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Abstract

Utvecklingsanalys av installationssystems montering vid
industriellt träbyggande
Development analysis of building service systems
assembley process in industrialized timber housing

Johan Backåker and Jonas Harder

The industrialized timber housing process is capable nowadays to build multi-storey
houses since fairly new changes in the Swedish regulations where made after the
admission of the European Union in 1994. 
The industrialized process moves parts of the construction process into a highly
effective factory where 3D-volumes of the building are prefabricated before
transportation to the building site for assemble.
The assembly process is relatively effective compared to the completion of the
building service system and this is therefore the main focus in this thesis. This thesis
attends problems with completion of the building service system, and therefore
demarcates from other aspects, such as technical and economic aspects, of the
building service system.  
The degree of completion of the flats differs from completion of the connective
passages, for example hallways, in a way that suggests a need for further investigation.
This thesis includes analysis of the possibilities to increase the prefabricated
connective passages, to the extent of containing building service systems. 
An increase of the prefabrication of the building service system has a great
development potential, even though some restraining factors need to be solved
before implementation. 
This thesis was made in collaboration with two of Sweden’s leading companies on the
market of multi-storey industrialized timber housing, Moelven ByggModul AB and
Lindbäcks Bygg AB.  
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Sammanfattning   
Flervåningshus kan idag byggas med trästomme och med förtillverkning 
av rum och element i fabriker, som vid byggarbetsplatsen monteras 
enligt en ”lego-princip”. 

Monteringen av dessa rum genomförs på en relativt kort tid sett till 
total tid vid byggarbetsplats. Sammankoppling av installationer mellan 
moduler och övrigt färdigställande är idag i många fall relativt 
tidskrävande och detta examensarbete behandlar därför utvecklingen 
av installationssystemens montering. Viktigt att anmärka är att arbetet 
behandlar installationssystem, men att fokus ligger på installations-
systemens påverkan av det industriella träbyggandets prefabricerings-
grad och inte de tekniska, miljömässiga eller ekonomiska aspekterna 
kring val av tekniskt system, rörmaterial etcetera. 

Det visade sig att färdigställandegraden i byggnaders lägenhets-
moduler är mycket hög när de lämnar fabrik i jämförelse med de 
förbindande stråk lägenheterna emellan. Vi har under det analyserande 
arbetet därför valt att undersöka främst möjligheterna kring att öka 
prefabriceringen av dessa vertikala och horisontella förbindelser av 
installationssystem, för att effektivisera den industriella byggprocessen.  

Det är tydligt att utvecklingspotential finns för ökad prefabricering 
av installationssystemen, men också många bidragande faktorer som i 
dagsläget hindrar fortskridandet av utvecklingen.  

Examensarbetet är gjort i samarbete med två av Sveriges ledande 
företag inom industriellt byggande i trä, Moelven ByggModul AB och 
Lindbäcks Bygg AB, hos vilka observationer har genomförts både i 
fabriker och på byggarbetsplatser. 
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Förord 
Följande examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på Hög-
skoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp, vid Uppsala universitet.  
 
Vi vill tacka Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB för tiden 
och engagemanget både i fabrik, på kontoren och på byggarbets-
platser. Tack till Henrik Ödeen och Lars Sörsjö på Moelven ByggModul 
AB för tillåtelsen att genomföra detta examensarbete. 
Ett särskilt tack riktas till vår handledare Erik Söderholm på Moelven 
ByggModul AB, och till Erik Lindbäck, vår kontaktperson på Lindbäcks 
Bygg AB. Vi vill även tacka vår handledare på Uppsala universitet, 
Kennet Axelsson och vår ämnesgranskare Christer Steinvall. 
 
Johan Backåker och Jonas Harder 
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Ordförklaring 
Nedan beskrivs innebörden av i rapporten vanligt förekommande 
nyckelord: 
 
Modul/Volymelement: En sammansatt konstruktion av separat 
tillverkade konstruktionselement (golv, vägg, tak) 
 
Modularisering: Standardisering av komponenter som genom 
kombinering kan skapa olika produktvarianter. 
 
Kompaktbyggen: Projekt där majoriteten av installationssystemen i en 
lägenhet kan rymmas i en modul. 
 
Kompaktera: Att vid projektering av planlösningen samla 
installationskrävande områden till gemensam yta och så få moduler 
som möjligt. 
 
Montage: pålyftning av moduler och färdigställande vid 
byggarbetsplatsen. 
 
Vertikala schakt : Utrymme i byggnaden för vertikal 
dragning/förbindelse av installationssystemen. 
 
Horisontella schakt/slitsar/stråk: Utrymme i byggnaden för horisontell 
dragning/förbindelse av installationssystemen. 
 
Snabbkoppling: Koppling som snabbt färdigställs med 
”klicksystem”/hane-hona. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Flervåningshus kan idag byggas med trästomme och med förtillverkning 

av ”rum” och ”element” i fabriker, som vid byggarbetsplatsen monteras 

enligt en lego-princip, se utförligare beskrivning i avsnitt 1.2.1. Ökad 

kontroll av byggprocessen då en större del av produktion sker i fabrik 

gör att de industriellt träbyggande företagen strävar efter att i så hög 

grad som möjligt producera det som är tekniskt och praktiskt möjligt i 

fabrik. Den ökade effektiviteten i fabrik jämte en temporär montageplats 

gör att mer arbete i fabrik minskar hela byggprocessen, vilket är 

gynnsamt för företagen. 
Att på plats lyfta på de prefabricerade volymelementen, även 

kallade moduler, för ett flervåningshus kan genomföras på en relativt 

kort tid sett till den totala tiden vid byggarbetsplatsen. Sammankoppling 

av installationer mellan moduler och övrigt färdigställande är idag i 

många fall relativt tidskrävande. En lägre färdigställandegrad av 

installationssystem medför också ökat arbete med montering av ytskikt 

etcetera.  

Byggmetoden är relativt ny och komplex varför antalet aktörer i 

branschen är ganska få. En grundlig förståelse för ämnet är dock vitalt 

för möjligheten att kartlägga framtida riktlinjer av utvecklingen. De 

praktiska och tekniska detaljerna är sällan något som går att finna i 

litteraturen och det bästa för det undersökande arbetet och den egna 

förståelsen var att kontakta företagen. Moelven ByggModul AB och 

Lindbäcks Bygg AB, två av branschens ledande företag i Sverige, lät 

oss utföra observationer på byggarbetsplatser och i fabrik. Detta medför 

att en stor del av informationsinsamlingen och även examensarbetet 

utgörs av grundläggande observationer som i den här rapporten 

presenteras som en beskrivande del för läsaren. Senare del av 

rapporten består av utvecklande analyser baserade på de utförda 

observationerna.    

Ytterliggare en aspekt som behandlas i denna rapport är hur vissa 

mer övergripande faktorer, enligt företagen, påverkar utvecklingen av 

den industriella byggprocessen; exempelvis hur lagar och reglar 

påverkar utvecklingen av den industriella byggprocessen.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Det moderna industriella träbyggandet  

Svenskt flerbostadsbyggande i trä har under det senaste decenniet fått 

sitt stora genombrott. Det var länge förbjudet på grund av brandrisk att 

bygga flervåningshus i trä, men sedan Sveriges EU-inträde 1994 är det 

dock tillåtet.  

Enligt Sveriges Träbyggnadskansli (2011) har ”ingen annan 

byggteknik utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet” 

I den industriella träbyggnadsprocessen flyttas byggprocessen 

från byggarbetsplats till fabrik. Planelement och volymelement 

produceras i skyddad miljö med bättre kvalitetskontroll och ökad 

effektivitet. “Tack vare industriellt träbyggande kan vi idag bygga 

snabbare, bättre och mer kostnadseffektivt än någonsin” Svenskt trä 

(2012). Ett flervåningshus producerat på detta vis kan färdigställas, 

efter att grundplattan är klar, på tio veckor. Byggtiden kan förkortas med 

upp till 80 procent jämfört med traditionellt byggande på grund av att 

stora delar av byggprocessen sker i en högeffektiv fabrik. 

Modulerna färdigställs i fabrik och fraktas till byggarbetsplatsen 

där de lyfts på med hjälp av lyftkranar. Modulernas prefabriceringsgrad 

varierar beroende på projekt och leverantör, dock ofta med en 

gemensam strävan efter så hög prefabricering som möjligt, vilket i 

majoriteten av fallen leder till en effektivare byggprocess.  

Lättbyggnadsteknik i trä är även mycket lämplig och har stor 

potential vid vertikal förtätning av storstäder, alltså påbyggnader av 

befintliga byggnader. Även i många områden där markförhållandena 

tidigare ansetts för dåliga finns nu möjligheter att bygga tack vare den 

reducerade vikten.  

Varför industriellt byggande lämpar sig så bra i trä är främst på 

grund av att hållfasthetsegenskaperna för trä är så goda med avseende 

på dess vikt. Limträ är till exempel ett av det starkaste konstruktions-

material som finns i förhållande till sin vikt. 

Även ur ett miljöperspektiv anses industriellt träbyggande 

överlägset. Transportkostnaderna kan till exempel näst intill halveras. 

Framställningsmetoden för materialet är också mindre energikrävande 

än andra stommaterial. Ytterliggare en aspekt är att trä lagrar koldioxid 

under hela sin livslängd. Ju mer skog som brukas och ersätts med 

nyplanteringar desto mer koldioxid lagras i samhället. Därför är det än 

mer klimatsmart att använda trä som stommaterial i byggnader med 

längre livslängd. Detta tillsammans med substitutionseffekten, alltså 



Kap 1 Introduktion 

   3 
 

minskad användning av andra stommaterial i och med det ökade 

träanvändandet, är de största argumenten för trä ur miljöperspektiv.  

Enligt Sveriges Träbyggnadskansli (2011) finns det ”Ingen annan 

byggteknik som uppvisar de miljöfördelar och de tekniska fördelar som 

detta lätta och torra material gör”  

 

1.2.2 Olika byggsystem 

Inom det industriella träbyggandet finns idag flertalet olika stomsystem 

på marknaden från olika aktörer. Sammanfattningsvis kan dessa olika 

stomsystem beskrivas som: volym- och planelement med regelstomme, 

volym- och planelement i massivträ och pelar- och balkstomme i limträ. 

Det bör tilläggas att det inte finns några hinder för att kombinera olika 

system, vilket vissa företag gör. Vi har, på grund av vår begränsade tid, 

inte haft möjlighet att undersöka hela utbudet på den industriellt 

träbyggande marknaden, utan fokuserat på det stomsystem som 

Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB erbjuder, nämligen 

volym- och planelement med regelstomme.  

   

1.2.3 Kort om företagen 

1.2.3.1  Moelven ByggModul AB 

1899 grundades aktiebolaget Moelven i Norge och producerade vid den 

här tiden snickeri- och inredningsprodukter men har under det senaste 

århundradet tillverkat bland annat, vagnshjul, möbler och en portabel 

skogskoja på hjul. Under 60-talet utvecklades dessa portabla 

skogskojor till mer avancerade bostäder där huselement producerades 

på löpande band och sattes ihop på byggplatsen och fram till 80-talet 

var Moelven en betydande aktör på bostadsmarknaden i Norge och 

Skandinavien. 

Under 90-talets lågkonjunktion avvecklades sedan bostads-

produktionen men 1997 köpte Moelven sin byggmodulfabrik i Säffle av 

Westwood. 

Under årens lopp har Moelven haft flertalet olika ägare, till 

exempel finska Finnforest då de tillsammans bildade Europas största 

träindustribolag, men är norskägt i dagsläget.  2011 levererade Moelven 

Sveriges största träbro på 180 meter i Solna. 

Moelvenkoncernen är även en stor limträproducent och äger 

flertalet stora sågverk i Sverige där Moelven ByggModul AB är en del 

av denna koncern. 
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1.2.3.2 Lindbäcks Bygg AB 

Lindbäcks är ett familjeföretag som startade 1924 i Piteå, då med 

sågverksamhet i Kallfors. 1969 bildas aktiebolaget Lindbäcks Bygg AB 

och tog över blockhustillverkaren AB Småhus i Luleå. 1977 flyttas 

fabriken till Örjebyn, Piteå där den är kvar än idag. 1988 bildas 

Lindbäcks första fastighetsbolag.  

1994 levererar Lindbäcks Bygg AB första etappen av ett 

fyravåningshus i Luleå och har i dagsläget producerat cirka 5700 

lägenheter. Detta gör Lindbäcks Bygg AB till ett ledande företag på 

marknaden med industriella flerbostadshus i trä. 

 

1.3 Litteraturstudie 

Industriellt träbyggande av flervåningshus är ett relativt nytt område och 

litteratur i form av böcker är därför begränsat. Vår litteraturstudie har 

därför baserats kring rapporter och företagsinformation från webbsidor 

med mera. En ytterligare avgränsning mot installationssystemens 

montering innebär att den skriftliga informationen som finns tillgänglig 

inte är tillräckligt specifik. 

Studier kring industriellt träbyggande betonar vikten av 

prefabricering. I tidiga rapporter är information begränsad om bra och 

tydliga metoder för monteringsprocesser av installationssystem. De 

anmärkningar som görs framhäver dock problem kortfattad men tydligt. 

En allmän rapport om flervåningshus i trä från Luleå tekniska universitet 

lägger inte fokus på problem med montering av installationssystem, 

men exemplifierar problem kring installationerna i olika projekt med 

kommentarer som ”det har funnits en del brister kring installationerna”, 

Stehn, L m. fl (2008). Prefabricering av installationssystem i 

byggelement och schakt är dock inget nytt. I samma rapport som 

nämns ovan beskrivs projekt från 1998 där installationssystem i viss 

mån prefabriceras i fabrik. 

Vidare framhävs också utvecklingspotentialen och behov av 

utredning: ”underentreprenörer har många idéer om alternativa arbets-

sätt och utföranden inför kommande objekt som kan tillvaratas av en 

beställare. En höjd prefabriceringsgrad med förberedelse för 

installationer är högt rangordnat på den listan. Det medför en tidig och 

precis projektering och planering baserad på erfarenheter från 

Hyttkammaren och liknande projekt i Sverige”, Stehn, L m. fl(2008). 

Problem i samspelet mellan prefabricering och installations-

systems utrymme och placering uppmärksammas även och Stehn, L. m 
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fl(2008) påpekar: ”Prefab kräver snäva måttoleranser som i sin tur 

kräver hög noggrannhet i projektering och utförande”.  

Ett tidigt intressebesök vid montaget av Lindbäcks Bygg AB:s 

projekt Liljeforstorg befäste via observationer och intervjuer det 

omfattande arbetet med installationer, då mycket arbete pågick i bland 

annat korridorstråk, varpå tillsammans med ovan nämnda litteratur-

studie intresset för prefabricering av installationssystem ökade. 

Ett tidigare projekt med liknande delmål, att utforska utvecklings-

potentialen av installationssystems montering i volymbyggen och 

därmed genomföra en ”förenkling av montering och anslutning”, har 

genomförts av Träcentrum Norr, Lennartsson (2011). Projektet 

finansierades av flertalet stora svenska industriella träbyggande företag, 

inklusive Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB, samt Luleå 

Tekniska Universitet. Ett tillsammans finansierat projekt erbjöd en, 

relativt detta arbete, stor budget och pågick även i flertal år varpå de 

analyser och förslag som framkom stod på bredare och stabilare grund 

än de som framkommer i denna rapport. 

Vad som är av intresse i dagsläget är dels att beskriva och 

kartlägga metoder och problem kring montering av installationssystem, 

samt analysera hur reducerad kompletteringen av dessa kan bli till 

byggarbetsplatsen då "En studie vid avdelningen för träbyggnad vid 

Luleå tekniska universitet visar att trävolymbyggarna har de bästa 

tänkbara förutsättningar för en industriell produktion där byggandet i 

hög grad sker i en återkommande och kontrollerad process" (Höök 

2008). 

 

1.4 Avgränsning, syfte och mål 

En utvecklingsanalys av installationssystem och dess montering är ett 

brett område och en avgränsning till just monteringen har därmed 

gjorts. Det finns många intressanta sidospår så som produktions-

metoder, framförallt Lean Produktion, och teknisk teori kring 

installationssystem som ej behandlas djupare.  

Detta examensarbete strävar efter effektiviserande lösningar där 

hänsyn till företagens resurser, för att ta våra eventuella idéer i bruk 

omedelbart, är av sekundär prioritet. 

För utveckling ligger fokus på anpassning av installationssystemen 

till det byggtekniska och på längre sikt vice versa. I detta arbete är 

målen satta till att formulera lösningar för aktörerna Lindbäcks Bygg AB 
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och Moelven ByggModul AB men syftar även till att i dagsläget jämföra 

deras utveckling och analysera riktlinjer.  

Som tidigare nämnt, se avsnitt 1.2.2, finns olika byggmetoder och 

stomsystem som används vid byggnation av flervåningshus i trä. Detta 

examensarbete begränsas till volymelement av regelsystem. 

 

Den inledande avgränsningen summeras: 

 Industriellt träbyggande 

 Volymelement 

 Installationssystemen: värme, vatten, ventilation, avlopp och el 

 Installationssytemens montering 

 Effektivisering av montage på byggarbetsplats 

 

Viktigt att anmärka är att arbetet behandlar installationssystemen, men 

att fokus ligger på installationssystemens påverkan av det industriella 

träbyggandets prefabriceringsgrad och inte de tekniska, miljömässiga 

eller ekonomiska aspekterna kring val av tekniskt system, rörmaterial 

etcetera. 

Andra viktiga faktorer kring utvecklingen av installationssystemens 

montering behandlas kortfattat för en ökad förståelse av ämnet. 

En allmän uppfattning hos företagen och inom litteratur är att data 

och telefoni går mot trådlöst, vilket minimerar monteringsarbete med 

frammatning, och systemen behandlas därför inte i rapporten.   

