vanlig cykel, men i den storleksklassen kan hissen lika gärna dimensioneras för 

att följa dimensioneringen för bårhiss, det vill säga en plattformslängd på 2100 mm. Som figur 

47 illustrerar, är entrémodulens inre bredd 3800 mm och installationsschaktets bredd 600 
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mm. Kvar återstår 3200 mm som trappa och hiss ska dela på. Mitt emellan dem behövs även 

en liten vägg uppföras för att kunna montera en ledstång för trappan på.  

 

Cibes erbjuder en modell i den storleksklassen i olika utföranden, nämligen modell A8000 

(Cibes. u.å.). Det finns totalt tre varianter med plattformsdimensionerna 1405 x 1980 mm, 

1405 x 2480 mm och 1105 x 2180 mm. Eftersom bredden i modulen är begränsad innebär det 

att trappan inte kan dimensioneras som bårtrappa på 1200 mm (mellan ledstänger) om en av 

de bredare plattformshissarna monteras då den yttre bredden på hisschaktet är 1825 mm. 

Det medför att det enda alternativet blir hissen med plattformsdimensionerna 1105 x 2180 

mm. Vilket medför att både plattformshiss och trappa kan dimensioneras för 

sjukbårtransport. Hissschaktets yttre bredd är 1525 mm, tillsammans med modulens 

maximala bredd på 3500 mm, återstår 2275 mm för trappa, installationsschakt och 

mellanvägg. Mellanväggar brukar dimensioneras som 100 mm, installationsschaktets bredd är 

600 mm, vilket lämnar 1575 mm för trappan. Eftersom den endast behöver vara 1200 mm 

bred för att uppfylla klassificeringen för bårtrappa kan hela modulens bredd minskas till 3500 

mm. Spannet för modulens bredd blir följaktligen 3500–3800 mm.  

10.6 Dimensionering av trappan 

Den centrala komponenterna i entrén är trappan, hissen och rampen. Entréns syfte är i 

grunden att agera ingång för boende och besökare att ta sig in i byggnaden och sedan leda 

dem till den lägenhet de ska till, oavsett vilken våning det råkar vara på. Eftersom det första 

planet många gånger ligger på en högre nivå än entré- och markplan måste entrén överbrygga 

höjdskillnaden och göra det utan att inskränka på tillgängligheten. Trappan utgör här en kritisk 

komponent för att uppnå målsättningen. I en parametrisk modul, där höjdskillnaden mellan 

planen måste kunna justeras, kommer följaktligen trappans utformning att behöva justeras. 

Eftersom trappans form, med avseende på steglängd och stegdjup, är begränsat av 

trappformeln, från kapitel 5.7, kan en tabell genereras för att visa trappans dimensioner efter 

en given höjdskillnad mellan entré- och första plan, vilken är illustrerad i tabell 11 nedan. 

Produktplattformen tillåter att det översta steget är del av grundstativet som trappan leder 

upp till, därav subtraheras en steghöjd från varje trappvariant. Det är även fördelaktigt för 

utrymmeseffektiviteten eftersom trappan i praktiken även kan göras ett stegdjup kortare.
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Tabell 11: Trappans dimensioner efter höjdskillnaden mellan entréplan och plan 1 

Höjd- 
skillnad  
 
[mm] 

Steghöjd  
 
 
[mm] 

Stegdjup  
 
 
[mm] 

Antal 
steg  
 
 
[st] 

Summa  
(enligt 
trappformeln) 
 
[mm] 

Trappans 
längd 
 
[mm] 

0-200/ 
208 
(Ramp) 

n/a n/a n/a n/a 2400- 
2500 
(Ramp) 

300 150 300 2 600 600 

400 133,33 333,33 3 600 1000 

500 166,66 275 3 608,32 825 

600 150 300 4 600 1200 

700 175 275 4 625 1100 

800 160 300 5 620 1500 

900 180 250 5 610 1250 

1000 166.66 275 6 608,32 1650 

1100 183,33 250 6 616,66 1500 

1200 171,43 275 7 617,86 1925 

1300 185,71 250 7 621,42 1750 

1400 175 250 8 600 2000 

1500 187,5 250 8 625 2000 

1600 177,78 250 9 605,56 2250 

1700 188,89 250 9 627,78 2250 

1800 180 250 10 610 2500 

1900 190 250 10 630 2500 

 

Eftersom plattformshissen tar upp 2400 mm i längd skulle trappan till och med kunna 

utformas för att överbrygga en höjdskillnad på 2000 mm. Nio trappsteg där det översta 
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hamnar 200 mm under det övre planet. Med det sista trappsteget inbyggt i öppningen i 

entrémodulen bakre vägg blir trappan tio steg hög och därmed 2000 mm hög. 

 

Ett önskemål från Patrik Jensen (VD) var att i största möjliga utsträckning kunna standardisera 

steghöjd och stegdjup för att undvika en unik trappa för varje höjdskillnad. Vilket med 

produkts plattformens diskreta parametrisering med i steg om 100 mm och för 

höjdskillnaderna 0-1800, potentiellt innebär 18 olika varianter. Ett alternativ är då att låta 

entrémodulens parameter för höjd gå efter antalet trappsteg, inte efter antalet decimeter, 

där trappans steglängd och steghöjd hålls konstant. 

 

10.7 Installationsschaktets layout 

Installationsschaktet som placeras i entrémodulens inre hörn, tillsammans med det 

stabiliserande hörnet, blir väldigt avlångt och medför därför gott om utrymme för samtliga 

installationer. Till och med vatten och avlopp, som vanligtvis, med dagens entréer, sällan kan 

förses med dem. Alltså kan våta moduler installeras i modultornet. 

 

Eftersom installationsutrymmet i innertaket har en begränsad höjd innebär det att de flesta 

ledningarna inte kan korsas, det vill säga leda den ena under den andra. Exempelvis har 

vattenledningarna, med sin isolering, en diameter på 138 mm.  Korsas dem blir deras totala 

höjd 276 mm. Givet att förhöjningsmodulens innertak i sig har en höjd på 300 mm återstår 

endast 24 mm till innertakets konstruktion, vilket är otillräckligt. För spillvatten kan de heller 

aldrig korsas eftersom röret kräver ett visst fall nedåt och kan inte ledas uppåt. Det 

tillsammans med våtmodulernas låsta layout för vart de olika installationsledningarna 

placeras, illustrerat i figur 14, innebär att installationens ordningsföljd i entréns 

installationsschakt endast kan utformas på två sätt, illustrerade i figur 57 och 58.  
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Figur 55: T.V - Version 1 av installationsschaktet. T.H. - Linjer illustrerar hur ledningarna går mellan väggschakten 

i våtmodulen, genom entréns tak, till entréns schakt 
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Figur 56: T.V - Version 2 av installationsschaktet. T.H. - Linjer illustrerar hur ledningarna går mellan väggschakten 

i våtmodulen, genom entréns tak, till entréns schakt 

De två olika sätten beror hur våtmodulens väggschakt ovan är placerade. I figur 57 syns 

våtmodulens väggar, med dörren riktad till vänster. Med denna layout kan alla ledningar dras 

mer eller mindre rakt mellan entréns installationsschakt och våtmodulens väggar. Om dessa 

väggar roteras mer än 90° med- eller motsols kommer ledningarna behöva korsas. Istället för 

at korsa ledningarna används den andra layouten. Den mest synliga skillnaden är vart 

spillvattenledningarna hamnar. Antingen längst ut i ändarna eller längst in mot mitten. 

