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Abstract

Prefabricerat trähusbyggande med moduler

Prefabricated timber house construction with modules

Johanna Elfström, Ayushi Singh

The construction industry can contribute to a healthier 
sustainable community. A development that is going 
on right now is by using more prefabricated volume- 
and plan elements on the construction sites. Building 
with this method not only provides a benefit to the 
environment, but also reduces production rates by 
taking up to 80 percent less time to build. By building 
in this way it will be easier to recycle and keep all the 
material that otherwise would go to waste. Also by 
building inside a protected environment, the material 
retains its good quality. 
  
This report will take forward proposals on further 
development of prefabricated volume element of 
wood, by first presenting this construction methods 
advantages and disadvantages.
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SAMMANFATTNING 

Utvecklingen inom byggsektorn sker inte i den takt som vi idag skulle ha 

velat. Då byggnader idag fortfarande bidrar till en stor del av koldioxid-

utsläppen finns det mycket kvar att utveckla. En framgångsrik bygg-

metod som blir allt vanligare är byggnation av volym- och planelement i 

fabrik. Vi kommer att undersöka byggnation med volymelement byggda 

av just trä. Den industriella byggmetoden kan korta ner uppförnings-

tiden med upp till 80 procent och bidrar till en hälsosammare bygg-

nation för både omgivningen och för arbetarna. Att bygga med volym-

element gör det dessutom lättare vid demonteringen till följd av dess 

uppbyggnad. Det gör det lättare att kunna återvinna och återanvända 

material som i annat fall skulle ha gått till spill. Då byggnationen av 

byggelementen sker i fabrik så bevarar även materialen dess goda kvali-

tet. 

  

Syftet med rapporten är att analysera för- och nackdelarna med byggan-

det av volymelement av trä för att ta fram förslag på vidareutvecklingar 

inom denna form av byggmetod. Genom ett samspel mellan hållbart 

byggande och teknisk utveckling ska man kunna bidra till ett trivsamt 

boende och ett hållbart samhälle. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Industriellt byggande, Volymelement, Trämoduler, Trä-

byggande 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Förbudet mot att bygga flervåningshus i trä upphörde år 1994. Träets 

utveckling var då långt ifrån vad den kunde ha varit om förbudet aldrig 

hade instiftats. Eftersom utvecklingen av trähusbyggande hämmades på 

detta sätt, tog andra idag mer traditionella byggmaterial, som betong 

och stål, överhanden på marknaden. 

  

Jämfört med andra branscher är utvecklingen av produktiviteten och 

processerna inom byggsektorn väldigt låg. Detta beror på flera faktorer, 

bland annat på att byggnadens läge idag är viktigare än kvaliteten på 

byggnaden för dess värdering. Utifrån detta kommer vi att titta på 

utvecklingen med volymelementbyggda moduler av trä fram till idag. 

Både ur miljösynpunkt och arkitektoniska synpunkter vad gäller 

utformning finns det en framtid för byggnadsmetoden med så kallade 

volymmoduler i trä. Detta kan relateras till det faktum att endast 

omkring 1000 av de ca 13700 nya lägenheter som byggdes år 2004 var 

byggda med volymelement. Då byggnation med färdiga moduler är en 

relativt ny byggmetod jämfört med traditionellt platsbygge, så ställs 

frågan om hur efterfrågan kan ökas, vad dess för- och nackdelar är samt 

tankar om vidareutveckling. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att, baserat på studiebesök och 

intervjuer, beskriva processen med byggande med volymmoduler i trä 

samt hur produktionen av sådana element sker. Syftet är också att 

undersöka för- och nackdelar vid byggnation med volymelement av trä 

samt att utreda utvecklingsmöjligheterna för denna typ av byggmetod. 

  

Målet med arbetet är att ge förslag på hur den här byggmetoden kan 

stärka sin andel på marknaden och utöka kundkretsen.  

  

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa rapportens omfattning har endast byggnation med 

volymelement av trä för flerbostadshus studerats. Rapporten kommer 

endast att behandla byggnation i Sverige med fokus på arkitektur och 

utformning, hälsa och miljö samt logistik. Vi har enbart haft kontakt 

med ett företag i branschen (Moelven Byggmodul) och utgår därmed 

från deras verksamhet. 

  

1.4 Metod 

1.4.1 Litteraturstudie 

För att få en djupare kunskap om industriellt byggande och moduler av 

trä har en litteraturstudie genomförts.  Studien har främst baserat sig på 

böcker och rapporter framtagna för den svenska marknaden, men även 

artiklar och information från organisations- och företagshemsidor har 

använts. Allt material i rapporten har granskats källkritiskt med tanke 

på källans eventuella intresse i området. Då utvecklingen inom området 

gått framåt de sista åren har källor äldre än 10 år kontrollerats med 

särskild noggrannhet. 
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1.4.2 Platsbesök 

I avsikt att kunna analysera och komma fram till det resultat som vi i 

denna rapport har strävat efter, fick vi hjälp av Moelven Byggmodul AB. 