Tankar kring utveckling av installationssystemens montering 

riktade uppmärksamheten mot antagna viktiga faktorer så som: 

 

 Prefabriceringsgraden i fabriken såväl som arbetsmetoder 

 Utrymmen för installationernas förbindande huvudstråk 

-Monteringsmetoder för dragningar och installationer i schakt och 

slitsar. 

 Tekniska lösningar, ny teknik 

-Kopplingar 

 Problematik och komplikationer 

-I fabrik som påverkar prefabriceringsgrad 

-Grossister/Underentreprenörer/Konsulter 

 Ansvarstagande 

-Osäkerhet hos kunder 

-Garantier från byggföretagen 

-Begränsningar på grund av normer av lagar och lösningar till 

detta. 

 Återkoppling mellan fabrik, bygge och kontor 



Kap 1 Introduktion 

   7 
 

-Ansvarig problemhanterare 

-Hantering via Lean production modeller 

-Prototyper: Skulle företagen tjäna på mer provbyggen 

 Erfarenhet hos anställda 

-Tidseffektivisering 

-Inställningar 

 Underentreprenörer 

-Bör dessa vara egen personal 

 Typbyggnader 

-Övergripande beskrivande av annorlunda problematik med olika 

sorters byggnader (bostäder, skolor jämte studentlägenheter och 

äldreboenden) 

 Lean Production 

-Hur påverkar/motverkar-bidrar produktionensmetoden hur långt 

installationerna kan prefabriceras 

 Kompaktering av installationssystemens utbredning i modulerna 

(så få moduler som möjligt) 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka utvecklingsmöjligheter för 

industriellt träbyggande med avseende på installationssystemens 

montering. Målet är att finna områden med utvecklingspotential, samt 

om möjligt bidra med kreativa idéer och förslag. 

Utöver litteraturstudien har en förstudie genomförts för att finna en 

problemformulering, se kap 3. Denna förstudie genomfördes för att 

avgränsa detta examensarbete ytterligare och därmed förhoppningsvis 

göra arbetet mer relevant.   

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 introduceras läsaren för byggmetoden ”industriellt byggande” 

samt ges en bild av syfte och avgränsning med projektarbetet; 

installationssystems montering. Kapitel 2 behandlar kortfattat den 

metodik som använts för informationsinsamling under examensarbetet. 

En förstudie, baserat på tre besök hos de observerade företagen, 

beskrivs i kapitel 3 med resulterande avgränsning. Kapitel 4 beskriver 

ytterligare två observationer med fokus enligt litteraturstudien samt 

förstudiens avgränsande områden. En jämförelse mellan Moelven 

ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB:s arbetsmetoder summeras, 

och kapitel 4 avslutas med mer övergripande faktorer gällande 

industriellt byggandes begränsningar och potential. Följande kapitel 5 
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består av analyser och utvecklingsförslag baserade på resultat från 

examensarbetets tidigare undersökningar. Företagens åsikt om 

förslagen presenteras i möjligaste mån. Vår rapport avslutas med 

slutsatser, diskussioner och förslag på vidare studier.  
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2 METODIK 

2.1 Inledning 

Den mest intressanta informationen ansågs vara den som de ledande 

svenska företagen erhåller. Möjligheten att få skriva examensarbete i 

samarbete med Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB och ta 

del av den informationen som finns hos anställda och själva göra 

observationen i fabrik och byggarbetsplatser gav oss en stor fördel vid 

insamlingen av information. Mycket av källorna till informationen i 

rapporten är av naturlig anledning muntliga eller rena observationer.  

För en bredare förståelse har vi i många avseenden strävat efter 

den empiriska kunskapen som montörer besitter kring montage och 

arbets-förhållande med installationerna.  

Arbetsgången har varit som sådan: förstudie, observation, 

beskriva, analysera, utveckla förslag, bekräfta. 

 

2.2 Observationer 

I stort är detta ett observerande arbete. Enstaka inledande och 

avslutande ostrukturerade intervjuer genomfördes i utredande syfte av 

arbetets karaktär och relevans. Vidare samtal och diskussioner under 

arbetets gång genomfördes i observerande syfte. 

Till skillnad från dolda observationer har detta examensarbete 

baserats på en öppen observation, vilket innebär att företagen varit väl 

medvetna om vårt arbete och närvaro. De etiska aspekterna och 

relationer till de inblandade är viktiga vid observationer, framförallt om 

det handlar om privat (i detta fall ur ett företags perspektiv) information, 

då processen är en relativt långvarig forskningsmetodik, Holme och 

Solvang (1997). För oss har det ansetts grundläggande att vara 

informativa och meddela de involverade att det är en öppen observation 

samt att förmedla vårt syfte. Detta underlättar den viktiga delen av 

öppna observationer; att bli accepterad av de observerade, vilket leder 

till en större frihet i det observerande arbetet. Utgångspunkten är ofta 

att få tillit från en eller enstaka respekterade personer i det observerade 

sällskapet. Det är viktigt att vid vetenskapliga observationer komma 

ihåg sitt syfte och inte låta påverkas av de intima förhållanden som 

bland annat längre och återkommande samtal med återkommande 

personer kan leda till. Frågor, samtal och diskussioner har varit en stor 

del av våra observationer för att nå en acceptabel nivå av förståelse. 
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Observerande arbete inkluderar i många fall samarbete med olika 

grupper, i vårt fall företag, där det är viktigt att förhålla sig på ett 

medvetet sätt för att undvika att bli sedd som partisk. Det kan vara bra 

att vara medvetna om gruppers eventuella meningsskiljaktigheter under 

observationen, i vårt fall exempelvis mellan ledning och anställda inom 

industrin. Att anteckna observerad information är viktigt för det fortsatta 

arbetet, och kan med fördel göras på ett relativt diskret sätt. Det är 

slutligen viktigt att kritiskt granska relevansen av utförda 

observationerna. (Holme och Solvang, 1997)     

 

 

 

 

  



Kap 3 Var finns dagens problem? 

   11 
 

3 VAR FINNS DAGENS PROBLEM? 

3.1 Inledning 

Två områden har observerats, byggarbetsplatser och fabriker. Syftet 

med besök på byggarbetsplatser är att finna aktuella problem med 

installationssystems montering. En av möjligheterna till att effektivisera 

montering av installationssystem kan vara att flytta arbetsmoment från 

byggarbetsplatsen in i fabriken. 

En god förståelse hur installationer hanteras i fabrik hos de 

observerade företagen är en grund för en relevant problemformulering 

och analyser i utvecklande syfte. Syftet med besök i fabrik är därför att 

studera möjligheter och gränssnitt för implementering av ytterligare 

arbetsmoment. 

Då fokus på examensarbetet berör installationssystems 

färdigställande och sammankoppling vid montage är det av extra 

intresse att beskriva hur de avslutas i fabrik för vidare montering vid 

byggarbetsplatsen.  

Ett av syftena med de tre inledande besöken var att studera 

processen och kartlägga aktuella problem samt finna områden med 

utvecklingspotential för att utifrån detta göra ytterligare avgränsningar 

inför vårt kommande arbete. Tre olika typer av byggnationer 

undersöktes, en skola, ett lägenhetshus och ett kompakt äldreboende. 

Studierna inkluderade besök både i fabrik och på byggarbetsplatser.  

 
Företag   Plats Projekt 
Moelven ByggModul AB  Fabrik Expandia  
Lindbäcks Bygg AB  Montage Liljeforstorg 
Moelven ByggModul AB  Montage Kv. Ängsnäs 
 

För mer utförlig beskrivning av projekten Expandia, Kv. Ängsnäs och 

Liljeforstorg se Bilaga B1.  

 

3.2 Installationssystemen 

Rapporten behandlar de moderna flerbostadshusens obligatoriska 

installationssystem: vatten, värme, el, ventilation och avlopp. Data och 

telefoni samt eventuella larmsystem behandlas inte i denna rapport då 

den allmänna uppfattningen är att de utvecklas mot trådlösa system. 
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Det pågår mycket forskning kring värmesystem där bland annat 

Träcentrum Norr granskar möjligheter att implementera nya lösningar i 

industriellt träbyggande. Detta skulle kunna eliminera det vattenburna 

värmesystemet och därmed eventuellt reducera dragningar av 

installationer. Värmesystemen i de granskade projekten är dock 

fortfarande vattenburen värme, som därför också behandlas i denna 

rapport. 

Installationssystemens främsta för och nackdelar gällande 

montage uppfattat under förstudien visas i Tabell 3.1 

 

Tabell 3.1 För- och nackdelar av installationssystem 

Installationssystem Fördelar Nackdelar Krav 

Värme Små 

dimensioner 

Dras ofta i 

element Ofta 

behov i flera  

moduler - 

motverkar 

kompaktering 

Får skarvas utan 

inspektionslucka. 

Vatten Små 

dimensioner 

Får ej kopplas i 

slutet utrymme 

Får ej skarvas 

utan 

inspektionslucka. 

El Små kablar Hantverkarmässig 

kopplingsmetod, 

separeras på 

grund av 

brandrisk 

Får ej skarvas 

utan 

inspektionslucka. 

Brandkrav 

Ventilation Enkla 

kopplingar, litet 

behov per 

lägenhet 

Stora 

dimensioner, dras 

ofta utanför 

element. 

Får skarvas utan 

inspektionslucka. 

Brandkrav, 

ljudkrav 

Avlopp Litet behov per 

lägenhet 

Relativt stort Får skarvas utan 

inspektionslucka. 

Brandkrav, 

ljudkrav 

 

 

3.3 Summering av förstudie 

Efter avslutad förstudie, se Bilaga B1, summerades de av oss 

uppfattade viktigaste omständigheter som styr prefabriceringsgraden av 

installations-system. Ett flertal av dessa omständigheter är 

återkommande för de olika projekten och har på grund av detta 

behandlats mer djupgående i senare del av denna rapport. Nedan 

redovisas summeringen av förstudien: 
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Expandia 

 Varje installationssystem är relativt enkel i sig och problem 

uppkommer först vid mer komplexa byggnationer med 

dragningar i flera dimensioner. 

 Att till exempel placera avlopp på ett sådant sätt att endast ett 

golvbjälklag berörs underlättar hela processen, både i fabrik och 

på montage. Detta gäller även andra installationssystem. 

(kompaktering) 

 Snabbkopplingar för el effektiviserar montaget. 

(snabbkopplingar) 

 Det finns kopplingsalternativ till alla installationssystem, dock 

finns krav på inspektionsmöjligheter vid vatten och el. 

 Till exempel el dras fortfarande på ett traditionellt sätt i väggar 

och tak fram till elskåp med hjälp av kabelrör som sammanfogas 

där elkabeln matas i efterhand. 

 Om ventilation tillåts monteras synligt under tak underlättar det 

hela prefabriceringen av både ventilation och färdigställandet av 

moduler i fabrik. 

 Interna standarder inom byggsystemet effektiviserar både i fabrik 

och på montage. 

Kv. Ängsnäs 

 Avsaknad av naturliga horisontella dragningar, till exempel 

korridorer, minskar prefabriceringsgraden för installationssystem 

och indirekt modulerna. 

 Ökat antal moduler per lägenhet minskar prefabriceringsgraden 

 Med flera badrum i olika moduler minskar prefabriceringsgraden 

 Snabbkontakter används i vissa fall för el och har då tilldelats 

inspektionsluckor i form av gips eller löst undertak. 

Liljeforstorg 

 Lite arbete i lägenheter vid så kallat kompaktbygge. 

 El innebär mycket kabeldragning i korridorer. 

 Problem med ventilation på övre plan. 

 Problem med dålig projektering av schakt. 

 Problem med små utrymmen i schakt. 

 Mycket arbete med horisontell dragning och problem med 

utrymme i korridorer. 

 Problem med brandtätning av ventilation. 
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3.4 Avgränsning efter genomförd förstudie 

3.4.1 Inledning 

Besöket i Huddinge och projekt Kv. Ängsnäs gav insikt om ökad 

problematik och arbetsmängd på byggarbetsplats då boendeytor och 

moduler ej är "symmetriskt strukturerade". Avsaknad av projekterade 

stråk för installationssystem, som korridorer, gör förbindelser av 

installationer mer komplicerade. 

Observationer i förstudien medför en avgränsning av det fortsatta 

examensarbetet till en typbyggnad, så kallad kompaktbyggnad. 

 

3.4.2 Kompaktbyggnad 

Planlösningen i Kompaktbyggnader är standardiserad och mer 

anpassad för en symmetrisk placering av moduler. Planlösningen och 

placering av moduler inkluderar väl projekterade ytor för installations-

systems huvudstråk mellan separerade lägenheter, se Figur 3.1. 

 

 
Figur 3-1 Kompaktbygget Valla Gränd av Moelven Bygg AB 

med symmetrisk placering av lägenheter och moduler. 

Korridorstråk som underlättar installationssystems horisontella 

förbindelser. Markering nummer 1 visar en lägenhet. Nummer 2 

visar skarv mellan lägenhetens två moduler. Markering nummer 

3 visar att två lägenheter delar vertikalt schakt. 
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Kompaktbyggnader är ofta äldreboenden eller studentlägenheter, vilka 

lämpar sig bra för modulbyggen på grund av dess ringa storlek. 

Lägenheterna består ofta av en till två moduler vilket gör att 

installationers förbindelse mellan lägenhetens modulskarvar begränsas 

eller, om endast en modul, helt elimineras. I de fall lägenheter består av 

mer än en modul görs ett medvetet arbete med kompaktering av 

installationssystemens utrymmesbehov så att stora delar av mer 

krävande dragningar kan placeras i modulen närmast de horisontellt 

och vertikalt försörjande schakten. Installationssystems skarvar mellan 

moduler i lägenheter kan på grund av detta reduceras, och de som 

finns blir mer lättöverskådliga för analyserande arbete. 

Mer standardiserat arbetet, med mindre variationer, medför att 

större fokus kan läggas på utvecklande arbete. Augustsson (2012), 

projektledare vid Lindbäcks kompaktbygge Liljeforstorg, menar att "allt 

som görs lika gång på gång minimerar fel, nya saker blir ofta fel i 

början, men i det stora hela minskar industriellt byggandes fel-

projektering då mycket bygger på rutin och noggrannheten ökar i 

fabrik”. Sjödin (2012) menar att det är ”betydligt mer arbete vid icke 

kompaktbyggen” och industriellt byggandes utveckling gällande 

effektivisering kretsar enligt Lennartsson (2012) mycket kring 

standardisering och modularisering. I dessa sammanhang ligger 

kompaktbyggnationer i framkant och är därmed av störst intresse vid en 

utvecklingsanalys.  

En viss negativitet och rädsla medförs av den nya byggkulturens 

standardiserande, Höök (2008), och huruvida ett företag bör avgränsa 

sig till vissa typbyggnader är en svår diskussion. Söderholm (2012) 

menar att risken att tappa kunder då försäljningen ”dippar” efter behov 

är större vid tydliga avgränsningar, samtidigt som det naturligt är lättare 

att finna rutiner i ett företag vid standardiserat arbete.  

Lindbäck (2012) uppskattar att cirka 30 % av Lindbäcks Bygg AB:s 

produktion består av kompaktbyggnader. 

 

3.4.3 Schakt och stråk i allmänhet 

Det som framhävts tydligast under våra observationer är skillnaden 

mellan prefabriceringen av lägenhetsmoduler och sammanbindande 

stråk/schakten. Detta var något som i inledningen av detta examens-

arbete uppmärksammades, men som efter observationerna tydliggjort 

att arbete kring prefabricering av dessa schakt är ett måste för att 

fullborda ett effektivt arbete på byggarbetsplatsen. Intressant är att 
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både Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB har planer på att 

utveckla prefabricerade schakt och att de problematiska hindren som 

beskrivits känns överkomliga. Med en blick på den utveckling som skett 

inom modulbyggande känns det naturligt att i framtiden kunna erbjuda 

lösningar på detta och att det är brist på tid som gjort att utvecklingen 

inte kommit längre än i dagsläget. 

 

3.4.3.1 Horisontella schakt/korridorstråk 

Den avgränsning vi ovan gjort innebär att de horisontella schakt vi 

intresserat oss för är de kring lägenheterna i kompaktbyggnader, alltså 

korridorer. Från besöket vid Lindbäcks bygge Liljeforstorg fick vi en klar 

uppfattning om skillnaden i arbete med korridorstråk jämte 

lägenheterna. Även om det inte råder några tvivel om vad som skall 

göras, var det uppenbart att mycket arbete pågick från olika aktörer på 

samma ställe. "Det blir trångt i korridorerna" påpekar Augustsson 

(2012) och betonar att "alla måste komma i tid och göra sin sak i rätt 

ordning". Det kräver utöver montage även arbete i form av strukturering 

på en byggarbetsplats där det huvudsakliga arbetet bör vara montering 

av modulerna.  

Moelven levererar sina korridorer som rena konstruktionsbjälklag, 

endast med golvytskikt och med obehandlad gips som undertak, till 

byggplatsen, Einarsson (2012). Prefabricering av vissa installations-

system är något man önskar, men enligt Einarsson (2012) råder 

problematik vid frakt, då installationssystem är relativt ömtåliga. 

Lindbäcks Bygg AB är en bit längre kommen, se avsnitt 4.2.8. 

 

3.4.3.2 Vertikala schakt 

Augustsson (2012) menar att det är trångt i schakt och Nygren (2012) 

påpekar vikten av väl tilltagna utrymmen i schakten för smidigt och 

effektivt montage på arbetsplats. Dessa utrymmen bör kunna hållas 

mindre med prefabricering i fabrik, där det finns möjligheter att 

underlätta för montering på olika sätt.  

De vertikala schakten för kompaktmoduler förbinder lägenheternas 

installationer uppåt eller nedåt och eventuellt vidare i korridorstråk. 