Även i badrumsväggarna finns vertikala installationsschakt, de gröna och delvis svarta 

rektanglarna som syns i figurer 57 och 58. Den layouten är låst men hela layouten kan roteras 

i steg om 90° och placeras längs någon av modulens väggar. I schakten går samtliga 

installationer för ovanliggande moduler. Både till- och frånluft matas ovanifrån från en 

ventilationsanläggning ovanpå eller i ett kryputrymme under taket. Ventilationsrören behöver 

därför inte matas genom entrémodulens installationsschakt. Alla andra installationer måste 

dock matas underifrån eftersom de leds genom husets krypgrund i grundstativen. Ledningarna 

kommer leds alltså från undercentralen ner i krypgrunden, in i entréns installationsschakt från 

sidan och sedan uppåt. Därefter leds de horisontellt, med erforderligt fall där det behövs, 

genom förhöjningsmodulens innertak till badrumsmodulens två schakt i dess väggar. 
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10.8 Förhöjningsmodulen 

Förhöjningsmodulen utvecklades till följd av begränsningen av den maximala modulhöjden, 

som i sig begränsas av den maximala transporthöjden på 4,5 meter (Trafikverket, 2020). 

Eftersom entrén ofta är nedsänkt måste entrémodulens höjd vara samma höjd som 

omkringliggande moduler plus den höjdskillnad som är specificerad mellan entréplan och plan 

1. Därför gjordes modulen tvådelad, till en under- och överdel, där överdelen kallas för en 

förhöjningsmodul då den i sig blir en egen modul där dess area kan anpassas efter modulen 

den placeras på samt dess höjd, beroende på vilken höjdskillnad som ska jämnas ut. Se figur 

59.  

 
Figur 57:Beskriver entrén och dess delar och moduler framifrån. Grundstativet visualiseras genom att göra väggen 

framför osynlig 

Med förhöjningsmodulen hamnar samtliga modulernas ovansida, modulerna på plan 1 

tillsammans med entrémodulen, i samma plan för att inga vidare förändringar eller 

anpassningar behövs göras på ovanliggande plan. Eftersom modulhöjden kan justeras mellan 

2,9 till 3,1 meter behövs inte förhöjningsmodulen för höjdskillnader på 0-200 mm, eftersom 

entrémodulen kan göras 3,1 meter hög och resterande 2,9 meter, därmed hamnar alla 

modulernas ovansidor i samma plan. För höjdskillnader på 300-1800 mm implementeras 

förhöjningsmodulen. Hoppet mellan 200 och 300 mm förklaras av produktplattformens 

justerbarhetsgrad på 100 mm.  
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En oförutsedd fördel med den lösningen är att förhöjningsmodulen kan användas till mer än 

bara entréer. Ett vanligt krav som dyker upp i detaljplaner är kravet på verksamhetslokaler på 

markplan, för butiker, restauranger o.s.v. Det kräver ofta en takhöjd som är mycket högre än 

vad 3,1-metersmoduler kan erbjuda. Det innebär att samma förhöjningsmodul kan användas 

för att lösa problemet också. Idag måste MOBY bygga hela första plan på traditionellt sätt om 

detaljplanen specificerar verksamhetslokaler. Förhöjningsmodulen kan alltså spara in enorma 

mängder tid och kostnader under byggarbetet när de istället kan byggas med färdiga moduler.  

 

 

Eftersom modulhöjden är begränsad under vägtransporten kan en modul aldrig byggas högre 

än 3,1 meter. Om modulhöjden på samtliga moduler på plan 1 är 2,9 meter och höjdskillnaden 

mellan entréplan och plan 1 är högre än 200 mm innebär det att entrémodulens ovansida inte 

hamnar i plan med de omkringliggande modulerna på plan 1. Följaktligen ställer det till 

problem när nästa nivå av moduler ska monteras.  

 

Ett lösningsförslag på problemet som återkom i många av koncepten och som vidarefördes till 

lösningsförslaget var att överbrygga höjdskillnaden mellan modulerna med en parametrisk 

distansmodul. Modulen innehåller endast de väggar som behövs, med eventuella öppningar 

för fönster och dörrar, samt innertaket där installationer dras. Dess höjd kan justeras för att 

överbrygga höjdskillnaden i fråga. Distansmodulen höjd har en undre begränsning på 300 mm 

till följd av innertakets minsta höjd på 300 mm och att snäppfästena kräver att pelarna minst 

är 250 mm långa för att få ordentlig låsning. Eftersom distansmodulens väggar blir kortare än 

normalt samt saknar golvet som normala väggmoduler har, blir modulen mindre stabil. Det 

motverkas av provisoriska tvärstag som monteras under tillverkningen i Malaysia och sågas av 

vid monteringen i Sverige, på samma sätt som de övriga tvärstagen på väggmodulerna.  

 

Då kundkravet på överbryggbar höjdskillnad mellan entréplan och plan 1 är satt på 0-1800 

mm innebär det att distansmodulen får 18 varianter. 100-1800 mm, med 100 mm steg, i 

enlighet för resten av produktplattformens parametriska design.  

10.9 En svag led i lösningsförslagets konstruktion 

Eftersom entrémodulen enligt lösningsförslaget blir uppdelad i underdel och 

förhöjningsmodul, innebär det att underdelen inte har ett eget innertak som övriga moduler i 

plattformen har. Förhöjningsmodulen saknar likaså ett golv. Taket och golvet utgör kritiska 

komponenter i strukturen och knyter ihop väggarna för att göra dem styva och stabila. Utan 

dessa blir entrémodulens långsidor nu väldigt svajiga och instabila och utsätts för en stark 

knäckande kraft från lasten av ovanliggande moduler i modultornet, enligt figur 60. Problemet 

förvärras med ökad modullängd då väggarna bli längre och mitten av dem hamnar längre från 

modulens starka hörn.  
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Figur 58: Knäckning i entréns väggar i gränssnittet mellan entrémodulens underdel och förhöjningsmodulen 

I figur 61 visas den befintliga strukturen i modulernas väggar. En balk ligger överst och sträcker 

sig mellan modulernas hörn. En pelare som tar upp vertikala laster skruvas fast underifrån. 