Företaget är specialiserat på att bygga volymelement av trä på fabrik. 

  

För att närmare studera hur det går till att bygga med moduler har vi 

vid ett flertal tillfällen besökt projekt Sjöterrassen i Botkyrka kommun, 

Stockholm, där Moelven Byggmodul under våren 2013 har uppfört ett 

radhusområde av trämoduler. Besöken har gett oss möjligheten att se 

hur modulerna uppförs och hur ett projekt växer fram.  

 

Fördjupning av modulernas byggprocess gjordes vid ett besök på 

Moelven Byggmoduls fabrik i Sandsjöfors, Småland där denna typ av 

moduler tillverkas. På fabriken gavs möjlighet att se i detalj hur 

modulerna byggdes och all logistik kring det.  

  

1.4.3 Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med anställda på Moelven Byggmodul, både på 

fabriken i Sandsjöfors och vid projektet Sjöterrassen. Intervjupersoner 

har valts ut efter deras befattningar och insyn i olika delar av 

produktionen.  En montageansvarig intervjuades vid platsbesök på 

Sjöterrassen. Arkitekt och försäljningsansvarig intervjuades samtidigt i 

samband med besöket på fabriken i Sandsjöfors. Alla intervjuer har 

varit kvalitativa där öppna frågor ställts för att de intervjuade själva 

skulle ha möjlighet att utveckla sina svar. Val av intervjufrågor kom 

naturligt allteftersom vår kunskap om byggmetoden ökade från 

litteraturstudier. Syftet med frågorna var att få en djupare inblick i 

metoden utifrån de involverade aktörernas individuella kunskaper och 

erfarenheter. 
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2 HISTORIK 

Redan i början av 1800-talet förekom det prefabricerade byggnader i 

Sverige. Arkitekt Fredrik Blom vidareutvecklade idén bakom tält-

konstruktioner och skapade flyttbara hus i trä med en stomme av 

dubbla brädväggar med lufttät papp emellan. Byggelementen trans-

porterades i delar till uppförandeplatsen där de sammanfogades med 

varandra genom spontning och enkla fästanordningar. Tillverkningen 

skedde i en fabrik vid Hötorget i Stockholm och omfattade allt från 

lusthus till större tvåvåningshus. Den första byggnaden som uppfördes 

med denna princip ska ha varit Borgen på Gärdet i Stockholm år 1818. 

Innan produktionen lades ned, troligen i början av 1840-talet, hade 

husen exporterats utomlands och även blivit omskrivna i internationell 

press [1]. 

 

Manning Portable Cottage, som visas i figur 2.1, var en annan typ av 

prefabricerade hus som blev populära i England i samband med att emi-

grationen från landet ökade under 1830-talet. Snickaren Henry 

Manning byggde ett hus bestående av mindre komponenter som kunde 

skeppas tillsammans med emigranterna för att sedan monteras ihop i 

deras nya hemland. Stugan blev en succé och Manning utvecklade med 

tiden modeller i flertalet storlekar och prisklasser [2]. 

 

Figur 2.1 - Manning portable cottage [2] 
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Under Stockholmsutställningen 1930 fick funktionalismen sitt genom-

brott i Sverige. Det första helt fabrikstillverkade huset ställdes ut under 

utställningen och därefter blev de monteringsfärdiga småhusen fler och 

fler på marknaden [3]. En av de medverkande arkitekterna under 

utställningen var Sven Markelius. Markelius ansåg att även barnfamiljer 

skulle ha rätt till billiga småhus av hög kvalité och började därför ut-

veckla ett systemhus som skulle vara lätt att sätta ihop [4]. Ett av de 

första husen som uppfördes enligt denna princip var hans egna hem i 

Danderyd, Villa Markelius, som visas i figur 2.2. Huset uppfördes 1945 

och bestod av prefabricerade element av trä. 

  

 

Figur 2.2 - Villa Markelius, år 1945 [5] 

  

Efter andra världskrigets slut var det stor brist på bostäder i Sverige 

samtidigt som det pågick en förbättring av välståndet i samhället. Den 

tekniska utvecklingen gick sedan framåt inom bostadsbyggandet. Från 

att ha varit en ren hantverksbaserad industri övergick det nu mot att bli 

mer tekniskt avancerat med hjälp av bland annat lyftkranar och 

bygghissar [3]. Under 1950-talet utvecklades också systemet med 

svenska byggnormer vilket kom att underlätta för det industriella 

byggandet.  
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1965 beslutade riksdagen att en miljon nya bostäder skulle byggas i 

Sverige fram till 1975 för att råda bot på bostadsbristen och trångbodd-

heten i samhället. Detta kom sedan att kallas miljonprogrammet [6]. 