Dessa schakt är ofta begränsade i utrymme då man i så stor 

utsträckning som möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv vill utnyttja 

byggareor till kundernas förfogande, se avsnitt 6.6 för utförligare 

förklaring.  
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På byggarbetsplatsen är det enligt Engberg (2012) ofta trångt och 

oergonomiskt arbete med installationer i schakt, vilket leder till 

tidskrävande arbetsmoment. Trånga utrymmen bör öka kraven på 

noggrann projektering av schakten, vilket i sin tur bör möjliggöra viss 

prefabricering. Trots detta utförs, enligt observationer, inget eller väldigt 

lite arbete med installationssystem i schakt i fabrik under projektet Valla 

gränd. Lindbäcks Bygg AB gör lite mer i schakt, se avsnitt 4.3.6. Det 

trånga utrymmet och placeringen av installationssystemen medför en 

viss logisk ordningsföljd för monteringen, varpå exempelvis avlopp på 

bygget bör färdigställas före ventilation menar Einarsson (2012). Detta 

är en av anledningarna till varför man inte prefabricerar i högre grad. 
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4 FÖRDJUPADE STUDIER AV 

KOMPAKTBYGGANDE 

4.1 Inledning 

Efter förstudien ovan genomfördes två fördjupade observationer med 

medvetet fokus på kompaktbyggnationer. Ett besök i Moelven 

ByggModul AB:s fabrik i Säffle och ett i Lindbäcks Bygg AB:s fabrik i 

Piteå genomfördes. I fabriken hos Moelven ByggModul AB pågick 

projektet Valla Gränd, vilket är en kompaktbyggnad. Lindbäcks 

producerade för tillfället moduler till projektet Kolla Parkstad, vilket inte 

är en kompaktbyggnad. Projektet Kolla Parkstad tillsammans med 

kommentarer från personal i fabriken beskriver dock de principiella 

utförandena gällande installationssystemen vid Lindbäcks Bygg AB:s 

kompaktbyggnationer.    

 

Observationsområden som behandlas i denna del: 
 

Projekt  Plats Företag 
4.2. Valla Gränd Fabrik Moelven ByggModul AB 
4.3. Kolla Parkstad Fabrik Lindbäcks Bygg AB 
 

4.2 Moelvens kompaktbyggande 

4.2.1 Inledning 

Valla gränd är ett aktuellt projekt i Moelven ByggModul AB:s fabrik i 

Säffle. Det är en kombinerad skola och äldreboende på fyra plan, där 

skolan ligger på bottenvåningen. På övriga våningsplan är bostads-

ytorna uppdelade enligt Figur 4.1.  
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Figur 4-1: Våningsplan 2, 3 och 4 är uppdelade i två olika delar. 

Nummer 1 och 2 i figuren visar kompaktlägenheter med 

tillhörande korridorer, medan nummer 3 visar gemensamma 

bostadsytor. (Ritning från projekt Valla Gränd av Moelven 

Byggmodul AB) 

 

Under besök i fabrik var moduler från de gemensamma bostadsytorna, 

av äldreboendet i produktion. Mycket av besökens, enligt förstudien 

relevanta, information angående kompaktlägenheter och korridorstråk 

baseras på intervjuer och ritningar.   

 

4.2.2 El 

Huvudledningen från försörjningscentral dras via ett särskilt elschakt, då 

det ej får kombineras med avlopp eller ventilation om extra återgärder ej 

genomförs, och vidare på elstegar i korridorstak på respektive våning. 

Elen leds ovan respektive lägenhets badrumsvägg från korridor till 

lägenhetens elskåp, se Figur 4.2. 

Då lägenheterna har relativt låg strömförsörjning i dessa 

kompaktboenden räcker en kabel per korridor för att strömförsörja sju 

lägenheter. Elskåpet försörjer sedan lägenheten med både 3-fas och 1-

fas. Placeringen av skåpet är lagd nära det vertikala schaktet i den 

första modulen mot korridoren för att öka kompakteringen. Moelven 

Byggmodul AB minskar antalet skarvar mellan moduler genom att 

placera starkströmsapparater i en och samma modul. Detta innebär att 

få kopplingar vid montage behöver färdigställas. Dessa kompakteringar 

är något man alltid strävar efter vid projektering av kompaktbyggnader. 

"Alltid elskåpet i den modul som har mest effektuttag", Sturesson (2012) 
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Figur 4-2 Matning av starkström från korridor in till respektive 

lägenhet. (Ritning från projekt Valla Gränd av Moelven 

Byggmodul AB) 

 

Kabel från el-central i modul lämnas uthängandes med tillräcklig längd 

för att nå koppling i undertak i korridor. För att koppla in den yttre 

modulen med 7 stycken uttag och armaturer lämnas kabel för att dra 

genom kabelrör i vägg till närmsta stickkontakt i den inre modulen vid 

montage, se Figur 4.3. Om kunden tillåter snabbkontakt kan detta 

användas vid denna skarv, dock med inspektionslucka 

 

 
Figur 4-3 Den röda markeringen visar var den yttre modulen 

sammankopplas med den inre modulen. (Ritning från projekt 

Valla Gränd av Moelven Byggmodul AB) 
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Enligt Sturesson (2012) tar det cirka 10 minuter att färdigställa en 

dragning i efterhand med hjälp av kabelrör, medan en klickkontakt är i 

princip momentan. Sturesson menar att Moelven ByggModul AB strävar 

efter att använda klickkontakter i så stor utsträckning som möjligt, men 

att kunder ofta saknar tillit för lösningen. För att färdigställa monteringen 

av el till respektive lägenhet krävs alltså endast två kopplingar. 

Dragningen av tråd från försörjningscentral eller schakt längs 

korridor är arbete som utförs på byggarbetsplats. Byggnadsdelen som 

består av de gemensamma bostadsytor, se Figur 4.1, är mindre 

strukturerad med mindre naturlig modulplacering. Där emot 

lägenhetsmodulernas placering underlättar dragningar och möjligheter 

att prefabricera i fabrik, se Figur 4.2. "Det blir mer platsarbete om 

modulerna är mer ostrukturerade" menar Sturesson. Arkitektens vision 

är ofta en anledning till mer ostrukturerad modulplacering. 

Korridorer underlättar för horisontella dragningar, framförallt med 

väl projekterad höjd i dessa där installationssystem kan dras under eller 

i undertak. Hallen projekteras ofta med nedsänkt halltak för att 

underlätta för dragningar. 

I valla gränd undviks mycket dragning av svagström då 

personalarm, som är trådlöst, används istället för traditionella 

larmsystem. 

 

4.2.3 Avlopp 

På grund av kompaktering och utformning kan allt avlopp läggas i 

bjälklaget i fabrik. Allt avlopp är draget närmsta vägen med vinkelräta 

eller räta dragningar mot bjälklagets reglar, se Figur 4.4.  

 



Kap 4 Fördjupade studier av kompaktbyggande 

   23 
 

 
Figur 4-4 Kompaktering medför att avlopp i  

princip kan färdigställas helt, ändå fram till schakt.  
 

Avlopp från handfat, vattenklosett och brunn sammankopplas innan 

schakt med avlopp från diskho och leds in i schakt, se Figur 4.5. 

Varje lägenhets avlopp leds till en separat vertikal avloppsstam i 

schakt. Därmed har varje schakt två avloppsstammar som samman-

kopplas till en stam på plan 1. Anledningen till att man ej har en 

gemensam avloppsstam är, enligt Nygren (2012), att det skulle vara 

svårt att montera ihop på montage. 

I fabrik lämnas avlopp med en T-koppling ute i schakt som på 

byggarbetsplatsen monteras ihop med ett vertikalt rör. Detta är det 

enda monteringsarbetet med avlopp på montageplats för lägenhets-

modulerna. Det är ändå mycket som kan krångla och gå fel enligt 

Nygren (2012). 
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Figur 4-5 Avloppets placering i endast den inre modulen. 

Luftningen fortsätter från den vertikala avloppsstammen och 

upp genom tak. (Ritning från projekt Valla Gränd av Moelven 

Byggmodul AB) 

 

4.2.4 Vatten 

Vattensystemets ledningar och kopplingar innebär ett smidigt 

monteringsarbete i dagsläget enligt Nygren (2012). 

Vatten leds från frammatning i grundplatta upp till våning 3 i ett 

separat schakt, för att sedan ledas ut i korridorstak, se Figur 4.6. Övriga 

våningar förses sedan med vatten via de vertikala schakten. 
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Figur 4-6 Valla Gränds frammatning av vatten i korridorstak på 

våning 3. Lägenheter på övriga våningsplan förses med vatten 

från denna matning via de vertikala schakten. 

 

I fabrik färdigställs dragningar i modulerna. Vattenledningar i lägenheter 

leds i takbjälklag. Detta medför ett mycket effektivt monteringsarbete i 

fabrik där undertak täcker rörens estetik menar Nygren (2012). 

Återstående arbete på montageplats är att bakåtkoppla genom att 

släppa ner eller dra upp vindor med kall- och varmvatten från 

lägenheterna i schakten till kopplingsgrupper på plan 3. 

Vid större projekt med separata boendeytor, till exempel större 

lägenheter, är det enligt Nygren (2012) enklare att dra ledningar dolt i 

väggar och bjälklag. I och med detta undviks problematiska vinklar och 

fästanordningar. I det enklare Expandiaprojekten är vinklar ej ett 

problem, tack vare de icke separerade boendeytorna där värmen kan 

dras synligt utan större problem då samtliga innerväggar kan 

genomföras.  
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4.2.5 Värme 

Frammatning av värme följer samma princip som för vatten förutom att 

den sker på våning 2, se avsnitt 4.2.4. Moelven ByggModul AB 

separerar värme- och vattenmatning för att montage skall kunna fortgå 

samtidigt med två systemen utan att störa varandra. 

Värmesystemet i Vall gränd är vattenburen värme och är placerat i 

golvbjälklag. I Valla gränd finns i lägenheterna endast två radiatorer. 

Den ena är placerad i den yttre modulen under fönstret och den andra i 

badrummet. Dessa två radiatorer är kopplade med ett tvårörssystem, 

det vill säga returen leds direkt tillbaka efter varje radiator och får därför 

samma temperatur i frammatningen, Installationsteknik (2011).  

Värmesystemet behöver bara sammankopplas vid modulskarv 

mellan den yttre modulen och den inre, se Figur 4-7. Frammatningen 

delas vid modulskarv, en till radiator under fönstret och en till radiator i 

badrummet, medan returerna sammankopplas till en gemensam 

ledning vid samma modulskarv. Både matning och retur lämnas, i form 

av vindor, i schaktet för att på montageplats dras via schakt till våning 2 

där den horisontella matningen finns. 

Värme får skarvas utan inspektionsluckor då det är ett slutet 

system, vilket innebär att läckage kan upptäckas relativt tidigt. 

 

 
Figur 4-7 Markeringen visar var sammankoppling av 

värmesystemet sker för projekt Valla Gränd. 
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4.2.6 Ventilation 

I lägenheterna har, på grund av den kompakta behovsplaneringen, 

ventilationen en enkel lösning. Till- och frånluft leds in från schakt och 

tilluften leds direkt till vardagsrum. Frånluften förgrenas till badrum och 

till köksfläkt, se Figur 4-8. Detta är det enda som prefabriceras i fabrik 

och all annan ventilation lämnas till byggarbetsplatsen. På grund av det 

trånga utrymmet i schaktet och behov av att montera bland annat 

avloppet före ventilationen, är det tekniskt svårt att färdigställa 

ventilationen i fabrik.  

Ventilationen från våning 2 och 3 sammankopplas i schaktet vid 

våning tre. För att ljud inte ska läcka mellan våningarna genom 

ventilationen finns ljuddämpare innan sammankopplingen till våning 3. 

Ventilationen på plan 4 dras upp genom tak innan schakt för att 

undkomma tidigare nämnda ljudproblem. Ovanför taket på våning 4 

sammankopplas sedan ventilationen från våning 2 och 3 med 4 och 

leds i takstolarna till ventilationsaggregatet. 

 

 
Figur 4-8 Ventilationens placering i modulerna. (Ritning från 

projekt Valla Gränd av Moelven Byggmodul AB) 

 

 

Ventilation brandisoleras mellan lägenhet och schakt men ej mellan 

våningsplanen i schaktet som är helt öppet. Ventilationen på plan ett är 

separerad från övriga våningar. 
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4.2.7 Vertikala Schakt 

I Valla gränd dras samtliga vertikala installationer bortsett från el i 

gemensamma schakt. Två lägenheter delar på ett schakt beläget mot 

korridor, se Figur 4-9. 

Näst intill all installation i schaktet monteras på byggarbetsplatsen. 

Det är enligt Ödeen (2012) första gången som Moelven ByggModul AB 

använder denna lösning, där två lägenheter delar på ett schakt. 

Anledningen till att man gör mycket på montageplats i dagsläget är för 

att minimera antalet kopplingar i schaktet samt för att ge tillräckligt med 

utrymme för montering. 

 

 
Figur 4-9 I Valla Gränd delar två lägenheter på ett gemensamt 

schakt. 

 

4.2.8 Horisontella schakt 

Korridorsbjälklag i Valla gränd fraktas till byggarbetsplats endast som 

färdiga bjälklag med gipsskivor. Ingen installation eller 

fästningsanordning är prefabricerad. Enligt Einarsson (2012) på 

Moelven ByggModul AB finns tankar kring att prefabricera, men det 

största problemet i dagsläget anses vara frakten. De färdigmonterade 

installationssystemen är ömtåliga och bör fraktas mer än ett åt gången 

ur ekonomiskt perspektiv vilket kräver en uppallningslösning.  
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4.3 Lindbäcks kompaktbyggande 

4.3.1 Inledning 

Under ett besök i Lindbäcks fabrik i Piteå observerades tillverkningen 

av moduler till ett av fyra större lägenhetshus i det framtida 

bostadsområdet och projektet Kolla Parkstad, bestående av totalt 80 

lägenheter. Byggnaden inkluderar fem våningsplan och lägenheterna är 

i storleksordning 2-5 moduler.  

Kolla Parkstad är inget kompaktbygge och därmed för vårt 

examensarbete inte ett optimalt projekt att granska. Observationerna i 

fabriken tillsammans med intervjuer och samtal med personal hos 

Lindbäcks tydliggör systemlösningar, arbetsmetoder och 

prefabriceringsgrad vid ett kompaktbygge.  

En väsentlig skillnad vid projekt som Kolla Parkstad är bland annat 

att toaletter och kök inte alltid ligger placerade i modulen nära vertikala 

schakt. Det motsäger kompaktering av installationssystem för 

reducering av dragningar mellan moduler.  

Besöket syftade till, utöver fördjupade kunskaper om Lindbäcks 

arbetsmetoder, att beskriva skillnader och likheter mellan Lindbäcks 

och Moelvens arbete med installationer vid kompaktbyggen. Den 

följande beskrivande delen inkluderar dessa och de mest framträdande 

skillnaderna summeras i efterföljande avsnitt.  

Diskussioner hölls om Lindbäcks framtida utveckling och 

riktlinjer, samt våra tankar och idéer om dessa, för att styrka det 

analyserande arbetet som presenteras i kapitel 5. 
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4.3.2 El 

Elen till Lindbäcks moduler fördelas oftast från en matningskoppling 

centralt i takelement, se figur 4.10. 

 

 
Figur 4-10 Centralt placerad matningskoppling fördelar elkablar 

som lämnas i vindor till montering av modulelement. 

 

Från matningskoppling i tak lämnas korta kabelrör genom isolering, 

kablar träs genom rören och lämnas i vindor vid modulkant. En tråd 

placeras i väggelement mellan uttag och överkant vägg och tråden fästs 

efter montering av modulelement i kabel för att dras genom vägg och 

på så vis utan skarvar förbinda elen i modulen. För cirka 5 år sedan 

blev det tillåtet att dra elkablar i konstruktionselement utan omslutande 

kabelrör. Innan dess använde Lindbäcks samma princip som Moelven 

med ”kabel i kabelrör”, men nu dras kablarna fritt i konstruktions-

elementen. Högdal (2012), elektriker i Lindbäcks fabrik, tycker att detta 

är en snabb och enkel metod men påpekar nackdelen med att det, utan 

kabelrör, i princip är omöjligt att dra om elen i efterhand. Kabelrör 

används vid dragning av data och telefoni då dessa kablar är 

ömtåligare. 

Kabel från matningskoppling dras sedan på montaget ovanpå 

modulerna vidare till modulen närmast schakt, som vid kompaktbyggen 

inkluderar lägenhetens elskåp, se Figur 4.11. Detta möjliggörs då 

Lindbäcks inte monterar gips på ovansidan av takelement och elkablar 

kläms inte då modulernas konstruktion lämnar tillräcklig vertikal 

marginal. 
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Figur 4-11 Elkabel dras från matningsdosa över modultak till 

modul med elskåp. 

 

Det är en standard för Lindbäcks Bygg AB att montera lägenheters 

elskåp i fabrik och liksom Moelven ByggModul AB monteras även 

armaturer i fabrik. Mellan tak och elskåp dras kablar via vägg genom 

kabelrör, se Figur 4.12 1. En elektriker skalar kablarna och färdigställer 

eldragning i fabrik för modul med elskåp. 

Vertikalt dras el i Kolla Parkstad via trapphusmodulers vägg, se 

Figur 4.12 2, medan den i kompaktbyggnader dras, liksom hos Moelven 

ByggModul AB, längs kabelstegar i separata vertikala schakt.  

 

 
Figur 4-12 1) Genomföring av el från tak till elskåp via kabelrör 

samt 2) ett vertikalt elschakt vid Kolla Parkstad. 
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4.3.3 Vatten och värme 

I trapphusmodulers innertak sitter på plan 1 och 3 vatten- och 

värmefördelare. Fördelaren på plan 1 och plan 3 matas separat från 

grundplattan. Fördelare på plan 1 förser de båda lägenheterna på 

samma plan och de två lägenheterna på plan 2 med vatten och värme. 