Fastsvetsade bockade profiler utgör fästpunkter för tvärstagen. De stabiliserande hörnen 

erbjuder erforderligt skjuvmotstånd. Utrymmet mellan den rödfärgade gipsskivan och balken 

i figur 61 är reserverat för nödvändig brandskyddande isolering och kan därför inte rymma 

någon förstärkning för att motstå den knäckande kraften i fråga. Utrymmet utanför balken 

och pelaren kan inte heller rymma någon förstärkande konstruktion då det förhindrar 

entrémodulen att ligga dikt an mot de omkringliggande modulerna. Den förstärkande 

konstruktionen måste alltså ligga inom samma gränser som den befintliga konstruktionen. 
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10.10 Lösningen på den svaga leden 

Nedan, i figur 61, illustreras den nuvarande konstruktionen mellan balken och pelarna i 

modulens väggar. 

 

 
Figur 59: Pelarens nuvarande konstruktion 

Med denna layout för de olika beståndsdelarna är det svårt att utforma en förstärkning som 

kan motstå starka knäckande laster och de moment som uppstår runt knytpunkten mellan 

modulerna. För att stärka gränssnittet, mellan väggarna i entrémodulens underdel och 

väggarna i förhöjningsmodulen, görs en smärre förändring i strukturens konstruktion för att 

pelaren ska fortsätta upp genom balken och dela den på mitten. Likt hur strukturen är 

utformad i modulens hörn. Se figur 62 för den befintliga strukturen i modulens hörn och figur 

63 för hur pelarna struktur efterliknas denna. 
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Figur 60: Den befintliga konstruktionen i modulernas hörn 
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Figur 61: Överblick över lösningsförslaget för pelarnas konstruktion. Pelare: Vertikalt rektangulärt profilrör, Balkar: 

2 horisontella UPE-profiler, Tvärstag: 2 vinklade plåtdetaljer. Snäppfästet låser fast i hålen på pelarens långsidor. 

Genom att utforma strukturen som illustreras figur 63 tillåts samma snäppfästen som används 

i hörnen att användas i varje pelare och kan då ta upp knäckningslasterna. Gränssnittet mellan 

väggarna i entrémodulens underdel och väggarna i förhöjningsmodulen illustreras i figur 64. 
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Figur 62: Gränssnitt mellan entréväggarnas struktur och distansmodulens. Konceptuellt illustrerat 

snäppfästeelement 

I figur 65 visas utformningen av den nya balken och i figur 66 visas den nya pelaren. 

Konstruktionen är mycket snarlik den befintliga och borde därför inte vara problematiskt att 

implementera i praktiken. Med den nya konfigurationen för balkarna, med de fastsvetsade 

vinkeljärnen, finns två hål för montering med skruvar som fäster in i pelaren med muttrar på 

pelarens insida. Ett spår i pelaren tillåter justering av läget under tillverkningen för att få 

balken helt vågrät och pelaren helt lodrät. När läget är korrekt dras skruvarna fast och sedan 

kan samtliga beståndsdelar svetsas för att låsa konstruktionen och minimera risken för att 
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godset slår sig till följd av värmen under svetsningen. Det cirkulära hålet i pelaren, i figur 66, 

är där snäppfästet låser fast i. 

 
Figur 63: Balk utgörs av en UPE-profil med bockat  och fastsvetsat vinkeljärn. 2 hål för infästning mot pelare, 1 hål 

för infästning av tvärstag 

 
Figur 64: Avlångt spår för justering av balkens höjd längs pelaren, cirkulärt hål för snäppfästet 
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Spåret i balken är överdimensionerat för att illustrera den tänkta justerbarheten. I praktiken 

räcker det med två avlånga hål på vardera sida om pelaren för att balkarna ska få en 

justeringsmån på ± 5 mm längd den vertikala axeln. 

 

10.11 Verifikation av det slutgiltiga lösningsförslaget 
Den slutgiltiga versionen av lösningsförslaget, dess layout och tillhörande beståndsdelar, 

presenterades under en workshop hos beställaren, med samtliga medarbetare på företaget 

närvarande. VD, arkitekter, konstruktörer samt el- och vvs-kontruktörer var närvarande och 

bildade en tvärdiciplinellt grupp med deltagare. Närvaron utgjordes ungefär till hälften av 

medarbetare på plats i mötesrummet, och den andra via videolänk. Under presentationen 

gjordes pauser där lösningsförslaget kunde diskuteras och frågor och kritik kunde tas emot 

och besvaras. I det stora hela mottogs lösningsförslaget och dess beståndsdelar med 

entusiasm av beställaren, men följande problemområden påpekades: 

 

1. Vid händelse av felaktigt bygge, eller vid strikta bestämmelser för höjdskillnaden 

mellan entréplan och förgård/gata, där nivån på entréplan blivit några mm eller cm för 

hög eller för låg (exempelvis ±50 mm), vart och hur kan en sådan differens överbryggas 

i lösningskonceptet utan att behöva göra omständliga modifikationer till husets grund? 

2. Hur påverkar gränssnittet som uppstår mellan entrémodulens underdel och 

förhöjningsmodulen husets fasad och gestaltningsarbetet i övrigt? Blir det i praktiken 

alltid en ful skarv där som måste designas runt? Bygger det in en begränsning i 

produktplattformen för design- och utformningsmöjligheterna som sätter för stora 

begränsningar på designen av framtida hus? 

 

Som svar på den första kritikpunkten kan tröskeln för entrédörren vara upp till 20 mm (Jeld-

Wen Sverige AB. 2020). Tillsammans med en liten plåtramp över tröskeln kan en höjdskillnad 

på ± 20 mm överbryggas. För att utveckla en lösning för höjdskillnader utöver det behöver en 

uppföljande undersökning göras.  

För den andra kritikpunkten krävs även en uppföljande undersökning för att utvärdera och 

uppskatta aspekten och dess påverkan. I dagsläget går det endast att säga att gränssnittet 

alltid medför en skarv men att enkla efterbearbetningar på plats borde kunna lösa dem. Att 

putsa, klä in med panel eller att på annat sätt efterbearbeta skarven i fasaden för hand är 

fortfarande ett mycket mindre tidskrävande arbete än att bygga hela entrén på traditionellt 

sätt.
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11. Analys/värdering av det slutgiltiga konceptet 

I följande kapitel presenteras en analys av studiens frågeställningar samt på det slutgiltiga 

lösningsförslaget. 

11.1 Frågeställning 1 

Vilka lag-, myndighets- och kundkrav finns gällande utformningen och konstruktionen av en 

modulär entré? 

 

Genom den utförliga litteraturstudien tillsammans med ostrukturerade intervjuer hos 

beställaren har de gällande lag- och myndighetskraven identifierats. Boverkets byggregler 

(Boverket, 2011) var centrala här men behövde kompletteras från flera källor, vilket 

presenteras i mer detalj i kapitel fem. Kundkraven identifierades under den första 

workshopen och beskrivs i kapitel sex, tillsammans med de härledda produktkraven, synliga i 

bilaga ett. Lagkraven är generella och gäller alla entréer, oavsett om den är modulär eller 

byggd på konventionellt sätt. Kundkraven är mer specifika för beställaren i fråga och allt är 

inte direkt applicerbart för liknande produktplattformar för bostadshus. De ger dock en 

inblick i hur dessa kan se ut och varför de finns i just denna produktplattform. Eftersom 

intervjuerna och workshop-tillfällena utförts kontinuerligt under 

produktutvecklingsprocessens, tillsammans med olika nyckelpersoner i företaget, har 

lösningsförslagets förmåga att möta samtliga krav verifierats. 

11.2 Frågeställning 2 

Vilka parametrar är centrala för utformningen och konstruktionen av en entrémodul i en 

produktplattform? 

 

Genom att studera andra moduler i produktplattformen och planlösningar från andra 

entréplan kunde de relevanta parametrarna identifieras för att ta fram ett koncept för en 

entrémodul anpassad efter objektbaserad parametrisk modellering (Eastman et al., 2011).  

De parametrar som är relevanta är dem som behöver kunna justeras för att modulen ska 

passa in i den tänkta planlösningen, samt dess förmåga att kunna förses med de trappor och 

hissar som krävs för att klara tillgänglighetskraven. De centrala parametrarna att beakta var 

entrémodulens bredd som begränsades av transportkraven. Modulens längd som begränsas 

av tillverkningskapaciteten i fabriken. Den totala höjden på modulen samt höjdskillnaden 

mellan entréplan och plan ett. Den framtagna layouten som tagits fram för 

installationsschakt, trappa och plattformshiss måste kunna speglas, vilket ger upphov till två 

olika konfigurationer. En ytterligare konfiguration finns till när höjdskillnaden mellan planen 

är under 300 mm. Då ersätts plattformshissen med en ramp i syftet att minska kostnaderna 

för entrén. 
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Trappan upp från entréplan till plan ett samt plattformshissens höjd följer den specificerade 

höjdskillnaden mellan planen och konfigureras därefter. Hissens höjd är enkel att justera, 

trappans dimensioner i form av stegdjup, steghöjd och antal steg blir dock lite mer 

komplicerade och följer de värden som tagits fram i tabell 10. Dessa parametrar är i stor 

uträckning universella för liknande entrémoduler i en produktplattform eftersom de mest 

handlar om fysiska dimensioner för att få allt att passa ihop och bilda ett sammanhängande 

hus. 

11.3 Frågeställning 3 

Hur ska entrémodulens konstruktion anpassas för att kunna integreras i den övriga 

produktplattformen? 

 

Eftersom integrationsförmågan beror på många olika aspekter som förmågan at kunna 

förses med samtliga installationer, passa in estiskt i huset i övrigt och samtidigt möta alla 

utsatta krav, både från kund och myndigheter, krävdes informationsinsamling från flera håll. 

Genom de ostrukturerade intervjuer och workshop-tillfällen med företagets nyckelpersoner 

för de olika avdelningarna kunde de olika nödvändiga bitarna med information om vad som 

krävs för att besvara forskningsfrågan införskaffas och sammanställas. Denna sammanställda 

mängd information utgjorde sedan grunden för det framtagna lösningsförslaget och finns 

presenterat i kapitel fyra.  
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12. Diskussion 

I kapitlet återkopplas resultaten från analysen till undersökningens frågeställningar i ett försök 

att besvara dem. Undersökningens metodik diskuteras även, brister presenteras och förslag 

till förbättringar ges. 

 

Syftet med studien var att utveckla en entré till flerbostadshus i en produktplattform där 

entrén utgörs av en parametriserad byggmodul. Byggmodulen skall även möta samtliga lag- 

och myndighetskrav samt kundkrav. Lösningsförslaget stämmer bra in på denna beskrivning 

och möter samtliga krav. Studien uppfyllde sitt syfte och besvarade samtliga forskningsfrågor. 

Mer om det i följande kapitel. 

12.1 Frågeställning 1 

Vilka lag-, myndighets- och kundkrav finns gällande utformningen och konstruktionen av en 

modulär entré? 

 

Lösningsförslagen som tagits fram möter kundens krav och tillgodoser samtliga lag- och 

myndighetskrav. Därutöver är entréerna tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 

då höjdskillnaden överbryggas med ramp eller plattformshiss. Ett mer specifikt krav från 

beställaren var att entrén skulle kunna göras genomgående vilket presenterades i 

lösningsförslaget, se figur 49. Att trapphuset skulle vara i klass TR2 framtogs även i 

lösningsförslaget för att kunna begränsa brand- och brandgasspridning. Installationsschakten 

tillmötesgår kundens krav att kunna ha en våtmodul ovanför entrén där kök eller toalett kan 

placeras.  Slutsatser är att lösningsförslaget möter kundkraven. 

 

Dessa lag- och myndighetskrav gäller för det specifika lösningsförslaget men även för  

 

Studiens insamling av lagkrav relaterat till tillgänglighet, transport och funktionsnedsättning 

mm kan dessutom vara användbart för andra aktörer på marknaden som vill hitta en modulär 

lösning till entréer eller flervåningshus i allmänhet. Samtliga företag som arbetar med 

modulärt byggande kan med största sannolikhet lära sig något från produktutvecklingsarbetet 

genom att enbart studera studien bilagor med samanställningar av krav. 

12.2 Frågeställning 2 

Vilka parametrar är centrala för utformningen och konstruktionen av en entrémodul i en 

produktplattform? 

 

De relevanta parametrarna berodde en del på det valda lösningsförslaget men är ändå i stor 

grad universella när det kommer till att passa in byggmoduler i en produktplattform.  Det är 
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inte komplicerade och har mest med fysiska dimensioner som längd, bredd och höjd att göra 

samt spegling av layout eller planlösning. Dock kan produktplattformen som modulen ska 

integreras i ändra dessa eller sätta begränsningar. Den nuvarande stålstommen som 

befintliga moduler har visade sig lätt att justera för att passa lösningsförslaget, vilket inte 

nödvändigtvis är fallet i alla produktplattformar för flerbostadshus. Hade fallet varit 

annorlunda kan exempelvis höjdparametern helt falla ort på grund av oförmåga att justera 

den. Ett annat exempel kunde ha varit om en produktplattform utnyttjade liknande 

installationsschakt men utformade på så sätt att, tillsammans med trappa och hiss, bredden 

inte längre blev justerbar utan låst till det maximala måttet för att få plats med alla 

beståndsdelar. Antalet och vilka parametrar är följaktligen väldigt situationsberoende. 