Fördelaren på plan 3 fördelar vidare värme och vatten till lägenheterna 

på plan 3, 4 och 5. Matningen av värme från plan 1 upp till fördelare på 

plan 3 är redan monterade i schakt när modulerna lämnar fabriken, se 

Figur 4.13. 

 

 
Figur 4-13 Prefabricerade värmerör till fördelare i 

trapphusmodulens vertikala schakt 

 

Frammatning av värme mellan våningarna är färdigmonterade i schakt. 

Vid sammankoppling mellan modulerna på byggarbetsplatsen lossas 

rören i den undre modulen från sina fästen och skjuts upp en liten bit, 

kopplingen monteras på röret och det övre röret skjuts ner samt 

presskopplas. (Kopplingar sitter temporärt monterade i schakt.) På 

grund av denna process lämnas isolering av rören till montaget.  

Vid kompaktboenden drar Lindbäcks Bygg AB all värme och 

vatten horisontellt i korridorstak, vanligtvis på plan 2 eller 3. Läs 

utförligare beskrivning under avsnitt 4.3.7. 

I projektet Kolla Parkstad lämnas vatten i vindor för att förbindas 

mellan moduler. Principen är den att vatten och värme dras i 

genomföringar i bjälklag i den modul där systemen slutförs, exempelvis 

till radiator, och vid passage till kommande modul leds vindorna upp 

genom vägg till nästa modul. Lindbäcks Bygg AB har inte gips på utsida 
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av modulväggar där vatten och värme ska dras. Detta medför enligt 

Forsell (2012), gruppledare rör på Lindbäcks, ett effektivt arbetsmoment 

då rör enkelt dras mot väggens isolering och skruvar i väggreglar håller 

rören på plats. Håltagning i konstruktionsdelar gör att rören inte hamnar 

i kläm under modulernas montage. 

Enligt Sjödin.T (2012), VS-projektör hos Lindbäcks Bygg AB, 

lämnas oftast värmeledningar med skarvar mellan moduler och 

kompletteras med kopplingar på byggarbetsplatsen, men utförandet 

varierar med lämnade kabelvindor som för vatten.  

I kompaktmoduler och Lindbäcks Bygg AB mest standardiserade 

projekt, har man en väl kompakterad planlösning. Detta innebär att hela 

lägenheters vattenförsörjning placerats i schaktmodulen, Sjödin (2012). 

Värme behöver dock ofta skarvas mellan moduler, då radiatorer 

vanligtvis placeras vid fönster i den yttre modulen. Standardutförandet 

för modulövergång i kompaktbyggen utförs med koppling. 

 

4.3.4 Ventilation 

Färdigställandegraden av ventilation i lägenheterna är hög liksom hos 

Moelven. Ventilationsrör och kopplingar med skjutmuffar används och 

principen är relativt simpel.  

Systemlösningarna i stort blir annorlunda i Kolla Parkstad där 

bland annat korridorstråk inte existerar på grund av en annorlunda 

planlösning jämte kompaktbyggnader. Ventilationen monteras i detta 

projekt i ett mindre separat schakt. Färdigställandegraden i vertikala 

schakt och mängd resterande arbete till bygge liknar dock 

kompaktbyggen. 

Monteringsmetoden av ventilationen i schakt är lik den hos 

Moelven, men Lindbäcks har utöver en T-koppling i schaktet även ett 

ventilationsrör som sträcker sig längre ner i modulen, till brösthöjd för 

ett ergonomiskt monteringsarbete. Detta ventilationsrör monteras med 

god marginal till nedanstående modul. Ytterligare ett rör lämnas 

temporärt monterat med metallband i schaktet för att på plats kunna 

färdigställa ventilation. Det temporärt monterade röret skjuts på 

ventilationsrör i nedanstående modul och är väl tilltaget för att klippas 

på plats och monteras med skjutmuff med det färdigmonterade övre 

röret. Detta är enligt montörer en snabb process: hålla, mäta, klippa, 

montera.  

Lindbäcks har provat kapa röret i korrekt längd men enligt 

montörer i fabrik räcker inte tid och personal för att, enligt ritning, med 
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säkerhet kalkylera korrekt längd. För att undvika eventuellt 

dubbelarbete är det i dagsläget enklare att lämna ett rör med marginal. 

En Skjutmuff kan överlappa ett avstånd på cirka 10 centimeter mellan 

rör. 

Brandtätning av skarvar utförs med speciellt brandsilicon på tub. 

 

4.3.5 Avlopp 

Prefabriceringsgraden för avlopp i vertikalt schakt är vid Lindbäcks 

Bygg AB kompaktbyggnationer aningen längre kommen än Moelven 

ByggModul AB. Fästen är färdigmonterade i schakt och rör sitter delvis 

monterade i dessa. 

Engberg (2012) berättar att han vid sin station i fabriken ska få rör 

med färdigmonterade fästen, tillverkade på annat ställe i fabrik, för att 

öka produktionstakten på linan (modularisering). Han berättar att det är 

svårt att beställa specialanpassade komponenter och rör kapade efter 

projekterade längder från grossister (se avsnitt 4.5.4). 

Monteringsmetoden för avlopp i vertikalt schakt liknar den för 

ventilation där delar av stammen är färdigmonterad när modulen lämnar 

fabrik. Då avlopp mynnar horisontellt i modulers golvbjälklag monteras 

det övre av två rör i modulen temporärt. Detta rör, skjuts på 

byggarbetsplats upp mot rör i övre modul, kapas till rätt längd mot det 

undre fastmonterade röret och sammankopplas med skjutmuff. 

Skjutmuffen låses sedan på ovansidan, nedåt är den redan låst av 

fäste. Det i fabrik undre monterade röret avslutas i bröstningshöjd för 

ergonomiskt arbete på byggarbetsplatsen. 

Kolla Parkstads schakt prefabriceras inte i lika hög grad som 

kompaktbyggen, se Figur 4.14. 
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Figur 4-14 Ett vertikalt schakt från fabrik i projektet Kolla 

Parkstad 

 

De temporärt monterade avloppsröret sitter monterat i schaktet med 

skruvar som på bygget används för montering av brandmuff. Detta är 

dyrare skruvar men en effektiviseringsåtgärd för att slippa byta bits 

under montagearbetet.  

Brandstrypningen monteras på plats i Kolla Parkstad då schakt ej 

sitter i samma modul som badrum. För att färdigställa avloppet behövs 

avloppets t-koppling i schakt vridas 90 grader, innan sammankoppling 

på byggarbetsplatsen. Brandstrypningen monteras därefter enkelt mot 

insida schaktvägg se Figur 4.15. Brandmuffen expanderar vid hög 

värme och stryper syretillförseln från ett eventuellt smält avloppsrör. 

 

 
Figur 4-15 Schakt i trapphus. Principiellt monteringsarbete för 

avlopp. 
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I Kolla Parkstad monterar Lindbäcks Bygg AB, på samtliga våningsplan 

utom det högst belägna, mer påkostade PP-rör till avlopp som bättre 

reducerar ljud än standardrör. 

 

4.3.6 Vertikala schakt 

Vertikala schakt i kompaktbyggen hos Lindbäcks Bygg AB liknar formen 

i Valla gränd. I Kolla Parkstad är de vertikala schakten separerade ifrån 

varandra, det vill säga varje lägenhet förbinds endast vertikalt med 

lägenheterna under- och ovanför. Detta på grund av att trapphus och 

hisschakt avgränsar. 

Schaktets utformning i Kolla Parkstad för vatten, värme och avlopp 

är smalare än vanligt, vilket enligt Engberg (2012) leder till vissa 

begränsningar angående installationssystemens riktningar, då de kan 

blockera varandra i längsgående riktning. 

För att kunna prefabricera med korrekta marginaler är det av hög 

vikt att modulernas passning är korrekt. Nilsson (2012) från Lindbäck 

Bygg AB betonar vikten av att grundplattan är helt horisontell. 

Lindbäcks Bygg AB har insett vikten av detta för att undvika problem 

senare i montaget och menar att deras personal är rutinerade och väl 

medvetna om detta. Ofta är det dock beställare som ansvarar för 

grundplattan och de slarvar ibland med detta, vilket leder till merarbete 

för Lindbäcks Bygg AB som då måste återgärda detta i efterhand. 

När grunden är korrekt utförd innebär detta enligt Nilsson (2012) 

att övre plan inte skiljer sig mer än maximalt några centimeter än vad 

som projekterats.  

 

4.3.7 Horisontella schakt 

I kolla Parkstad delar två lägenheter på vardera våning entré via ett 

trapphus. Inga korridorstråk nyttjas för horisontella dragningar. 

Vid byggen med korridorer prefabricerar numera Lindbäcks Bygg 

AB de horisontella dragningarna genom att i fabrik placera vatten och 

värme i korridorselement. Den omgivande konstruktionen skyddar de 

ömtåligare installationerna vid frakt. Värme och vattenrören i korridors-

bjälklaget sammankopplas vid bygget i en cirka 60 centimeter stor lucka 

mellan korridorselement, se Figur 4.16. 

I kompaktbyggen har Lindbäcks Bygg AB en monteringsmetod för 

korridorer som påverkar konstruktionselementen byggtekniskt samt 

installationssystemen i dessa. På sidan av modulerna monteras 



Kap 4 Fördjupade studier av kompaktbyggande 

   37 
 

korridorerna med gångjärn i fabrik, och på byggarbetsplatsen fälls 

dessa ner efter placering av moduler, se Figur 4.16. Detta innebär att 

längden på korridorselementen inte blir längre än modulernas kortsida. 

Metoden skiljer sig från Moelvens som tillverkar längre korridorsblock 

och lyfter dem på plats under bygget. Lindbäcks Bygg AB har enligt 

Sjödin (2012) åstadkommit en montagemässigt uppskattad lösning på 

byggarbetsplatser. 

 

 
Figur 4-16 Korridorselemet hos Lindbäcks Bygg AB fäst på 

modul. Lucka för sammankoppling och inspektion av värme och 

vatten. 

 

4.4 Jämförelse mellan Moelvens och Lindbäcks 

kompaktbyggande 

Under genomförda besök hos både Moelven ByggModul AB och 

Lindbäcks Bygg AB har riktlinjer för utvecklingen av installations-

systemens montering försökt tolkats genom observationer av bland 

annat skillnader i metoder och tillvägagångssätt företagen emellan. I det 

stora hela uppfattas produktionen och arbetet med installationssystem i 

fabrik vara relativt lika hos företagen. De största uppmärksammade 

skillnaderna listas nedan: 

 
El: 

 Moelven: Kabeldragning genom konstruktionselement via 

kabelrör. 

Lindbäcks: Kabeldragning genom konstruktionselement med 

hjälp av snöre. 
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 Moelven: Kabeldragning mellan moduler via kabelrör i modul. 

Lindbäcks: Kabeldragning mellan moduler sker över tak (, från 

modulens matningsdosa till elskåp). 

 Moelven: Använder snabbkopplingar till och från. 

Lindbäcks: ”Använder inte snabbkopplingar”, Lindbäck (2012) 

Avlopp och ventilation: 

 Moelven: Prefabricerar väldigt lite av ventilation och avlopp i 

vertikala schakt. 

Lindbäcks: Färdigställer schakten i högre grad med ventilation 

och avlopp, dock ej fullständigt. 

 Lindbäcks: Planerar få avlopp med färdiga fästen till station, för 

ökad modularisering. 

 Lindbäcks projekt Kolla Parkstad: Nyttjade separat 

ventilationsschakt och använde ljudreducerande PP-rör i hög 

omfattning. 

Vatten och värme: 

 Lindbäcks: Använder vindor i större utsträckning; vindor i 

isolering, ”enkel arbetsmetod”. 

 Lindbäcks: Hårda värmerör färdigmonterade i vertikala schakt 

mellan fördelare på separata våningsplan för reducerat montage 

på bygge. 

Korridorstråk: 

 Lindbäcks: Korridorselement fastmonterat på modul med 

gångjärn för att fällas ner på plats. 

 Moelven: Långa korridorselement lyfts på plats vid montage. 

 Lindbäcks: Frammatningen av vatten och värme prefabriceras i 

elementen i fabrik, och sammankopplas på bygge. 

 Moelven: Ingen prefabricering av installationssystemen i 

korridorselement. Traditionellt montage i undertak på bygge. 

Vertikala schakt: 

 Lindbäcks: Högre prefabriceringsgrad av installationssystemen. 

 Lindbäcks projekt Kolla Parkstad: Visade exempel på annan 

form av schakt som underlättar monteringsarbete (se 4.3.6) 

Schakt i Trapphus och ej i samma modul som installationer vilket 

medför lägre färdigställande (rör måste vridas mot modul på 

bygget). 

 Lindbäcks: Avloppsrör spänns fast med skruvar från 

brandstrypningen för att undvika byte av bits. 
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4.5 Begränsningar och potential 

4.5.1 Inledning 

Utöver en rent praktiskt och tekniskt möjlig utveckling av installations-

systemens montering har under examensarbetets gång förankrats ett 

antal faktorer som både kan hindra samt gynna den framskridande 

processen.  

4.5.2 Utvecklingsarbete, återkoppling och uppföljning 

Lindbäcks Bygg AB tillägnar tre procent av budget åt utvecklingsarbete. 

En anställd arbetar heltid med företagsutveckling, samtidigt hoppas 

Lindbäck (2012) att ”framåtandan” finns hos samtliga anställda. 

Lindbäcks Bygg AB har en projektgrupp som arbetar aktivt för att 

effektivisera frammatningar av el, data och telefoni. För telefoni och 

data har konstaterats att systemen går mot trådlösa lösningar, men att 

driftsäkerheten fortfarande ses som en risk hos kunderna. Gällande 

värme, ventilation, vatten och avlopp (VVS) arbetar man inte lika aktivt 

med utveckling då installationerna enligt Lindbäck (2012) är svåra att 

markant förfina på grund av de enklare grundprinciperna, exempelvis: 

vatten in, vatten ut. 

Meiling (2012) menar att företagen bör samarbeta och diskutera 

problematik och möjligheter för att öka branschens gemensamma 

maktfaktor. Det positiva med tvärkunskap bör enligt Meiling (2012) 

uppmärksammas, men enligt Lennartsson (2012), som numera inte 

arbetar aktivt med industriella installationer, noterades efter ett fyra år 

långt utvecklingsprojekt med branschens ledande företag tendenser på 

den konkurrens som finns företag emellan. Detta missgynnade 

projektets slutliga mål gällande införande av nya elektriska 

komponenter.  

Lindbäcks Bygg AB jobbar med återkoppling enligt Lean 

Production-modellen. En gång i veckan samlas “Lean-gruppen” med 

representanter från byggarbetsplatser, inköp, produktion etcetera. 

Engberg (2012) från Lindbäcks menar att man får mycket och bra 

”feedback” från montörer på arbetsplatser. 

Meiling (2012) tynger problemet med uppföljning av beprövade 

lösningar hos de industriella träföretagen. Han menar att man många 

gånger vid misslyckade försök inte genomfört ett tillräckligt tydligt arbete 

för att konstatera vad som inte fungerade inför framtida försök. 
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4.5.3 Lagar och regler 

Allmänt kan lagar och regler anses svårtolkade, vilket Lindbäck (2012) 

bekräftar och påpekar att det blir än mer komplicerat när utomstående 

konsulter medverkar i byggprocessen. Även besiktningsförrättare kan 

ha olika tolkningar av lagar och regler vilket ytterligare förvirrar 

företagens ståndpunkt vid implementering av nya komponenter. Att de 

stora företagen inom industriellt byggande borde samarbeta och 

tillsammans utöva större påtryckningar är något som Meiling (2012) 

tycker är viktigt. Även Lindbäck (2012) påpekar vikten av flera 

intressenter för att ändra lagar och regler och att man även “jobbar 

tillsammans men universitet för att bidra med eventuell utveckling och 

anpassning av lagar och reglerna”. 

Det är dock inte helt enkelt att döma lagar och regler som ”för 

stränga”. Martin Lennartsson som varit i kontakt med brandkonsulter i 

sammanhang med industriellt byggande menar att säkerheten är viktigt 

och att han i det större perspektivet har förståelse aktuella 

bestämmelser.  

Att arbeta med prototyper skulle enligt Lennartsson (2012) kunna 

utveckla branschen i många sammanhang, men det rör sig om stora 

summor för företagen. Under ett projekt fanns exempelvis planer på att 

bränna hela modulprototyper för att studera processen men 

ekonomiska förhinder uppstod (Lennartsson, 2012).  

Svensk elsäkerhet grundas på den mer övergripande ellagen, på 

vilken regeringen baserar sina förordningar. ”Förordningarna är inte 

heller så detaljerade utan detaljföreskrifterna har regeringen överlåtit åt 

Elsäkerhetsverket att besluta”, se bilaga B4. Elsäkerhetsverket arbetar 

aktivt i ett dagsaktuellt projekt där ett mål är att förstå behovet och 

användandet av elektriska snabbkopplingar inom industriellt byggande, 

och bedöma riskerna. Elsäkerhetsverket är enligt Karlsson (2012), 

elinspektör, medvetna om att deras kunskap om den industriella 

byggbranschen inte är fullständig men är måna om företagens 

potentiella utvecklingsmöjligheter. Projektet startades våren 2012 och 

ska vara avslutat i december samma år, varpå uppföljningar skall 

genomföras och beslut fattas om huruvida uppdaterade föreskrifter är 

aktuella. 