12.3 Frågeställning 3 

Hur ska entrémodulens konstruktion anpassas för att kunna integreras i den övriga 

produktplattformen? 

 

Lösningsförslagen som togs fram är applicerbara i beställarens produktplattform tack vare 

genomförda workshops och tät sammanverkan.  Olika framtagna koncept har ratats av 

beställaren där förklaringen var att de inte passar in i deras hus vilket exempelvis hade att 

göra med korridorens placering eller önskvärda ljusinsläpp och våtmoduler. Efter diskussion 

med beställarens experter framstod det framtagna koncept från workshopen som den 

självklara utformningen men fick justeras i efterhand då kravet av ljusinsläpp inte uppfylldes. 

Längs studiens gång tillkom fler önskemål från beställaren som inte presenterades från 

början, som exempelvis utformningen och placeringen installationsschaktet som krävdes för 

att skapa våtmoduler på ovanliggande plan. Arbetet präglades därför av problemlösning där 

nya utmaningar uppkom löpande. Det hela resulterade i ett arbete som kartlägger hur en 

utvecklingsprocess för en byggmodul till en produktplattform, baserad på industriellt 

byggande (Boverket, 2008), kan se ut och illustrerar några centrala utmaningar inom 

designprocessen. 

 

Studien visar på hur höjdskillnader kan överbryggas med förhöjningsmodulen vilket kan 

användas för att utforma entrévåningar med högre takhöjd. Problemet den löser är att en 

entré kan transporteras på vägnätet i delar för att sedan byggas ihop med högre till tak, utan 

att bryta mot transportregler. Det kan vara relevant vid flervåningshus där det finns en 

verksamhetslokal på bottenvåningen som ska ha högre till tak som exempelvis en mataffär, 

restaurang eller butik. Lösningsförslaget i övrigt är utformat att passa in i beställarens 

produktplattfrom men konceptet är inte fullt utvecklat och lösningsmetodiken och 

problemlösningen är generell och kan appliceras på liknande entréer till flerbostadshus. 
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12.4 En eller flera produktplattformar för den internationella 

marknaden? 

Om beställaren i framtiden önskar lansera sin produktplattform på den internationella 

marknaden blir en relevant fråga hur den ska tackla de olika ländernas egna lag- och 

myndighetskrav på hus i allmänhet. Är det bättre att utveckla en produktplattform per 

marknad? Exempelvis en för den Europeiska unionen, en för Nordamerika och en för 

Sydostasien, eller är det bättre att dimensionera en produktplattform på sätt att den möter 

de striktaste kraven från alla marknader och då ibland blir överdimensionerad på vissa 

marknader? Eftersom samtliga moduler byggs i fabriken i Malaysia, innebär det att 

byggmodulerna kan ses som nästan vilken tillverkad produkt som helst. Om flera 

produktplattformar utvecklas innebär det att omställningstider i produktionen för byte av 

maskiner, verktyg och fixturer samt kostnaden för utvecklingen av dem blir betydande för 

tillverkningskostnaden och ledtiderna. Risken ökar även för missförstånd och tillverkningsfel 

när flera olika versioner av samma sorts moduler konstrueras i samma fabrik. Exempelvis kan 

en fixtur för svetsning av stommen anpassad för den brittiska marknaden oavsiktligt användas 

för en europeisk modul. Materialkostnader är många gånger inte den dominerande kostnaden 

i tillverkningen, vilket då innebär att det med största sannolikhet fortfarande är mer lönsamt 

att dimensionera produktplattformens moduler för att klara de striktaste kraven från de 

marknader den lanseras för, men att de samtidigt blir överdimensionerad för vissa av 

marknaderna. Volymen är dock avgörande i frågan om en eller flera produktplattformar. Om 

företaget väljer att satsa internationellt och bygger många hus på den nya marknaden, med 

exempelvis 15% överdimensionerade moduler, blir det snabbt billigare att ha en separat 

produktplattform för den specifika marknaden i fråga, utan överdimensioneringen. För 

småskaliga tester på nya marknader, vid exempelvis ett pilotprojekt, blir det inte ekonomiskt 

försvarbart att utveckla en ny produktplattform. Anpassning av befintliga moduler efter de 

nya kraven är istället mer fördelaktigt i dessa fall. 

12.5 Metoddiskussion 

Benchmarkingen som genomfördes där arkitektritningar för entréplan samt ovanliggande 

plan analyserades var ett effektivt sätt att snabbt skapa en bekantskap och se lösningar på 

liknande problem. Stockholms stads e-tjänst gjorde datainsamlingen förhållandevis enkel och 

givande då mängder med digitala ritningar kunde införskaffas över nätet. En brist med den 

metoden var dock att husen som studerades måhända inte representerar hur planlösningar 

och entrélösningar utformas i de flesta hyreshus i mellanprisklassen. I Stockholm är 

tomtpriserna och bostadspriserna bland de högsta i landet (Svensk Fastighetsförmedling, 

2021), tillsammans med den ofördelaktiga lagstiftningen som uppmuntrar byggandet av 

bostadsrätter över hyresrätter, innebär det att husen som byggs hamnar i de övre 

prisklasserna, ofta i premium-segmentet (Svensk Fastighetsförmedling, 2020/2021). Det 

tillåter i sin tur arkitekter att utforma hus med bland annat lägre nyttjandetal, exempelvis en 
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stor och yt-ineffektiv entré, för att byggnaden ska få en lyxigare och graciös karaktär, för att 

återspegla bostadspriset. 

 

Intervjuerna som genomfördes löpande med olika anställda hos MOKO gjorde att vi 

kontinuerligt fick vägledning och respons på arbetet. Därav kunde arbetet sedermera 

korrigeras och vidareutveckling efter hand. På intervjuerna erhölls ny värdefull information 

från respondenterna som regelbundet arbetar med problem av liknande karaktär. 

Intervjuerna gav oss också chansen att bekräfta delar av koncepten och pröva deras 

lämplighet från olika perspektiv. Intervjuernas ostrukturerade karaktär gav både oss 

intervjuare och respondenter möjlighet att prata mer fritt och diskutera utifrån de 

frågeställningar som fanns. Intervjuerna efter workshopen gav oss möjligheten att 

viderautveckla och finslipa det framtagna konceptet. 

 

De tidigare koncepten visade sig inte vara särskilt relevanta för arbetet vilket berodde på den 

begränsade insynen i MOKOs produktplattform, bland annat på grund av sekretess. Däremot 

tjänade de tidigare koncepten i CAD till att underlätta visualisering av entréerna vilket en 

vanlig skiss inte hade gjort lika effektivt. Den andra workshopen utgjorde en vändpunkt i 

konceptutvecklingsfasen där vi gick från begränsade och icke relevanta koncept till att nå ett 

nästintill fullständigt slutkoncept som fungerar och möter kraven. Att på ett öppet och fritt 

sätt diskutera och brainstorma med inspiration av de tidigare koncepten och de analyserade 

ritningarna visade sig vara givande för arbetet. Deltagarna från MOKO från olika 

arbetsområden och kunde ge unika bidrag till diskussionen och bolla idéer med varandra.  En 

lärdom är att från denna process är att produktutveckling i avancerade produktplattformar, 

uppbyggt av bidrag från olika specialister försvårar individuellt arbete. Eftersom relevant 

kunskap och erfarenhet är uppdelad och spridd måste produktutveckling göras i grupp för att 

vara tidseffektiv och ge värdefulla resultat. 

 

Förståelsen för och kartläggningen av produktplattformen skapades bit för bit över arbetets 

gång. Många ostrukturerade intervjuer ledde successivt till en djupare förståelse och genom 

att redovisa koncept och olika lösningsförslag på de olika problemen men olika respondenter 

med olika expertis kunde till slut en tydlig förståelse för plattformen skapas. Den metoden var 

möjligtvis inte helt optimal då det krävde mycket tid på plats, tid för intervjuer och mycket 

iterativt arbete. Metoden gav dock bra resultat för att förstå produktplattformen. 

12.6 Hållfasthetsberäkningar och eventuell ändring av 

snäppfästena 

De snäppfästena som beställaren idag använder mellan sina moduler är mycket hållfasta och 

klarar med största sannolikhet de moment och knäckningskrafter som de kommer utsättas för 

i väggarna mellan entrémodulens underdel och den ovanliggande förhöjningsmodulen. 

Hållfasthetsberäkningar och simuleringar krävs dock för att verifiera bärkraften men ligger 
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utanför arbetets omfattning och har avgränsats bort. Skulle det dock visa sig att snäppfästena 

inte erbjuder tillräcklig momentstyvhet och knäckningslasten blir för stor, kan följaktligen 

speciella versioner av snäppfästena utformas som både är längre och tillverkade av tjockare 

gods för av klara av belastningen. Utrymmet i pelarna där de monteras är inte begränsat till 

den graden att det skulle förhindra förändringarna. De större snäppfästena innebär att hålens 

placering i pelarna behöver justeras men även det är en relativt enkel justering, 

tillverkningsmässigt sett. De större snäppfästerna placeras i pelarna i väggarna mellan entréns 

underdel och förhöjningsmodulen, övriga moduler kräver ingen förändring. 
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13. Slutsatser 

I avsnittet sammanfattas de slutsatser som kan dras från de resultat och analys som gjordes. 

Vidare sammanfattas huruvida frågeställningarna besvarades. 

13.1 Slutsatser och besvarande av forskningsfrågorna 

Syftet med arbetet var att utveckla och konstruera en entrémodul till beställarens 

produktplattform som uppfyller gällande lag-och myndighetskrav samt övriga kundkrav. 

Uppgiften visade sig vara mer komplicerad och omfattande än först anat. För att kunna 

komma med rimliga och relevanta lösningsförslag behövde produktplattformen först granskas 

och kartläggas, lag- och myndighetskraven likaså. Därefter gjordes en benchmarkstudie där 

planlösningar, för entréer från andra flerbostadshus, granskades för att skapa en 

grundförståelse för hur entréer generellt brukar utformas. Sedan började 

produktutvecklingsprocessens mer kännetecknande delar med konceptutveckling, konceptval 

och vidareutveckling. Det resulterade i ett slutgiltigt lösningsförslag som möter samtliga krav 

från kund, lagar och myndigheter, passar in i produktplattformen och erbjuder tillräcklig 

funktionalitet och flexibilitet för att beställarens förmåga och frihet kring utformningen av 

modulerna ovanför inte påverkas negativt. När det kommer till huruvida frågeställningarna 

besvarades, presenteras följande slutsatser nedan: 

 

1. Vilka lag-, myndighets och kundkrav finns gällande utformningen och konstruktionen 

av en modulär entré? 

Forskningsfrågan besvaras utförligt i kapitel 5 och 6. För lag och myndighetskrav är det 

Boverket, Transportstyrelsen, PBL och kommunernas detaljplaner samt forum för 

fastighetsboxar som krav på entréns utformning.  Transportstyrelsen begränsar storleken på 

byggmoduler som ska fraktas på det allmänna vägnätet, Kommunerna ritar upp detaljplaner 

för områden som byggnader måste ritas och byggas efter, Boverket ställer krav på 

brandsäkerhet, tillgänglighet, hur trappor, ramper och hissar ska utformas samt hur 

utrymmen inomhus ska dimensioneras. Till sist ställer även Forum för fastighetsboxar krav på 

att det ska finnas fastighetsboxar i entréer till flerbostadshus samt hur de ska utformas och 

placeras. Lagkraven är generella och berör alla sorters entréer medan kundkraven är lite mer 

specifika för beställaren i fråga och kan skilja sig vid produktutveckling av byggmoduler för 

andra beställare. Kundkraven handlade om att entrén måste vara kompakt följa samtliga lag- 

och myndighetskrav, ha förmågan att kunna anpassas för att passa in med andra moduler i ett 

hus och produktplattformen i övrigt, den ska kunna anpassas till genomgångsentré, kunna 

förses med samtliga installationer och kunna tillverkas och fraktas av beställarens systerbolag. 

Lösningsförslaget möter samtliga krav. 
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2. Vilka parametrar är centrala för utformningen och konstruktionen för en entrémodul i 

en produktplattform? 

De centrala parametrarna granskades och kartlades utförligt i 8. Eftersom entrémodulen är i 

form av en parametriserad modul är dess justeringsförmåga central och vilka parametrar som 

ska kunna justeras identifierades och presenterades. Externa begränsningar från lag- och 

myndighetskrav och från produktplattformens arkitektur påverkade vilka parametrar som 

kunde väljas samt till vilken utsträckning de kunde justeras. Parametrarna blev längd, bredd, 

höjdskillnad samt layout av schakt, trapp och hiss och om den ska spegelvändas eller ej. 