4.5.4 Underentreprenörer och grossister 

En hög prefabricering kan enligt Engberg (2012) motarbetas då 

underentreprenörer på bygget vill säkerställa sina timmar, vilket även 

poängteras av Lennartsson (2012) efter ett omfattande arbete kring 
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industriell installationstekniks utvecklingsmöjligheter i branschen. Han 

påstår att problem med konsulter och underentreprenörer var det 

främsta motståndet för utvecklingen under hans arbete på grund av 

dess bristande förståelse för det industriella byggkonceptet, då de lever 

kvar i det traditionella byggandet. Det är framförallt för ett förbättrat 

samarbete mellan byggprocessens olika aktörer (exempelvis 

underentreprenörer och grossister) som Meiling (2012) menar att de 

industriella träföretagen bör samarbeta. 

”I framtiden hoppas vi på att överta mer av underentreprenörers 

arbete och själva skaffa oss mer egen kompetens” Lindbäck (2012). 

Lindbäcks Bygg AB använder sig i dagsläget ofta av återkommande 

underentreprenörer, vilket gynnar byggprocessen, men det saknas 

resurser för att ”äga” samtliga involverade i ett bygge, Lindbäck (2012). 

Kommentarer från Moelven ByggModul AB tyder på att de fokuserar på 

att endast förbättra förhållandet med underentreprenörer då det inte är 

ekonomiskt försvarbart med för mycket egen personal på 

byggarbetsplatsen.  

Problem med färdiga komponenter kan uppkomma enligt Erik 

Söderholm då grossister av installationskomponenter ofta är ovilliga att 

modifiera standardprodukter för att bättre lämpas åt kunder som 

Moelven ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB. Detta grundas i att de 

är för starka på sin marknad och inte ser lönsamhet i ovanstående 

åtgärder.  

 

4.5.5 Produktion i fabrik 

Tillverkningen av hus med industriellt byggande innebär mycket 

prefabricerat arbete inför byggarbetsplats. I fabrik skulle man kunna tala 

om en tidigare prefabricering. De komponenter som används för att 

komplettera moduler på produktionslinan bör vara så kompletta och 

lättarbetade som möjlig för att tillgodose den effektivitet som enligt 

bland andra Söderholm (2012) industriellt arbete möjliggör. Tendenser 

till detta har uppmärksammats i de observerade företagens fabriker 

under examensarbetet. Lennartsson (2009) tynger fördelarna med 

modularisering och framhäver vikten av detta inom industriellt 

träbyggande. Modularisering kan samtidigt effektivisera produktion på 

byggarbetsplats och i fabrik genom reducerat arbete på produktion-

slinan. Uppfattning hos montörer och produktionschefer på Moelven 

ByggModul AB var tydlig gällande att det bör färdigställas så mycket 

som möjligt på sidan om produktionslinan. Ett lyckat exempel på 
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modularisering är de vid sidan om bandet tillverkade elskåpen i 

Expandiaprojektet, läs bilaga B2, där det enligt Söderholm (2012) inte 

råder några tvivel om att det har lett till en effektivare produktion i fabrik. 

Att färdigställa komponenter vid sidan om produktionslinan kan, utöver 

att minska arbetet på linan, medföra en koncentrering av certifierad 

personal. Lindbäck (2012) menar att ökad modularisering både kan öka 

produktionen samt åstadkomma en jämnare takt på produktionslinan. 

Lindbäcks Bygg AB som arbetar enligt Lean Production-konceptet 

känns väl organiserade i fabriken med organiserade stationer med 

komponenter till respektive arbetsmoment och anslagstavlor för 

produktionstakt, närvaro, avvikelser och problematik i produktion 

etcetera.  

Ökad erfarenhet hos de anställda i fabrik leder självfallet till en 

effektivisering anser Lindbäck (2012), samtidigt som processtänket i 

Lean Production ska göra arbetsmomenten tydligt för oerfarna. 

Söderholm (2012) märker också stor skillnad på produktionstakten i 

samband med att personalens erfarenhet ökar. 

Inställning om prefabriceringsgraden hos Lindbäcks Bygg AB och 

Moelven ByggModul AB i fabrik är allmänt att man vill prefabricera mera 

och även färdigställa anpassade komponenter (modularisering). På 

byggarbetsplats uppskattas prefabricering ”så länge det fungerar” och 

uppfattningen hos montörerna på bygget är att nya tekniska kopplingar 

fungerar bra. 

 

4.5.6 Marknad 

Industriellt byggande strävar många gånger efter att överföra de 

produktionsmetoder och teorier som finns inom bilindustrin, exempelvis 

Lean Production. Dock finns idag en slående skillnad mellan dessa två 

marknader. Kundens roll i det industriella byggandet skiljer sig i många 

avseenden jämfört med den roll som denne har inom bilindustrin. "En 

kund som köper en ny Ford öppnar inte motorhuven och har åsikter och 

kommentarer om hur elsystemet i bilen är placerade" säger Lindbäck 

(2012). Variationer leder till vissa problem i industriellt byggande där 

stor vikt läggs vid upprepning och kontinuitet. Kundens ifrågasättande 

kring utförandet tror Lindbäck (2012) grundar sig i de garantitider inom 

byggbranschen, som oftast täcker en mindre del av beställarens 

payback-tid. Lindbäcks Bygg AB lämnar 2-5 år garanti, medan ett 

bygge förväntas stå i cirka 50 år. Detta tillsammans med det allmänna 

ifrågasättandet av tryggheten vid byggbranschens utförande gör 
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beställare mer konservativa och försiktiga. Denna inställning hämmar 

utvecklingen av industriellt byggande, dock har Lindbäck (2012) 

förståelse för kundernas inställning.  

När Lindbäcks Bygg AB bygger i egen regi är detta inget problem 

då alla dessa frågor hanteras inom koncernen. Återkommande kunder 

är också att föredra då de är bekanta vid systemet Lindbäcks Bygg AB 

erbjuder.   

En del av problemet skulle kunna lösas då byggföretagen i viss 

mån har möjligheten att justera garantitiden för kunderna, men vilket 

självfallet också medför ökad ekonomisk risk.  

Erik Lindbäck tror att industriellt byggande kommer att bli mer 

vanligt förekommande, men att de stora aktörerna satsar mer på att 

industrialisera byggarbetsplatsen till skillnad från exempelvis Lindbäcks 

Bygg AB och Moelven ByggModul AB. Misslyckade försök att etablera 

sig i den industriellt byggande branschen av till exempel NCC tycker 

Lindbäck (2012) är synd, då han tror att det skulle vara gynnsamt för 

branschen med fler stora aktörer på marknaden. 

 

4.5.7 Dimensioner och frakt 

Längderna på moduler och övriga konstruktionselement styrs av 

kapacitet i fabrik samt vägverkets transportregler. Moelven ByggModul 

AB och Lindbäcks Bygg AB kan tillverka omkring 13-14 meter långa 

element i fabrik, vilket enligt Vägverket (2004) och Einarsson (2012) är 

möjligt att frakta.  

Bredden på produkterna i fabrik begränsas till passande 

projektering eller maximal transportbredd enligt trafikverket. Laster med 

bredder upp till 3.50 får förekomma med extra åtgärder i form av 

exempelvis följebil. Kraven reduceras för frakter under 3.10, men 

föraren måste fortfarande följa villkor från trafikverket, Vägverket 

(2004). 

Gällande vägars fria rum kan ”lägre fri höjd än 4,7 m accepteras 

endast om dimensionerande fordons höjd är mindre än 4,5 m (inkl. 

körmån 0,2 m) eller alternativ färdväg finns". Marginalen på 0,2 meter 

avser vägbanans eventuella höjdförändringar på grund av exempelvis 

tjällyftning eller underhållsbeläggning, Vägverket (2004). En standard-

modul lastad på ett släp understiger vanligtvis 4,3 meter och medför 

inga problem med transport, Einarsson (2012). 
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5 ANALYS 

5.1 Inledning 

5.1.1 Resultat från tidigare studier 

Våra observationer i fabrik och på byggarbetsplatser har lett till djupare 

insikt om möjligheter och problem inom monteringen av installations-

system. Nedan följer de områden som framträtt som mest intressanta i 

utvecklingssammanhang baserat på litteraturstudien och observationer: 

 

 Företagen bör sträva efter lika hög färdigställandegrad i stråk 
som i moduler, för snabbare montage 

 Ökad prefabrikation i fabriken är en strävan hos företagen 
 Ökad prefabriceringsgrad av vertikala schakt bör vara möjligt 
 Ökad prefabriceringen av horisontella schakt bör vara möjligt 
 Installationssystemen kan prefabriceras i korridorselement 
 Typbyggen – Kompaktbyggen, standardisering 

 Olika former på schakten påverkar monteringen 

 Ont om utrymme i vertikala schakt 
 Svar på faktorer så som: 

-Lagar och regler kring el måste utvecklas för gynnsam 

utveckling 

-Företagen är väl medvetna om modulasiseringens potential 

-Bättre uppföljning av testade lösningar behövs 

-Grossister är svåra att påverka för ”smartare” komponenter 

 Traditionell montering av el i korridorstråk 

 Företagens arbete med installationer liknar varandra i hög grad 

 Kopplingar för ventilation och avlopp är traditionella skjutmuffar, 
vilka företagen anser enkla att arbeta med. 

 Kopplingar för värme och vatten har utvecklats. Behöver ej 
pressas  utan skjuts på rör och hane/hona ”klick”-kopplas. 

 Förhoppning om ökad användning av snabbkopplingar för el 
 

5.1.2 Inför analysen 

Mer än ett av kommande utvecklingsförslag inkluderar implementering 

av nya elektriska lösningar så som snabbkopplingar. Lagar och regler 

är ett problem för utvecklingen, se avsnitt 4.5.3. Det är av intresse för 

analyserna att förstå problematiken kring detta.  

Lennartsson (2011) nämner i sin slutrapport att snabbkopplingar 

för el beprövats med gott resultat. Det bygge där lösningarna 

beprövades var ett speciellt envåningsbygge (fängelse) med cirka 20 

volymmoduler. Det bör kanske kunna jämföras med Moelvens 
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Expandiaprojekt där man förbinder de vertikala dragningarna moduler 

emellan med snabbkopplingar. 

Gällande tidigare tveksamheter angående behov av 

inspektionsluckor menar Lennartsson (2012) att det under försöket inte 

uppkom några problem. Regelverket var otydligt och egna tolkningar 

upprättades delvis. Varför i slutändan snabbkopplingar inte 

implementerades i större omfattning i företagen (enligt observationer) 

och att försöket ”misslyckades” menar Lennartsson (2012) grundar sig 

mycket i elektrikers inställning under följande utvärdering, ”de ville inte 

förlora debiterbar tid”. Han menar dock att tekniken finns.  

 

Nedan listas de kommande analyserna: 

 

Horisontella schakt: 

1. Implementering av vatten och värme i korridorselement 

2. Implementering av el i korridorselement 

3. Prefabricera installationer under korridorselement  

Vertikala schakt: 

4. Prefabricering av långa vertikala stråk  

5. Prefabricering av schakt i lägenhetsmodul  

6. Värme- och vattenfördelare i korridorstak 

Ventilation på övre plan: 

7. Prefabricera ett block 

8. Montera ventilation i tak på mark 

9. Form på vertikalt schakt 

10. Uppdelade Vertikala Schakt 

El: 

11. Snabbkontakt mellan modulelement 

 

I slutet av analyserna nämns kortfattat relevanta kommentarer från 
företagen kring lösningarna, om sådana har framkommit. 

 

5.2 Horisontella schakt 

5.2.1 Implementering av värme och vatten i korridorselement 

Moelven ByggModul AB bör inte ha några problem med att 

implementera vatten- och värmerör enligt Lindbäcks Bygg AB:s metod i 

korridorselement för horisontell förbindelse mellan lägenheterna, se 

avsnitt 4.3.7. Moelven ByggModul AB:s konstruktionslösning med de 
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längre korridorsblocken reducerar kopplingar på byggarbetsplats i 

korridorers längsriktning. Kopplingarna mot lägenheterna i schakt 

återstår dock som för Lindbäcks Bygg AB. 

Med inbyggt vattensystem behöver korridorsblock en upphöjd 

konstruktionslösning vid varje schakt för att inte placera fördelare och 

vattenkopplingar i element, då vatten ej får skarvas i stängt utrymme, se 

Figur 5.1. Lindbäcks Bygg AB tillverkar bjälklagen efter lägenhets-

modulers längder och avslutar varje korridorselement med dessa 

utrymmen. Med längre sammanhängande block behöver dessa 

produceras med korrekt passning mellan de vertikala schakten. 

 

 

 
Figur 5-1 Korridorselement med löst undertak och utrymme för 

sammankoppling av värme- och vattenrör. 

 

Enligt Lennartsson (2011) är prefabricerade värme- och vatten-

dragningar något som kan reducera monteringstiden på bygget med 

upp till 15 procent och 250kr/löpmeter korridor, jämfört med traditionell 

montering.  

Moelven ByggModul AB är positivt inställd till denna process och 

vill gärna införa denna eller liknande lösning i kommande projekt. 

 

5.2.2 Implementering av el i korridorselement 

Ytterligare reducering av montagearbete på byggarbetsplats åstadkoms 

genom att i fabrik placera elkablar i korridorsbjälklag. Elkablar placeras 

redan i väggar och taks konstruktionselement i fabrik och samma 

princip skulle kunna användas i korridorstråk. Att dessa korridors-



Utvecklingsanalys av installationssystems montering vid industriellt träbyggande  

 

48 
 

bjälklag skulle lämna fabriken med samma prefabrikation som 

modulerna är lockande och utreds därför nedan. 

Rent generellt finns vissa skillnader mellan korridorsbjälklagen och 

modulernas takelement: 

 

 Korridorsbjälklag innehåller ofta horisontell förbindelse av 

installationssystem (frammatning) 

 Har ofta löst innertak (räknas som inspektionslucka) 

 

Korridorsbjälklag innehållande horisontella förbindelser av installationer, 

medför ökat antal kopplingar. Antalet kopplingar beror på antalet 

skarvar av korridorer, vilket beror på hur långa korridorsbjälklag som 

kan prefabriceras i fabrik samt fraktas till montageplatsen. Med 

Lindbäcks Bygg AB:s lösning där korridorsbjälklaget är fäst på modulen 

blir det lika många skarvar av bjälklaget som antalet moduler, i 

längsriktning. Det som saknas i dagsläget för att uppnå samma 

färdigställandegrad som modulernas takelement är frammatning av el 

och att det lösa undertaket med alla tillhörande armaturer monteras 

redan i fabrik.   

Rent tekniskt finns det inget som tyder på att det inte går att 

montera innertak med armaturer med mera då det görs i andra fall i 

fabrik. Dock finns problem med de lösa innertaken, då detta gör 

bjälklagen svåra att frakta på grund av deras klena konstruktion. 

Det råder även osäkerhet kring snabbkopplingar för el, se avsnitt 

4.5.3, om huruvida detta i dagsläget ur säkerhetssynpunkt är accepterat 

eller ej. 

Snabbkopplingar mellan korridorselement för horisontella 

dragningar, är enligt egna observationer en intressant utvecklings-

möjlighet. Nedan diskuteras förslag kring el i korridorstråk. Med den 

konstruktionslösning som Lindbäcks använder bör luckor som redan 

skapas för värme och vatten vara tillräckliga ur utrymmesperspektiv 

samt uppfylla kravet gällande inspektion även för el. Håltagning i 

bjälklag för fördelning av elkablar till respektive försörjningsområde bör 

vara en enkel lösning där kablar genomförs vid montering i fabrik, och 

lämnas för snabbkoppling vid bygge. 
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Summering: 

 

 Att enligt Lindbäcks metod med vatten och värme i bjälklag även 

förlägga den horisontella matningen av el i bjälklaget.  

 Att med hjälp av snabbkopplingar, sammankoppla 

korridorsbjälklag med varandra på montage, samt att lämna 

kontakter för anslutning av lägenheter i bjälklaget. 

 Löst innertak och armaturer bör i dagsläget lämnas till montage 

då det ej finns bra fraktlösningar för sådana bjälklag om detta 

monteras i fabrik. 

 

För mängden arbete är det anmärkningsvärt att värme och vatten i 

större grad nyttjar de vertikala schakten som ofta matas endast via ett 

korridorstråk, medan el (som separeras från ventilation och avlopp) ofta 

dras i alla korridorstråk. 

Lennartsson (2011) påpekar att nyttjande av elektriska 

snabbkopplingar kan ge en tidsvinst på upp till fyra gånger på 

byggarbetsplats. 

Söderholm (2012) påpekar att med väl införstådda (kring 

industriellt byggande) elektriker på byggarbetsplatsen skulle problemen 

med underentreprenörernas motsträvan elimineras, se avsnitt 4.5.4, 

och att utveckling inkluderat snabbkopplingar är intressant.    

 

5.2.3 Prefabricera installationer under korridorselement 

Ett ytterligare alternativ för ökad prefabricering av installationssystem i 

korridorstråk är att montera system enligt traditionell metod, under 

bjälklaget, dock i fabrik. Detta medför, liksom förslagslösningar ovan, 

kopplingar mellan de separerade korridorselementen, men kräver också 

en ny metod för frakt. Öppet färdigmonterade installationssystemen blir 

ömtåliga varpå dessa korridorselement inte längre kan staplas på 

varandra. Att vända på dessa element och placera det ovan en modul 

bidrar möjligtvis med en skyddad transport, men enligt Einarsson (2012) 

inverkar det negativt på transportens totala höjd (se avsnitt 4.5.7) och är 

därför inte aktuellt i dagsläget.  