 

3. Hur ska entrémodulens konstruktion anpassas för att kunna integreras i den övriga 

produktplattformen? 

Den frågan var central och förståelsen av den var grundläggande för 

produktutvecklingsarbetet. För att besvara frågan kartlades produktplattformen, dess 

beståndsdelar och dess konstruktion, genom många ostrukturerade intervjuer med individer 

med relevant expertis, genom en stor workshop med en tvärdisciplinär deltagargrupp samt 

genom granskning av befintliga moduler från produktplattformen. Resultatet från dem 

redovisas i kapitel 4.2 och tack vare det utförliga arbetet kunde validiteten hos 

lösningsförslaget stärkas. De centrala aspekterna var de förstyvande hörnen, 

installationsschaktet, modulrastret, användandet av snäppfästena och begränsningarna på 

modullängd men framför allt modulbredd. 

 

Arbetet resulterade i slutändan i en kartläggning och beskrivning av beställarens 

produktplattform, de viktigaste och mest relevanta lag- och myndighetskraven som finns för 

entréer i allmänhet, ett lösningsförslag på entrémodul med en tillhörande förhöjningsmodul 

som även löser produktplattformens utmaning med takhöjd för verksamhetslokaler och till 

sist ett förslag på lämplig konstruktion på gränssnittet mellan entrémodulen och 

förhöjningsmodulen för att följaktligen hantera knäckningskrafterna som uppstår. De erhållna 

resultaten från arbetet innebär att alla centrala frågor och utmaningar kring modulens 

konstruktion är besvarade och lösta. Samtliga kritiska dimensioner är redovisade och 

problemområden utredda. Avslutningsvis har examensarbetets syfte uppnåtts och 

frågeställningarna besvarats. 

13.2 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom tillgången till beställarens produktplattform var begränsad under arbetets gång, på 

grund av försiktigheter tagna i syfte av sekretess samt oavsiktligt sabotage, behövs vidare 

tester och vidareutveckling göras av entrémodulen. Både inom produktplattformen i 

modellerings- och konstruktionsstadiet men även i senare stadier där tillverknings- och 

monteringsbarheten för entrémodulen undersöks. Vidare behövs även 

hållfasthetsberäkningar och tester göras på för gränssnittet mellan entrémodulens underdel 

och förhöjningsmodulens. Slutligen ska entrémodulen konstrueras i detalj i enlighet med 

produktplattformens övriga moduler. 
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En utförlig kostnadskalkyl och tidsbesparingskalkyl vara fördelaktigt för att få 

verklighetsbaserade värden för den ekonomiska påverkan som utvecklingen av entrémodulen 

har, samt hur dess “return on investment” ser ut. Det skulle utgöra en ett bra underlag för 

uppskattning av kostnad och tidsåtgång för utvecklingen och framtagningen av framtida 

moduler för beställaren, men även som ett verklighetsbaserat exempel för 

forskningssamhället i övrigt. Av särskilt intresse skulle vara att studera de ekonomiska och den 

tidsbesparande påverkar implementeringen av förhöjningsmodulen har i kommande projekt. 

Där verksamhetslokaler på markplan kan byggas med moduler snarare än med traditionella 

byggmetoder.
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https://www.united-bim.com/bim-maturity-levels-explained-level-0-1-2-3/
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(Hämtad: 2022-05-16) 
 
Vänsterpartiet, Motion till riksdagen 2017/18:2344. Bra bostäder åt alla. 
https://data.riksdagen.se/fil/91DCE8A6-10A1-4B85-90E2-5A4949D7EB65 
(Hämtad 2022-03-08)

https://data.riksdagen.se/fil/91DCE8A6-10A1-4B85-90E2-5A4949D7EB65
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Bilagor: 
Bilaga 1 

Lag- och myndighetskrav 

Fri höjd: 

Den fria höjden i utrymningsvägar, trappor, dörrar och andra kommunikationsutrymmen ska vara minst 2,00 
meter.  
(BBR 8:34) 

Tillgänglighet: 

En byggnad ska förses med en eller flera hissar eller annan lyftanordning om det behövs för att uppnå kraven 
på tillgänglighet för rörelse- och funktionsnedsatta. 
(PBF 3 kap. 4§) 

Radiatorer, värmerör, schakt o.d. får ej inkräkta på angivna funktionsmått.  
(SS 91 42 21) 

Socklar, foder o.d. får dock inkräkta med max 25 mm.  
(SS 91 42 21) 

Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en 
mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en inomhusrullstol en cirkel med 
diametern 1,30 meter.  
(BFS 2013:14).  

Manöverdon för dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 meter från golvet eller marken och minst 0,70 
meter, men gärna 1,0 meter, från hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsammaste läge.  
(BBR 3:143) 

Rak passage: 

Normalnivå: 

Minsta avstånd 900 mm (mellan möbler och väggar) 
(SS 91 42 21) 

Minsta avstånd 1100 mm (mellan väggar) 
(SS 91 42 21) 

Höjd nivå (utökad, förhöjd nivån): 

Minsta avstånd 1000 mm (mellan möbler och väggar) 
(SS 91 42 21) 

Minsta avstånd ≥ 1300 mm (mellan väggar) 
(SS 91 42 21) 

Passage där man skall kunna vända 90°,  
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t.ex. genom dörr på långsidan 

Normalnivå: 

Minsta avstånd 1200 mm 
(SS 91 42 21) 

Höjd nivå (utökad, förhöjd nivån): 

Minsta avstånd 1300 mm  
(om fritt passagemått i dörr är 900 mm) 
(SS 91 42 21) 

Minsta avstånd 1500 mm  
(Om fritt passagemått i dörr är 800 mm) 
(SS 91 42 21) 

Entrédörr: 

Normalnivå: 

Fritt passagemått minst 800 mm med dörren öppen 90° 
(SS 91 42 21) 

Utrymme för vändning av elrullstol skall finnas nära dörrens utsida. 
(SS 91 42 21) 

Höjd nivå (utökad, förhöjd nivån): 

Fritt passagemått minst 800 mm med dörren öppen 90° 
(SS 91 42 21) 

Utrymme för vändning av elrullstol skall finnas nära dörrens utsida. 
(SS 91 42 21) 

Innerdörr: 

Normalnivå: 

Fritt passagemått minst 760 mm med dörren öppen 90° 
(SS 91 42 21) 

Utrymme för vändning av rullstol skall finnas nära dörren. 
(SS 91 42 21) 

Höjd nivå (utökad, förhöjd nivån): 

Fritt passagemått minst 800 mm med dörren öppen 90° 
(SS 91 42 21) 

Utrymme för vändning av rullstol skall finnas nära dörren. 
(SS 91 42 21) 

Rullstols vändmått 

Normalnivå: 
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Diameter 1300 mm  
(SS 91 42 21) 

Utökad nivå (utökad, förhöjd nivån):  

Diameter 1500 mm  
(SS 91 42 21) 

Ramper 

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12. 
(BBR 3:1422) 

En ramp bör ha minst 2 meter långa vilplan,  
(BBR 3:1422) 

En ramp bör ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen. 
(BBR 3:1422) 

En ramp bör ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter. 
(BBR 3:1422) 

En ramp bör ha en fri bredd på minst 1,3 meter 
(BBR 3:1422) 

En ramp bör vara fri från hinder 
(BBR 3:1422) 

En ramp bör ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. 

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp bör vara minst 0,8 meter.  
(BBR 5:334) 

Trapphus: 

Raka trappor, som leder till fler än två bostadslägenheter, uppfyller föreskriftens krav på säker transport av 
sjukbår om trapploppen har en minsta bredd på 1,20 meter. Vinklade eller svängda trappor kan behöva 
större svängradie. (BBR 8:232) 
OBS! - Om hissen uppfyller krav för bårhiss kan den vara smalare 

Svängda trappor, eller spiraltrappor, som ska klara av kraven för transport av sjukbår bör ha en radie, räknat 
från spindelns yta, på minst 1350 mm eller en total radie på minst 1500 mm. Vilplanen ska även vara som 
minst 2600 mm breda samt 1200 mm djupa. 
(Arkitektens handbok sid. 333) 
OBS! - Om hissen uppfyller krav för bårhiss kan den vara smalare 

Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas i två eller flera lopp med räcken eller ledstänger. 
(BBR 8:232) 

Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. 
(BBR 8:232) 

Stegdjupet skall vara 250 mm, 275 eller 300 mm i gånglinje.  
(SIS 911101) 

Steghöjd 200, 175 och 150 mm skall prefereras. 
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(SIS 911101) 

Steghöjd och stegdjup ska följa formeln: 
2SH + SD = (600 till 630) mm 
Arkitektens handbok 

Yttre gånglinje i en svängd trappa är 400 mm inåt från trappans ytterkant och den inre gånglinjen är 850 mm 
från ytterkant. 
Arkitektens handbok 

Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. 
(BBR 8:232) 

I flerbostadshus bör trapplan vara minst 1,5 meter djupa. 
(BBR 8:232) 

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp bör vara minst 0,8 meter.  
(BBR 5:334) 

Trapphus TR2 

Trapphus TR2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset 
begränsas. (BFS 2011:26).  

Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60. 
(BFS 2011:26). 

Dörrar till trapphus TR2 bör utformas i lägst klass EI 60-SmC. Om trapphuset betjänar en byggnad med högst 
åtta våningsplan, är EI 30-SmC tillräckligt.  
(BFS 2011:26). 

Trapphuset bör endast ha förbindelse genom ett utrymme i egen brandcell med bostäder i verksamhetsklass 
3. 
(BFS 2011:26). 

Hisschakt kan placeras i trapphuset som del av samma brandcell. 
(BFS 2011:26). 

Trapphus TR2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med 
kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset. 
(BFS 2011:26). 

Vindsutrymmen, där personer endast vistas tillfälligt, i kan stå i direkt förbindelse med trapphus TR2 genom 
dörrar i lägst klass EI 60-SmC. (BFS 2011:26). 

Utrymning 

Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för 1. utrymmen i 
verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning kan anses vara tillfredsställande och där ett begränsat 
antal personer förväntas vistas. 2. mindre lokaler och bostäder i verksamhetsklass 2A, 3, 4 och 5B som är lätt 
överblickbara och där ett begränsat antal personer förväntas vistas. (BFS 2014:3).  

Vad som avses i 2 är lokaler och bostäder med högst 15 meter gångavstånd till utrymningsväg, där 
utrymningsvägen är synlig från huvuddelen av lokalen eller bostaden och antalet personer inte överstiger 30 
st. (BFS 2014:3).  
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Möjligheten till utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst bör endast användas i byggnader där 
öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivån. I bedömningen av räddningstjänstens förmåga 
och dimensionering av uppställningsplats bör hänsyn tas till de faktorer som påverkar möjligheten att 
effektivt kunna genomföra utrymning.  
(BFS 2011:26). 

Utrymningsvägar bör ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Ledstänger och liknande får inkräkta med högst 
0,10 meter per sida i utrymningsvägen. 
(BBR 5:334) 

När två eller flera utrymningsvägar utmynnar i en gemensam del inne i byggnaden bör utrymningsvägen från 
det gemensamma utrymmet ha en bredd, eller motsvarande kapacitet, som minst motsvarar summan av 
bredderna för de utrymningsvägar som mynnar i det gemensamma utrymmet.  
(BBR 5:334) 

Transport: 

Undantag för transport av nytillverkade hus och hussektioner bör, av hänsyn till trafiksäkerheten och 
framkomligheten, inte medges om bredden överskrider 415 centimeter  
(TSFS 2009:64). 

Trafikverket rekommenderar att höjden inte överstiger 4.5 meter. 
(Trafikverket, 2021) 

Minsta längd/ bredd 
Ta det med Patrik/ på workshop/ intervju 

Hissar och andra lyftanordningar 

Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder ska vara tillgängliga och användbara ska minst en 
av dem rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare. 

Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än fyra plan. 

Hissar som uppfyller kraven på utrymme med plats för sjukbår finns i SS 763520 (1,1 x 2,1 meter). 

Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2 (1,1 x 1,4 meter) och 3 (2,0 x 1,4 meter) i SS-EN 81-70 
uppfyller kraven på tillgängligt och användbart utrymme i hissen. 

Hissgrop/ hisschakt: 

Mått för räddningsutrymme i schaktgrop (hukande) är minst 1 m i höjd och golvarea 0.5 ✕ 0.7 m.  
(SS-EN 81-20:2020) 

Fastighetsbox 

Fastighetsboxarna ska placeras i direkt anslutning till fastighetens entré eller lättillgängligt utomhus. 
(Forum för Fastighetsboxar, u.å.a) 

För boxanläggning innehållande mer än 6 boxar ska det finnas en avlastningsyta i direkt anslutning till 
boxanläggningen. 
(Forum för Fastighetsboxar, 2020) 

Avlastningsytan ska klara minst 25 kg och monteras på mellan 600 – 900 mm höjd, gärna utdragbar skiva. 
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Rekommenderade mått på avlastningsytan minst 370 x 520 mm. 
(Forum för Fastighetsboxar, 2020) 

Övriga produktkrav 

Entrémodulen ska kunna anpassas för att klara av höjdskillnader mellan 0-1800 mm 

 