 

5.2.4 Kopplingar 

Att prefabricera korridorerna leder uppenbarligen till fler kopplingar då 

installationerna ej kan dras i kompletta längder utan uppdelas efter 

korridorbjälklagets fabrikslängder. Valla Gränds korridorstråk är 19,3 
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meter. I dagsläget planeras Valla Gränds korridorsbjälklag att bestå av 

två delar, varpå en extra skarv samt koppling tillkommer respektive 

installationssystem. Med Lindbäcks Bygg AB:s byggmetod där antalet 

korridorselement är lika som antalet moduler, lämnas betydligt fler 

kopplingar till byggarbetsplats, ändå arbetar de enligt den här metoden 

vad gäller värme och vatten.  

Tabell 3.1 i avsnitt 3.2 visar aktuella krav som gäller vid in-

byggnation av respektive installationssystems kopplingar. Lindbäcks 

Bygg AB monterar löst undertak i korridorer vilket räknas som 

inspektionslucka varpå skarvning av vattenledning tillåts. 

Den mänskliga faktorn kan vara ett problem med ökat antal 

kopplingar i installationssystem, då ”en rätt utförd koppling skall inte 

medföra negativa aspekter så länge monteringen är korrekt utförd”, 

Lindbäck (2012). Ett enkelt men effektivt varningssystem bör utvecklas 

för att påvisa fel av utförd eller glömd koppling i tidigt skede. (Lindbäck, 

2012) 

 

5.3 Vertikala schakt 

5.3.1 Inledning 

Det är omöjligt att undvika skarvar på såvida byggnaden inte fraktas i 

ett stycke. Kopplingar bör vara så få som möjligt och de enkla eller 

snabbt utförda bör lämnas till byggarbetsplats för ett effektivt montage. 

Ur tidseffektiviserande perspektiv är det av intresse att höra montörers 

åsikt om vilka som är de mest komplicerade kopplingar.  

Att utföra montering i vertikala schakt på byggarbetsplats innebär 

ibland arbete på hög höjd. Ökad prefabriceringsgrad reducerar 

arbetsmoment på bygget och därmed också risker.  

En sammanställning av två tänkbara lösningar: 

 

 Alternativ 1. Prefabricering av mobilt vertikalt schakt.  

 Alternativ 2. Prefabricering av schakt i lägenhetsmodul 

 

5.3.2 Prefabricering av mobilt vertikalt schakt  

Att prefabricera långa vertikala schakt (se Figur 5.2) i fabrik är en 

lockande lösning då det vid montage eliminerar många eller samtliga 

vertikala kopplingar av installationer mellan moduler. 
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Figur 5-2 Principillustration av prefabricerat och mobilt vertikalt 

schakt 

 

Det finns dock många okända faktorer som gör att djupare analyser 

kring mobila vertikala schakt inte är aktuellt i detta examensarbete. Här 

följer en summering av problemområden: 

 

 Det krävs att tak eller övriga eventuella hinder undviks till dess 

att schaktet lyfts ner i sin helhet. 

 En stomkonstruktion för mobilt schakt måste utvecklas, se Figur 

5.3. 

 Det mobila schaktet bör för att kunna färdigställa lägenheterna 

utformas utan sidoväggar, se Figur 5.3 A. Det medför att 

prefabriceringsgrad i lägenheter ej reduceras, då genomföring 

från lägenhet ut till schakt med brandtätning och ytskikt etcetera 

från lägenhet kan färdigställas och installationssystem 

(ventilation och avlopp) lämnas för sammankoppling i schakt. En 

heltäckande schaktkonstruktion, se Figur 5.3 C, skulle innebära 

att systemen ej kan färdigställas ut till schakt enligt dagens 

metod. Avlopp, placerat i bjälklag, blir i detta fall onödigt 

problematiskt att sammankoppla. 

 Skarvning av vatten i schakt måste tillåtas för att färdigställande 

av lägenheter ej skall reduceras enligt ovan, och vatten enhetligt 

med övriga installationer kunna prefabriceras på det mobila 

schaktet (såvida inte vattenfördelare placeras i korridorstak, 
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vilket minimerar behovet av att prefabricera vatten i ett mobilt 

schakt).  

Enligt Sörsjö (2012) kräver skarvning av vatten i schakt 

tids- och kostnadskrävande merarbete i form av bland annat 

dränering i botten av schakt, vilket för Moelven ByggModul AB 

inte är vidare aktuellt. 

 En stomkonstruktion med separerade väggar enligt Figur 5.3 B, 

medför förmodligen problem med att, efter mobila schaktets 

montering, täta skarvar som uppstår i brandskyddet.  

Monteringen av sprinkler i schakt reducerar brandskyddet, 

Lennartsson (2011). Det är enligt Moelven ByggModul AB dyrt 

och inte vidare aktuellt.  

 

 
Figur 5-3 Alternativa stomkonstruktioner för ett mobilt vertikalt 

schakt. Markering nummer 1 visar möjlighet att avsluta 

installation i schakt. Markering nummer 2 visar 

stomkonstruktion i förhållande till brandskydd. Markering 

nummer 3 visar eventuellt behov av tätning i brandskydd. 

 

Slutsats:  

 För vatten: Att skarva vatten eller acceptera vindor in till 

lägenheterna med tillgodosett utrymme för att utföra och 

färdigställa genomföringen med extramontage enligt ovan är de 

enda alternativen.  

 För ventilation avlopp och värme: Med en liten och brandklassad 

stomkonstruktion separerad från övriga schaktets brandskydd för 

att undvika skarvar, se Figur 5.3 A, kan som i dagsläget 

ventilation och avlopp monteras klart i fabrik och 

sammankopplas endast i schakt. Detta utförande underlättar 

passning av mobilt schakt vid montage. 
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 Tabell B3.1 i bilaga visar att även om ett mobilt schakt skulle 

vara positivt ur övriga perspektiv, lämnas många färdigställande 

kopplingar till byggarbetsplats. Kopplingarna placeras inte heller 

gynnsammare än i dagsläget för montering.  

 För att med ett tidseffektivt montage kunna färdigställa ventilation 

och avlopp endast med skjutmuffar, se avsnitt 5.3.3, krävs en 

noggrann passning både vertikalt och horisontellt.  

 

Lindbäck (2012) har haft tankar på ett mobilt vertikalt schakt, men tror 

mer på att öka modulernas prefabricering i fabrik, se kommande avsnitt. 
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5.3.3 Prefabricering av schakt i lägenhetsmodul 

5.3.3.1 Inledning 

Det är första gången Moelven ByggModul AB använder sig av 

schacktlösningen som beskrivs i Valla gränd, se avsnitt 4.2.7, och 

färdigställandegraden är som konstaterat relativt låg. Lindbäcks Bygg 

AB är aningen längre kommen, se avsnitt 4.3.6. Att färdigmontera 

modulens schaktutrymme i fabrik minskar, till skillnad från Alternativ 1, 

de horisontella kopplingarna på byggarbetsplatsen, men lämnar många 

vertikala kopplingar mellan modulerna. Dessa sammankopplingar för 

ventilation och avlopp är efter vår uppfattning inga större problem att 

utföra på byggarbetsplatsen med ett öppet utrymme mot korridor.  

Den i projektet Valla Gränd aktuella lösningen för värme och 

vatten med lämnade vindor ger dock inga kopplingar i schakt. En 

lösning är att avsluta varje installationssystem intill vertikal modulskarv 

varpå hela schaktet kan färdigställas i fabrik. Att prefabricera även 

värme och vatten ökar antalet kopplingar mellan modulerna på 

byggarbetsplatsen väsentligt. Respektive lägenhet kräver varm- och 

kallvatten och värme i form av frammatning och retur (VVC dras inte 

vertikalt i schakt fram till lägenhet). Detta innebär många rör och många 

kopplingar i schaktet, framförallt nära de horisontellt förbindande 

korridorstråken. Att vatten är problematiskt att skarva medför att en 

analys kring denna metod inte utförs. 

I dagsläget “fiskas” eller släpps vindor för vatten och värme från 

lägenhet till plan där horisontellt korridorstråk sammanlänkar systemen. 

Huruvida det är en effektivare metod montagemässigt att koppla 

samman fler rör är svårt att uppskatta och bör prövas samt utvärderas.  

 

  



Kap 5 Analys 

   55 
 

5.3.3.2 Lösningsförslag 

Denna lösning bygger på idén att avsluta ventilation och avlopp intill 

vertikal modulskarv varpå större delar av schaktet kan färdigställas i 

fabrik, se Figur 5.4. 

  

 
Figur 5-4 avlopp och ventilation fastmonterat i schakt redan i 

fabrik medan vatten och värme lämnas i vindor för att undvika 

skarvar i schakt. 

 

I detta fall måste passningen vara exakt eller erbjuda möjligheter att på 

ett enkelt sätt flytta rör för passning. Ventilation, se markering 1 och 2 i 

Figur 5.5, sammankopplas med skjutmuff som är placerad på den övre 

modulen, gärna där den nedre delen av rörstammen har viss flexibilitet 

att flyttas för passning. 

 

 
Figur 5-5 sammankoppling av ventilation (nummer 1 och 2) och 

avlopp (nummer 3 och 4) 
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Problem vid sammankoppling av ventilationskanalen som är längst in 

på grund av brist av utrymme borde i Valla Gränd ej vara ett problem då 

avståndet ner till kopplingen endast är cirka 20 centimeter och 

avståndet mellan schaktets skiljevägg och ventilationskanalen närmast 

korridor är väl tilltaget, cirka 30 cm. Avloppet som är placerat längst in i 

schaktet, nummer 3 och 4 i Figur 5.5, sammankopplas med skjutmuff 

som låses med spännband. Utrymmesmässigt borde detta inte vara 

något problem ifall denna muff sitter på den övre modulen och sedan 

skjuts ner för att låsas. 

För att dra vatten och värme i vindor på byggarbetsplatsen med 

färdigmonterat ventilation och avlopp, måste tillräckligt utrymme 

beaktas och planeras för denna dragning. Dock är utrymmet desamma 

efter sammankoppling av ventilation och avlopp med denna lösning 

som vid Moelven ByggModul AB:s utförande där vatten och värme i 

vindor skall dras i efterhand.   

Lennartsson (2012) berättar att han under projektet med 

Träcentrum Norr hade funderingar på att utföra schakten enligt denna 

princip, men att det inte genomfördes några försök. ”Det borde dock 

vara möjligt rent praktiskt”, men det är ofta aktörer och människor som 

krånglar vid implementeringen och han betonar att de industriella 

byggföretagen befinner sig i en relativt liten bransch där försiktigheten 

kring nya lösningar är förstålig, då felsteg kan ge stora ekonomiska 

konsekvenser.  

Enligt Lindbäck (2012) är denna lösning den som Lindbäck Bygg 

AB eftersträvar i dagsläget och påpekar att den horisontella passningen 

ska med noggrann utförd grundplatta inte vara några problem. 

Skjutmuffars toleranser bör klara av eventuella höjdskillnader anser 

även Moelven ByggModul AB. 

 

5.4 Värme- och vattenfördelare i korridorstak 

Att vattenledningar inte får skarvas i schakten gör systemlösningar mer 

komplicerade. En tanke vore att placera vattenfördelare i korridorstak 

på respektive våningsplan, se Figur 5.6. Detta är något som även 

Lennartssons (2011) rekommenderar, inom arbetet med att förbättra 

dragningar med vertikala schakt.  

Med ett löst undertak är korridorstak en tillåten placering av 

vattenkoppling, då detta betraktas som inspektionslucka. Den stora 

fördelen med detta är att rör, och därmed dragningar i schakt vid 

montage, kan reduceras då ett rör för respektive varm och kallvatten 
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kan ledas till fördelaren och vertikalt förse fyra lägenheter med vatten 

(likaså för värme och retur). De vertikala dragningarna av vatten och 

värme i vertikala schakt bör därmed kunna reduceras till en fjärdedel av 

tidigare om man fördelar horisontellt till fyra lägenheter.  

Vattnet från lägenheten måste med aktuell metod lämnas i vindor 

för att sammankopplas med huvudledningar och processen med att dra 

dessa vindor upp i schakt kan vara en trång och krånglig process om 

övriga installationssystem (ventilation och avlopp) redan är 

förmonterade i fabrik. Vindor för värme och vatten kan som i aktuella 

projekt lämnas från lägenhet. Horisontella dragningar mellan lägenhet 

till fördelare bör dock vara kortare än tidigare och underlättas av arbete 

på samma plan.  

Ett problem med lösningsförslaget är dock att flödet ökar i ledning i 

schakt då det måste försörja fler lägenheter. Detta ökar dimensionen, 

vilket minskar flexibiliteten i slangen som måste krökas relativt skarpt 

från schakt till fördelare. Enligt Forsell (2012) och Nygren (2012) är det 

för hand mycket svårt att böja en 32 millimeter-slang, men redan 25 

millimeter är problematisk. Krav på slangens dimension för att försörja 

fyra lägenheter med kall och varmvatten, samt möjligheter att förkröka 

slang vid behov bör därav utredas.  

Effektiviserande monteringsmetoder av vertikalt schakt, 

exempelvis vindor kontra kopplingar, är svårt att utreda ur tids-

perspektiv utan praktiska försök. För ökade kunskaper har Moelven 

ByggModul AB tankar på att tillverka fler prototyper, Söderholm (2012).  

 

 
Figur 5-6 1) Fördelningsprincip, planvy. 2) Fördelningsprincip, 

sektionsvy. 
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5.5 Ventilation på övre plan 

5.5.1 Inledning  

Enligt observationer och bland andra Augustssons (2012) utlåtande 

återstår en stor mängd av ventilationsarbete till byggarbetsplats. Det 

mest komplexa arbetet tycks vara huvudstammarna på övre plan, där 

förbindelse sker mellan de vertikala schakten och till på övre plan 

placerat aggregat. ”Det är ont om utrymme och det är inget förberett i 

tak”, Augustssons (2012). 

 

Tankar kring utveckling 

 Prefabricera ett ventilationsblock. 

 Montera ventilationstrummor i tak på mark. 

 

5.5.2 Prefabricera ett ventilationsblock 

Om byggnaders takkonstruktion tillåter bör det vara möjligt att 

prefabricera block för ventilationstrummor på övre plan som på 

byggarbetsplats placeras allt eftersom byggets högst belägna moduler 

monteras. Vidare för det exemplifierande projektet Valla Gränd lämnas 

tillräckligt utrymme kring takkonstruktionen för placering av blocket 

innan taket lyfts på plats se Figur 5.7. 

 

 

Figur 5-7  Takkonstruktion och ventilation, Valla Gränd. 
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Trummorna skulle i detta fall kunna monteras på det översta 

korridorsbjälklaget med enklare fästande konstruktion. Arbetet med 

sammankoppling till schaktet (som utförs på takplan) bör vara en liten 

del av det totala arbetet med ventilation på övre plan i dagsläget. 

Passning mellan ventilationstrummors fördelning till respektive vertikala 

schakt måste vara noggrant projekterat och utfört. Einarsson (2012) på 

Moelven ByggModul AB och projektansvarig för Valla Gränd instämmer 

om att ”projektering måste vara noggrann”, men samtidigt är det 

konsulter som ansvarar för ventilationen på övre plan. Med korrekta 

handlingar behöver Moelven ByggModul AB i detta fall endast montera 

trummor på prefabricerade block, exempelvis korridorstak. Att 

ventilationsarbetet upphandlas är enligt Einarsson (2012) anledningen 

till varför han inte funderat mycket på prefabricerade lösningar. 

I de fall korridorskonstruktioner fraktas gemensamt till 

byggarbetsplats bör med arbete kring logistik och samordning det med 

ventilation prefabricerade bjälklaget kunna placeras högst upp. Sörsjö 

och Ödeen (2012) menar dock att frakt av en konstruktion vars vikt är 

liten relativt volym kan vara kostsamt. Ett alternativ är att 

ventilationsföretaget fraktar prefabricerade ventilationstrummor till 

byggarbetsplats, där de på mark monteras på bjälklag. 

Lindbäck (2012) har inte funderat på detta lösningsalternativ på 

grund av att taket byggs på plats, men menar att det kan vara svårt 

med utrymme och att det övre planet ibland är inrett.  

Moelven ByggModul AB har inte haft funderingar kring förslaget 

men anser det intressant. Einarsson (2012) menar att det behöver 

utredas hur utrymmet för arbete med fästning av takkonstruktionen 

reduceras vid införande av detta förslag. 

 

5.5.3 Montera ventilation i tak på mark 

I de fall konstruktionslösning av tak inte tillåter ett ”prefabricerat block” 

kan det vara av intresse att påbörja monteringen av ventilations-

trummorna på mark. Detta har Lindbäcks haft funderingar kring. 

Problemet har bland annat varit tillgången av ventilationsmontörer i 

startskedet på mark, ”men det vore uppskattat med en lösning på 

detta”, Lindbäck (2012). 

5.6  Form på vertikala schakt 

I kompaktbyggnader är vertikala schakt ofta utformad med samma 

plangeometri, se Figur 5.8 A. De är relativt djupa (Y) vilket tillåter en 

mindre bredd (X). I Kolla Parkstad uppmärksammades en annorlunda 
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lösning då schakt var betydligt bredare med ett mindre djup, se Figur 

5.8 B. Detta reducerar problematik vid montering, då installationer inte 

behöver placeras bakom varandra.  

Nackdelen är att kompaktboenden ofta är relativt smala och 

utrymmet exempelvis mellan lägenheters dörrar måste beaktas. Den 

totala arean schaktet upptar i lägenheterna bör dock ej påverkas 

negativt. Formen på schakt måste vid projektering anpassas till 

lägenheters planlösning och, om möjligt, vice versa. Detta är enligt 

Forsell (2012) något som Lindbäcks Bygg AB ständigt strävar efter att 

optimera vid de mest standardiserade projekten. Ett schakt enligt Figur 

5.8 B, innebär att installationerna i större utsträckning måste 

genomföras in mot lägenheten.  

 

 
Figur 5.8 Olika former på vertikala schakt och exempel på 

lägenheters planlösning vid ett kompaktbygge  

 

 

Lindbäck (2012) menar att det handlar om att ”sno” arkitektens utrymme 

och att det ofta blir små schakt, ”man får det utrymme som ges”. 

Diskussioner om schaktens utformning uppkommer i ett relativt tidigt 
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skede av projekteringen, men är inte av högsta prioritet. Vikten av 

noggrann projektering ökar i kompaktbyggnader där marginaler är 

mindre, till exempel kan det vid äldreboenden vara svårt att kombinera 

utrymme för schakt med handikappanpassade badrum (Lindbäcks, 

2012). 

Engberg (2012) menar att man vill följa en standard men måste 

anpassa sig efter arkitektens och kundens behov, vilket leder varierad 

storlek på schakt som till exempel i Kolla Parkstad. 

Sörsjö, Öden (2012) från Moelven ByggModul AB understryker 

problem med små marginaler i planlösningen, men samtycker 

angående fördelarna som ges montagearbetet.  

 

5.7  Uppdelade Vertikala Schakt 

I Lindbäcks Bygg AB:s projekt Kolla Parkstad är installationers vertikala 

förbindelse uppdelad i flera schakt. El är enligt standard tilldelat ett 

separat schakt (får av brandsäkerhetsskäl ej kombineras med 

ventilation och avlopp). Värme, vatten och avlopp monteras i ett schakt, 

och ventilation ytterligare i ett separat.  

Att dela upp installationssystem i olika schakt medför bättre 

utrymme för monteringsarbete och ger möjligheten för fler aktörer att 

arbeta samtidigt. Enligt Lennartsson (2012) kan detta vara en alternativ 

lösning främst för ventilation på grund av rörens större dimension i 

förhållande till övriga installationer. 

Schaktutrymmen är enligt Lindbäck (2012) svåra att projektera 

bland annat på grund av prioritering i projektionen där arkitekten ofta 

har starka viljor. Även Söderholm (2012) påpekar problem med att finna 

tillräckligt utrymme för vertikala schakt. En allmän uppfattning är dock 

att tilltagna utrymmen för schakt är viktig, då monteringsarbete och 

sammankoppling av installationssystem vid byggarbetsplats komplexitet 

ökar dramatiskt vid trånga utrymmen. 
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5.8 Modularisering och komponenter 

5.8.1 Inledning     

Detta förslag berör både elkomponenter, se avsnitt 4.5.3, och 

modularisering, se avsnitt 4.5.5. 

5.8.2 Snabbkontakt mellan modulelement 

I fabrik vid modulbyggen dras el i stor omfattning mellan tak och väggar. 

Strömfördelare placeras centrerat i tak, se Figur 5.9 4, då armaturer i 

tak är i princip obligatorisk och uttag etcetera vanligtvis placeras i 

väggar. 

Att använda snabbkopplingar mellan konstruktionselement (vägg-

golv, vägg-tak) reducerar moment med dragning av elkabel med tråd, 

eller genom kabelrör. Då man drar elkabel i kabelrör efter 

konstruktionsdelars montering undviks dock skarvar i kabeln, se Figur 

5.9 1. 

Med snabbkopplingar, som Moelven ByggModul AB även 

använder i andra sammanhang, är kopplingen ett snabbt utfört 

arbetsmoment. Att dra kablarna genom kabelrören i efterhand är enligt 

elektriker på Moelven ByggModul AB och Söderholm (2012) ett relativt 

tidskrävande moment ur ett större perspektiv.  

Om snabbkopplingar används mellan element vore en 

vidarutveckling också att låta prefabricera komponenten i respektive 

element. Det inre plasthöljet av vägguttaget, se Figur 5.9 2, som fästs 

mot reglar innan montering av gips bör kunna monteras samman med 

dess elektriska komponenter och eventuellt även med stickkontakt 

(modularisering). En kabel med snabbkontakt i båda ändar, med ena 

ände monterad till komponent i vägg, samt andra änden i övre del av 

vägg monteras enkelt samman med snabbkontakt från elkabel i 

takelement, efter att modulelement monterats. Den del av don som 

monteras utanpå väggips och täcker genomföring, exempelvis 

strömbrytare eller vägguttag (se Figur 5.9 3), bör kunna monteras som 

snabbkontakt till inre dosa samt monteras med skruv. 
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Figur 5.9 1) Kabelrör i vägg för kommande dragning av elkabel, 

monterade dosor i regel. 2) Monterat gips och elkabel dragen 

genom vägg till dosa, lämnas till elektriker. 3) Plasthölje till 

strömbrytare och vägguttag. 4) Samling i tak, monteras 

samman av elektriker. 
 

Prefabrikationer av elkomponenter bör kunna skapas av grossister, se 

avsnitt 4.5.4, eventuellt elektriker vid sidan om produktionslinan. Enligt 

ritning bör det inte vara något problem att prefabricera rätt längder på 

kablar, och ett eventuellt förslag vore att tillverka standardlängder med 

tilltagna marginaler. 

Osäkerhet råder kring huruvida det krävs inspektionsluckor för 

inbyggda elektriska snabbkopplingar, samt hur en godkänd snabb-

koppling skall tillverkas. Lösningsalternativ till detta listas nedan: 

 

1. Bättre utredning kring huruvida inspektionsluckor behövs eller 

inte. 

2. Kan man acceptera en sämre estetik med inspektionsluckor. 

3. Kan man finna en lösning där luckor inte försämrar estetiken. 

 

En lösning till punkt 3 vore att gipsskivor lämnar marginell glipa mot tak 

och att glipan istället täcks med en brandsäker list som lätt kan 

monteras bort för åtkomst av kopplingar. Dock uppfattas den aktuella 

arkitektoniska trenden som sådan att lister försämrar estetiken, Sörsjö, 

2012. 
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Under projektet med Träcentrum Norr, se avsnitt 1.3, genomfördes 

enligt Lennartsson (2012) inga försök att applicera snabbkopplingar till 

kompaktbyggen mellan konstruktionselement; vägg-tak.  

Lindbäcks Bygg AB använder som tidigare nämnt kabelvindor och 

inte snabbkopplingar för el. Lindbäck (2012) menar dock att de har haft 

funderingar på att använda snabbkopplingar. 

 

5.9 Utvärdering av analyser 

5.9.1 Inledning 

Många av lösningsförslagen i vår analys har Lindbäcks Bygg AB haft 

tankar och idéer om, men ej upprättat några utförligare ekonomiska 

kalkyler eller djupare analyser, Lindbäck (2012). Många av 

nedanstående lösningar kretsar kring implementering eller ökad 

användning av snabbkopplingar. ”Det största problemet med detta är 

den mänskliga faktorn. En montör kan lätt glömma en koppling och 

någon form av larmsystem borde utvecklas”, Lindbäck (2012). 

Diskussioner i form av en workshop hölls med Moelven för att 

bekräfta tankar och idéer kring analyserna. Kommentarer och åsikter 

framkom och nedan presenteras enligt Tabell 5.2 Moelven ByggModul 

AB:s egna värderingar gällande förslagens relevans. 

 

5.9.2 Förslagens Relevans  
 

Analys: 

1. Horisontella schakt/slitsar: 

1.1 Prefabricera vatten och värme i korridorsbjälklag 

1.2 Prefabricera även el i korridorsbjälklag   

1.3 Prefabricera installationssystem (el, värme, vatten) under 

korridorsbjälklag 

2. Vertikala schakt: 

2.1. Alternativ 1 

2.2. Alternativ 2 

2.3 Vattenfördelare i korridorstak 

3. Ventilation på övre plan: 

3.1 Prefabricerat block 

3.2 Börja montera i tak på mark 

4. Ändra form på schakt för underlättande av montage 
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5. Uppdelade Vertikala Schakt (framförallt för ventilation) 

6. El: 

6.1 Snabbkontakt mellan modulelement och prefabricerade 

elkablar med dosa 

6.2 Dra kabel med tråd (utan kabelrör) i vägg (jämförelse) 

6.3 Lindbäcks metod för att förbinda matningsdosa med elskåp 

(dra över modultak på byggarbetsplats) (jämförelse) 

 

Tabell 5.2 Förslagens relevans enligt Moelven ByggModul AB 
  Företag: Moelven ByggModul AB 

Analys Relevans Kommentar 

1.1 1   

1.2 2-3   

1.3 4 1.1 verkar smartare bland annat med avseende på frakt 

2.1 4 Krångliga faktorer 

2.2 2 Lagar och regler  

2.3 (3) Förslaget nådde inte riktigt fram under presentationen 

3.1 2 Liten vikt jämte volym vid frakt kan vara oekonomiskt 

3.2 3   

4 3-4   

5 - Förslaget nådde inte riktigt fram under presentationen 

6.1 2-3 Lagar och regler 

6.2 3  

6.3 3  

 

Skala: 

1. Redan inställda på att implementera i företaget 

2. Mycket intressant 

3. Intressant 

4. Inte aktuellt 

5. Kommer förmodligen aldrig inträffa 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

6.1 Slutsats 

Industriellt flerbostadsbyggande i trä går mot att en allt större del av 

byggnaden produceras i fabrik. Det som hittills hindrat en ökad 

prefabricering är ofta praktiska svårigheter och inställningen hos 

underentreprenörer. Dock måste tilläggas att den uppfattning som vi fått 

från montörer i fabrik och på byggarbetsplats är att de flesta faktiskt är 

positivt inställda till prefabrikation.  

Vår uppfattning, efter det genomförda examensarbetet, är att 

företagen är längre komna i arbetet med prefabricering av 

installationssystemen i fabrik, än vad förstudien visade. Exempel på 

detta är de i många fall helt färdigställda modulerna samt Lindbäcks 

prefabricerade vatten- och värmerör i korridorer, som tyder på 

företagens medvetna arbete med installationssystemens montering. 

Det finns dock utvecklingsområden där ökad prefabricering av 

installationssystem är möjlig i dagsläget, exempelvis vad gäller vertikala 

schakt, endast med hjälp av ökad planering och noggrannare 

projektering.  

Inom andra områden finns utvecklingsmöjligheter först då vissa 

faktorer bearbetas eller förändras för att öppna upp för nya lösningar för 

en effektivare produktion och monteringsarbete på byggarbetsplatsen, 

exempelvis vid elinstallationer. 

Företagen lyssnar gärna på de tankar och idéer som vi föreslagit, 

och verkar vara genuint intresserade av dessa, vilket kanske kan tolkas 

som att mer resurser kring utveckling och uppföljning etcetera, skulle 

vara av värde för företagen. 

Företagen bör utnyttja de enklare projekten, exempelvis 

kompaktbyggen, i utvecklande syfte där övriga hinder för 

installationssystemen inte är lika omfattande, för att sedan försöka 

implementera de grundläggande principerna på mer komplicerade 

projekt. 

Industriellt byggande behöver uppmärksammas mer och skulle 

förmodligen gynnas av fler stora aktörer på marknaden, men 

byggmetoden medför en komplicerad etablering som kräver mycket 

resurser i form av kunskap och ekonomi. Den empiriska kunskapen 

verkar vara till stor fördel hos företag i branschen. 

Efter vårt genomförda arbete kring utveckling av 

installationssystems montering är den allmänna uppfattningen tydlig 
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kring att öka prefabriceringen i fabrik. Självklart finns det fall, framförallt 

i dagsläget, där montage på bygget är effektivare, men med liknande 

fortsatta riktlinjer för utveckling som företagen strävar efter, känns det 

som att detta är problem som kommer att lösas. 

6.2 Diskussion 

Att endast två av de ledande företagen inom industriellt byggande 

studerats kan ses som en svaghet då andra företag på marknaden kan 

besitta olika lösningar på problem som behandlats. Tanken i början av 

detta examensarbete var att behandla fler av de stora företagen på den 

industriella träbyggnadsmarknaden. På grund av lågt intresse från 

övriga företag, då de ej ansåg sig ha tid, blev det endast Moelven 

ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB. Dock erbjöd detta möjligheten 

att fördjupas mer i de två företagens olika produktionsmetoder. Två av 

de stora företagen inom industriellt träbyggande gav en intressant 

grund att stå på för granskning av framtida utvecklingstendenser. I 

Träcentrum Norrs projekt, där flera stora företag var involverade, 

tenderade enligt Lennartsson (2012) utgången av resultaten i slutskedet 

av utvecklingsarbetet att försämras på grund av konkurrens företagen 

emellan, vilket skulle kunna ses som en negativ aspekt av ett större 

samarbete. 

Många av de förslag som vi lägger fram i analysen är inget som 

företagen måste ändra stora delar av sin produktion för att 

implementera men det krävs självklart vissa förändringar.    

Då framförallt Moelven ByggModul AB verkar angelägna om att 

vid kommande kompaktbyggen öka prefabricering i fabrik genom 

införande av nya och effektivare arbetsmetoder är det intressant att följa 

den utvecklingen. Mycket av detta grundas i att Valla Gränd för 

Moelven ByggModul AB inkluderar nya koncept för exempelvis vertikala 

schakt. 

Det bör finnas ett utvecklat system för en ökad trygghet inför 

implementering av nya arbetsmoment och komponenter, då 

konsekvenser av felsteg idag kan avskräcka från förbättringsförsök. 

Negativa kommentarer har även framkommit kring företagens 

uppföljning av tidigare genomförda försök i utvecklingssyfte. Det bör 

därmed vara av intresse att utveckla förbättrade arbetsmetoder både 

inför och efter utförda försök.  

Utvecklingen bygger ofta på empiriska kunskaper och bör därför 

gynnas av iterationer baserat på empiriska kunskaper, vilket i sin tur bör 

grundas på systematisk uppföljning av tidigare försök. En avdelning för 
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exempelvis prototyper och tester av montering samt någon form av 

systematisk programvara skulle kunna vara lösningar på detta, men 

kräver självfallet utredningar, engagemang och resurser.  

Brukandet av el är bland annat på grund av brandrisk ett område 

som kräver omsorg. Att företag vid en eventuell olycka behöver kunna 

bevisa att de följt en god standard, bland annat baserad på 

elsäkerhetsverkets föreskrifter, medför tolkningsfrågor som reducerar 

användandet av snabbkopplingar inom de industriellt träbyggande 

företagen. Om företagen erhåller ökad förståelse och kunskap om hur 

elektriska snabbkopplingar säkert kan hanteras, exempelvis tack vare 

det projekt som elsäkerhetsverket just nu genomför, se avsnitt 4.5.3, 

bör företagens möjligheter att prefabricera mer öka. Detta bör gynna 

både grossister och industriella träföretag som Moelven Bygg AB och 

Lindbäcks Bygg AB. 

Med standardiserade mått på lägenheters boytor och med 

standardiserad planlösning gällande lägenheters placering och 

korridorer samt vertikala schakt som i Moelven Bygg AB och Lindbäcks 

Bygg AB:s kompaktbyggen, bör dimensioner på installationssystemens 

försörjningsledningar kunna standardiseras. Med samma typ av 

konstruktionslösningar och därmed samma höjd mellan bjälklag bör 

vertikala schaktdimensioner och även horisontell passning vara snarlik 

för många projekt. Modularisering av prefabricerade schakt vid sidan 

om produktionslina i fabrik skulle då medföra att större delar av schakt 

effektivt kan monteras i moduler. 

Ett mer bestämt produktionskoncept under en längre tid skulle 

kunna vara att tillverka standardiserade studentlägenheter, där 

bostadsbristen för tillfället är hög.  

Gällande företagens möjlighet att specialisera sig på olika 

typbyggnader är det i dagsläget kanske en för liten marknad. Att finna 

god kompetens och rutiner för att kunna hantera flera byggnadstyper 

med tydliga villkor för kunden gällande olika byggtider, fördelar och 

nackdelar är kanske det mest naturliga att sträva efter i dagsläget då 

industriellt byggande fortfarande är relativt ungt och marknaden 

fortfarande osäker.  

Dagens konstruktionslösningar, exempelvis med ”dubbla bjälklag”, 

är förmodligen något som kan utvecklas och så länge företagen inte har 

en optimal konstruktionslösning kan det nog betraktas som sekundär 

prioritet att anpassa och standardisera installationer efter dessa.   

Ur denna rapports perspektiv vore det av intresse att följa Moelven 

ByggModul AB och Lindbäcks Bygg AB:s kommande projekt för att se 
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hur utvecklingen ter sig och få en uppfattning om hur fort nya 

arbetsmetoder kan implementeras. Har något av ovan nämnda förslag 

implementeras? Vad gav det för resultat? Väljer företagen att gå andra 

vägar vore det intressant att veta om förslagen i sig är bristfälliga, eller 

om förundersökningar och kalkylerande arbete uteblir exempelvis på 

grund av andra prioriteringar i företaget. Hindrar någon av rapportens 

nämnda faktorer utveckling, exempelvis ”lagar och regler” eller 

samarbete med underentreprenörer, och bör det spenderas mer 

resurser för att lösa detta. 

Naiva ögon var något som uppmuntrades från företagen i 

examensarbetets startskede. Även om ett förslag är ofullständigt kan 

det väcka kreativitet hos mer insatta. Att förtydliga vad som är svårt 

eller omöjligt kan också vara gynnsamt. 

Självfallet hade mer resurser i form av tid och pengar under 

examensarbetet gjort framförallt analyserna mer intressant. Att utforska 

grossisters utbud av komponenter och möjligheter att skapa nya, eller 

att få bygga prototyper av exempelvis de schaktlösningar som 

föreslagits vore mycket uppskattat.  

Att utveckla installationssystem genom mer prefabricering i en 

fabrik med bättre överblick och produktkontroll än på byggarbetsplats, 

känns som ett steg närmare modularisering. Modularisering som vidare 

kan öka produktionstakten både i fabrik och på byggarbetsplats, alltså 

hela byggprocessen, se Figur 6.1. 

 

 
Figur 6.1 Fördel med modularisering i byggprocessen 
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6.3 Förslag på fortsatta studier 

 Uppföljning av företagens utveckling och implementering av nya 

idéer i kommande projekt.  

 Granska möjligheter för tryggare implementering av nya idéer.  

 Granska företagens metoder för återkoppling och uppföljning. 

 Granska exempelvis ”säker vatten” och ”elsäkerhetsverkets” 

arbete och tankar kring lagar och regler samt hur företagen i 

branschen jobbar aktivt för att uppmärksamma och påverka 

dessa.  

 Kan man förbättra samarbetet med grossister, konsulter och 

underentreprenörer för ett effektivare monteringsarbete med 

installationerna? 

 Upprätta utförligare kalkyler kring förslag i rapporten: Hur lång tid 

tar olika moment? Vad kostar olika komponenter och personal? 

Utreda mer konkret och exakt vad företagen tjänar på att ändra 

produktionen. 
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 Summering av Expandia, kv Ängsnäs och Bilaga 1.

Liljeforstorg 

 

Expandia 

Under ett första besök fabriken i Säffle pågick ett av Moelvens 

ByggModul AB enklare och mer standardiserade projekt. Företaget 

Expandia köper modulbyggnationer av Moelven ByggModul AB för 

tillfällig uthyrning i form av skolor, förskolor, kontorslokaler och bodar 

etcetera. Expandias konceptet är att producera liknande moduler som 

med mindre modifikationer i fabrik kan monteras ihop för att användas 

inom ovan nämnda områden. 

Produktionen är effektiv i fabrik och enligt anställda vid Moelven 

ByggModul AB så även montering på byggarbetsplats. Dessa skolor är 

endast en våning och antal anslutningspunkter, kopplingar och stråk 

reduceras därmed avsevärt. Modulerna i sig har en hög 

prefabriceringsgrad och på grund av få sammankopplingar och 

riktningar av installationssystem är komplettering vid byggarbetsplats 

enkel och effektiv. 

Vid sammankoppling av el mellan moduler används ett 

egenkonstruerat relativt nytt elskåp. Detta elskåp har snabbkopplingar 

som effektiviserar komplettering av el på bygget och exemplifierar det 

utvecklande arbete vi söker. Elskåpet som tillverkas av elektriker vid 

sidan om produktionslinan, vilket även effektiviserat arbetet i fabriken, 

är ett utmärkt exempel på modularisering. 

Förståelse kring de olika installationssystemens grundprinciper 

gällande kopplingar, stråk och dess placering i Expandiaprojektet ligger 

som grund för kommande större projekt. 
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Summering: 

 

 Varje installationssystem är relativt enkel i sig och problem 

uppkommer först vid mer komplexa byggnationer med 

dragningar i flera dimensioner. 

 Att till exempel placera avlopp på ett sådant sätt att endast ett 

golvbjälklag berörs underlättar hela processen, både i fabrik och 

på montage. Detta gäller även andra installationssystem. 

(kompaktering) 

 Snabbkopplingar för el effektiviserar montaget. 

(snabbkopplingar) 

 Det finns kopplingsalternativ till alla installationssystem, dock 

finns krav på inspektionsmöjligheter vid vatten och el. 

 Till exempel el dras fortfarande på ett traditionellt sätt i väggar 

och tak fram till elskåp med hjälp av kabelrör som sammanfogas 

där elkabeln matas i efterhand. 

 Om ventilation tillåts monteras synligt under tak underlättar det 

hela prefabriceringen av både ventilation och färdigställandet av 

moduler i fabrik. 

 Interna standarder inom byggsystemet effektiviserar både i fabrik 

och på montage. 

   

För mer utförlig beskrivning av utformningen och produktionen av 

Expandias moduler se bilaga B2. 

 

Moelven ByggModul AB kv. Ängsnäs 

I Ängsnäs, Huddinge, bygger Moelven ByggModul AB i ett 

bostadsområde och monterar bland annat ett tre våningar högt 

lägenhetshus. Varje våningsplan innehåller tre lägenheter och 

modulerna har en relativt ostrukturerad sammansättning i förhållande till 

varandra. Inget utrymme ges för längre korridorstråk och likt ett 

punkthus fördelar sig det vertikala schaktet från mitten av byggnaden till 

lägenheter på respektive sida.  

Enligt Söderholm (2012), utvecklingsansvarig på Moelven 

ByggModul AB, är detta inget optimalt bygge sett till effektivt 

montagearbete, på grund av en låg färdigställandegrad på modulerna. 

Större bostadslägenheter, med fler antal moduler per lägenhet, tenderar 

att öka komplexiteten både för frammatningar mellan och till lägenheter. 

Även det faktum att alla badrum ej är i direkt anslutning till modulen 
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med kök gör monteringsarbetet betydligt mer omfattande gällande både 

installationer och övrigt färdigställande.  

 

Summering: 

 

 Avsaknad av naturliga horisontella dragningar, till exempel 

korridorer, minskar prefabriceringsgraden för installationssystem 

och indirekt modulerna. 

 Ökat antal moduler per lägenhet minskar prefabriceringsgraden 

 Med flera badrum i olika moduler minskar prefabriceringsgraden 

 Snabbkontakter används i vissa fall för el och har då tilldelats 

inspektionsluckor i form av gips eller löst undertak. 

 

Lindbäcks Bygg AB Liljeforstorg 

Liljeforstorg är ett av Lindbäcks Bygg AB:s projekt i Uppsala. Det är ett 

äldreboenden med fem våningar, där varje lägenhet är en modul. 

Besöket gjordes när samtliga moduler var pålyfta och 

installationssystem och övrigt färdigställandearbete utfördes.  

Lindbäcks Bygg AB har löst sin frakt och montage av korridorer 

genom att fästa korridorsgolvet med gångjärn på modulerna som sedan 

fälls ner vid montage, se utförligare tidigare beskrivning i avsnitt 4.3.7. I 

Liljeforstorg delar två lägenheter på ett schakt på samma vis som i 

Moelvens ByggModul AB projekt Valla gränd. I tidigare projekt har 

schakten levererats tomma till montage men Augustsson (2012), 

projektledare Liljeforstorg, berättar att på senare tid sitter förgreningar 

och fästen färdigmonterade. I schakten monteras sedan avlopp, 

ventilation, vatten och värme. 

Schakten är något som Augustsson (2012) ser som ett problem 

framförallt på grund att dess trånga utrymme. Han belyser även 

säkerhetsrisken med ”öppna” schakt under montaget, vilket leder till 

krav på skyddsräcken.  

I korridorstråk pågick mycket arbete med färdigställande av 

installationssystemens horisontella dragning och problem med 

korridorernas begränsade ytor uppmärksammades. Ett problem som 

uppstått när Lindbäcks Bygg AB monterat ventilation i schakten är att 

dessa varit tvungna att monteras ner för att kunna brandtätas vilket 

leder till dubbelarbete och det hade varit bättre om rören låg i 

modulerna.  
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Problem med bristfällig projektering vilket lett till 

installationssystem som krockar har varit ett problem. Flertalet 

inblandade entreprenörer får Augustsson (2012) att påpeka vikten att 

alla kommer i tid och gör saker i rätt ordning. Ventilationen är det 

installationssystem som ställer till med mest problem, detta beror på att 

ventilationen monteras i taket som ej finns på plats. Han poängterar 

även att ”El innebär mycket kabeldragning men är i sig inte ett 

komplicerat arbete”.  

Lindbäcks Bygg AB använder sig ofta av sina egna arbetslag, 

dock inkluderat inhyrd personal, i form av el, målning och VVS vilket 

skapar en gemensamhet och rutiner som leder till ett mer effektivt 

montage.  

Augustsson (2012) anser att utvecklingen vid modulbyggen går åt 

rätt håll. Han påpekar även att i det stora hela tycker han att 

arbetsförhållandena vid modulbyggen är bra. Dock tror han att om 5 till 

10 år kommer industriellt byggande att se ut ungefär som idag, men 

med vissa mindre förbättringar.  

 

Summering: 

 

 Lite arbete i lägenheter vid så kallat kompaktbygge. 

 Alternativ montering av korridorsbjälklag som är monterade på 

modul med gångjärn. 

 El innebär mycket kabeldragning men ej komplicerat arbete. 

 Problem med ventilation på övre plan. 

 Problem med dålig projektering av schakt. 

 Problem med små utrymmen i schakt. 

 Problem med öppna schakt i vertikalled och dess säkerhetsrisk. 

 Mycket arbete med horisontella dragningar i korridorer och 

problematik med utrymme i korridorer. 

 Problem med brandtätning av ventilation. 
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 Fördjupning Expandia Bilaga 2.

 

Indelning 

Expandia köper modulbyggnationer av Moelven ByggModul AB för 

tillfällig uthyrning i form av skolor, förskolor, kontorslokaler, bodar etc. 

Konceptet är att producera liknande moduler som, med mindre 

modifikationer i fabriken, kan monteras ihop för att användas inom ovan 

nämnda områden. Dessa lokaler är uppbyggda på sådant vis att till 

exempel tre olika storlekar (4-6 moduler) av förskolor kan tillverkas med 

små förändringar i produktionen, allt för att hålla en så effektiv 

produktionstakt som möjligt. Detta möjliggörs genom att en eller flera 

standardmoduler kan placeras i mitten av konstruktionen för att förlänga 

denna. 

Expandia har även utvecklat detta system på ett sådant sätt att 

dessa lokaler kan monteras isär för att sedan flyttas till andra områden 

när kunden i fråga ej är intresserad av att hyra längre. Detta gör att det 

finns vissa interna standarder inom konceptet för att möjliggöra att 

moduler från olika montage sammankopplas, till exempel skall rören för 

vattenburen värme sluta på ett bestämt avstånd från modulskarv för att 

kunna monteras med en standardkoppling till nästa modul. 

En förskola har observerats i produktionen. Förskolan är en relativt 

enkel byggnad och ger en bra bas för en grundläggande förståelse för 

installationssystemen i modulbyggnader. Denna produkt består bara av 

en våning varpå vertikala dragningar mellan moduler ej är aktuella. På 

grund av sekretess får vi ej visa ritningar på dessa koncept. 
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El 

Elinstallationer i Expandias koncept är relativt enkla i sin helhet. All el 

tillhörande varje enskild modul dras till en "elcentral", se Figur B2.1. 

Detta möjliggör vid montage att det endast krävs att snabbkopplingarna 

kopplas ihop för att strömförsörja hela modulen. 

 

 
Figur B2-1. 1) Elcentral som produceras vid sidan av "bandet" 

för att underlätta montering i modul. 2) Snabbkopplingar. 
 

 Dessa elcentraler produceras sedan en tid tillbaka vid sidan av 

produktionslinan för att öka produktiviteten. Fördelarna är många med 

denna produktionsmetod och installationsarbetet uppe vid innertak 

minimeras. Takten i fabriken kräver en så hög produktionstakt att bara 

tillverkningen av dessa elcentraler är en heltidstjänst vilket koncentrerar 

elektrikers arbetsmoment. 

Vid taket på varje modul sitter en av dessa elcentraler. Dessa 

elcentraler seriekopplas sedan med snabbkopplingar på montaget. 

Moelven ByggModul AB strävar efter att minimera antalet arbetstimmar 

för elektriker eftersom dessa är mer kostsamma än andra, enligt 

Söderholm (2012). Vid produktion av väggelement förbereds 

elinstallationerna genom att kabelrör samt kopplingsdosor placeras 

innan gipsskivor monteras. När sedan de plana elementen monteras 

ihop till en modul sammankopplas dessa kabelrör för att möjliggöra att 

senare i produktionen dra "tråd" hela vägen från elcentral till 

kopplingsdosa, förbi elementskarv, utan att skarva tråden. Söderholm 

(2012) berättar att Moelven ByggModul AB tidigare provat att använda 

prefabricerade kabelrör med kablar, men att man återgått till separat 

kabeldragning. 
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Figur B2-2 1) Prefabricerade mattor som parallellkopplas. 2) 

Kabelrör innehållande tråd  dragen från dessa mattor. 

    

Vid förskolor önskas ofta golvvärme i vissa delar av byggnaden. 

Golvvärmen som installeras i Expandias produkter är färdiga mattor 

som rullas ut och placeras mellan bjälklagsreglarna ovanpå isoleringen. 

Varje "matta" parallellkopplas och samlas i kabelrör (se Figur B2.2) som 

i ett senare moment dras i innerväggen i isolering upp till elcentralen. 

Eftersom det är svagström i dessa mattor är det ej krav på att detta 

utgörs av en elektriker, vilket utnyttjas av Moelven. Utplacering av 

mattor, framdragning av tråd samt "fastnypning" av tråd till varje matta 

är även här en heltidstjänst. 

 

Avlopp 

Avloppen läggs i golvbjälklaget där balkarna med programmerade 

maskiner prefabricerats med genomföringar, se Figur B2.3. Hålen sitter 

för att ge en korrekt lutning varpå PP-rören endast läggs i och binds 

med spännband av metall. Rören sammankopplas enkelt genom att 

skjutas samman, utan limning, däremot med silikon för bättre glid i vissa 

fall. Avloppet i dessa koncept är samlade till ett bjälklag i en modul, 

förutom avloppet från ett handfat vilket leds ovan golv till 

avloppsmodulen och ner i bjälklaget. För det centrala avloppet i 

bjälklaget undviker man på så sett helt sammankopplingar på 

byggarbetsplatsen. Man strävar efter den närmaste vägen ut 

(kompaktering) för att undvika skarvar för avloppet mellan andra 

moduler. Avloppet avslutas på utsida modul där det på bygge 

sammankopplas med kommunalt system. 
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Figur B2-3 1) PE-rör skjuts in i bjälklagets, genomföring med 

korrekt placering säkerställer självfallet. 2) Fastspänning med 

metallband 

 

Värme och vatten 

Installationen i fabrik är simpel och traditionell enligt Nygren (2012). 

Speciellt för Expandia modulerna är att man på vissa ställen drar 

ledningarna i tak för att minska skaderisken från klättrande barn, vilket 

kan leda till mindre ergonomiskt arbete men ingen större problematik ur 

ett större perspektiv. Plaströr och moderna verktyg för att bland annat 

nypa ihop kopplingar underlättar arbetet enligt Nygren (2012). 

Rören avslutas med ett standardmått från modulkant för att på 

byggarbetsplatsen sammankopplas med kopplingsrör som Moelven 

själva har utvecklat, se Figur B2.4. Kopplingarna kan förlängas 

marginellt via gängor för att underlätta passningen. De endimensionella 

modullängorna som ej heller avgränsas av separata boendeytor 

underlättar arbetet i fabriken, förståelsen för arbetet på 

byggarbetsplatsen samt dess arbete med sammankopplingen. 

Detta medför också att genomföringar kan göras i de innerväggar 

som behöver passeras. Fästen i väggen skruvas fast varpå rören 

placeras och ytterligare ett plasthölje klickas fast och håller rören på 

plats. Detta är samma princip som för tappvattenledningarna. 

Tappvattnet i skolorna är kompakterade enligt samma princip som 

avloppet, endast en skarv är aktuell på byggarbetsplatsen. 
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Figur B2-4 1) Vattenrör avslutas med ett standardiserat avstånd 

från modulskarv. 2) Kopplingar för värme. 

 

Ventilation 

I Expandias förskolor är ventilationen löst på ett enkelt sätt, se Figur 

B2.5. Ventilationsaggregatet är placerat i en av modulerna i mitten. Ute-  

och avluftkanaler leds i eller under undertaket inom samma modul till 

ytterväggen. Eftersom Expandias skolor endast är en (1) modul i 

djupled är till- och frånluft centriskt placerade i modulen. Detta leder till 

att prefabriceringsgraden är hög med avseende på ventilation. Alla 

kanaler är monterade på sin plats och eventuell isolering och gips 

färdigställt. För att färdigställa ventilationen vid montering av modulerna 

är det endast 6 stycken skjutmuffar, två vid varje skarv, alltså tre 

modulskarvar. 

 

 
Figur B2-5 1) Ventilationsaggregat. 2) Till- och frånluft.  

3) Genomföringar. 
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 Antal kopplingar i vertikala schakt Bilaga 3.

 

Beräknat antal kopplingar lämnat till byggarbetsplats med: 

 

 Alternativ 1. Prefabricering av mobilt vertikalt schakt.  

 Alternativ 2. Prefabricering av schakt i lägenhetsmodul 

 

Tabell B3.1 visar beräknat antal kopplingar till byggarbetsplats 
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 Elsäkerhetsverket Bilaga 4.

 

Enligt Elsäkerhetsverket (2012): 

 

Det svenska regelverket om elsäkerhet utgår från 

9 kap. ellagen (1997:857). Med stöd av lagen har 

sedan regeringen meddelat bestämmelser om 

elsäkerhet vid starkströmsanläggningar, om elmateriel 

och om behörighet för elinstallatörer. Dessa 

bestämmelser finns i respektive 

starkströmsförordningen (2009:22) som ersatte 

förordningen (1957:601) om elektriska 

starkströmsanläggningar, förordningen (1993:1068) om 

elektrisk materiel och elinstallationsförordningen 

(1990:980). Med stöd av dessa förordningar har i sin tur 

Elsäkerhetsverket beslutat sina föreskrifter. 

Ellagen innehåller inte några detaljbestämmelser om 

elsäkerhet. Utan i huvudsak endast en övergripande 

bestämmelse som innebär att elektriska anläggningar, 

elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana 

anläggningar, elektrisk materiel och elektriska 

installationer ska vara så beskaffade och placerade 

samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet 

ges mot person- eller sakskada eller störning i driften 

vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska 

anläggningar. Därefter finns bemyndigande för 

regeringen att meddela vidare föreskrifter. 

Förordningarna är inte heller så detaljerade utan 

detaljföreskrifterna har regeringen överlåtit åt 

Elsäkerhetsverket att besluta.  
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