Genom finansieringslösningar från staten som premierade byggande av 

fler bostäder än 1000 åt gången fick de kommunala bostadsföretagen en 

fördel gentemot mindre privata aktörer. Den höga produktionstakten 

och bristen på utbildad arbetskraft gjorde det aktuellt att finna nya och 

effektivare produktionsmetoder, också för att undvika höga produ-

ktionspriser. Utvecklingen ledde fram till en ökad automatisering och en 

ökad användning av industriella produktionsmetoder samt prefab-

ricerat byggande. Genom att standardisera mått på byggnader kunde 

antalet elementvariationer hållas nere, men detta ledde även till en 

massproduktion av storskalig bebyggelse med lite variation [3]. 

Exempel på områden som uppfördes enligt denna princip är Hammar-

kullen i Göteborg, Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm, se figur 

2.3. Denna typ av bostadsområden fick så småningom kritik av de 

boende och arkitekter som ansåg att boendemiljöerna blev opersonliga 

och otrygga. Kritiken resulterade i att det storskaliga byggandet 

övergick till byggnation av i huvudsak villor och radhus de sista åren 

och till slut bestod miljonprogrammet av en tredjedel höghus, en 

tredjedel lägre flerbostadshus och en tredjedel radhus, kedjehus och 

villor [6]. Även om man idag vill undvika denna typ av massproduktion 

som miljonprogrammet ledde fram till, finns det mycket att lära av det. 

Stor kraft lades bland annat på att utveckla industrialiserade 

byggmetoder där i stort sett alla byggnadens delar förtillverkades för att 

sedan monteras upp på plats. Även goda och innovativa lösningar 

gällande bland annat planlösningar och byggteknik är något vi 

fortfarande har användning av  [7]. 
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Figur 2.3 - Översiktsbild över Rinkebys flerbostadshus visar enformig-

heten inom området med tydliga geometriska former, platta tak och 

indragna balkonger [8] 

  

Efter miljonprogrammet fortsatte det industriella byggandet i Sverige, 

men nu främst inom småhusindustrin. Den starka tekniska utveckl-

ingen i branschen hade lett fram till att en ökad individanpassning nu 

var möjlig även vid användning av prefabricerade byggelement. Av de 

cirka 40 000 hus som då producerades per år var två tredjedelar helt 

fabrikstillverkade, majoriteten av dem med träregelstommar [3]. 

Metoden blev mer och mer populär och under 1980-talet var hela 85 

procent av alla småhus i Sverige prefabricerade [7]. 

  

I och med Sveriges inträde i EU 1994 ändrades de svenska normerna för 

att överensstämma med den europeiska tanken om funktionsbaserade 

krav. Det förbud som funnits sedan de stora stadsbränderna upphävdes 

därmed och det blev återigen tillåtet att bygga hus med trästommar som 

var högre än två våningar. En ny marknad öppnades nu upp och 

småhustillverkarnas erfarenheter av industriellt byggande med trä-

stommar blev värdefulla när flervåningshus av trä började tillverkas. 

Idag är de högsta husen av trä i Sverige åtta våningar höga [9].  
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År 2002 beslutade regeringen om en nationell strategi för träbyggande 

för att öka användningen av trä och träprodukter i byggandet. Visionen 

var att öka antalet flerbostadhus byggda i trä i Sverige med 30 procent 

inom 10-15 år [10]. 2011 var 15 procent av alla hus högre än tvåvåningar 

som byggdes av trä, jämfört med 1 procent år 2000. Av alla småhus som 

byggs idag har cirka 90 procent stommar av trä [11]. 

 

Utvecklingen av bostadsbyggnadsteknik kan delas in i tre generationer.  

Den första sträcker sig från efterkrigstiden, då det industriella byggan-

det slog igenom på allvar, fram till miljonprogrammets dagar. Denna 

systemgeneration kännetecknas av det storskaliga bostadsbyggandet 

och användningen av slutna system. Under slutet av 1970-talet inleddes 

den andra generationen då byggandet övergick till mindre projekt med 

större anpassningskrav och variation. Öppna system användes i större 

utsträckning vilket ökade möjligheterna för mindre aktörer. Den tredje 

generationens byggsystem, som vi idag är i slutskedet av, började 

utvecklas i mitten av 1980-talet. Informationsteknologins genomslag 

har haft stor betydelse för utvecklingen av denna. Istället för att 

standardisera hela byggnader har komponenter standardiserats för att 

sedan kunna användas i önskade kombinationer [12]. 

  



Examensarbete: PREFABRICERAT TRÄHUSBYGGANDE MED MODULER 

 10 

  



 

11 
 

3 MOELVEN BYGGMODUL AB 

3.1 Företaget i korthet 

Moelven industrier är en skandinavisk industrikoncern som producerar 

byggvaror och system för träbranschen. Koncernen är indelad i tre 

huvuddelar: Moelven Timber, Moelven Wood och Moelven Byggsystem, 

se figur 3.1, och har totalt 3400 anställda. Moelven Byggmodul är en del 

av Moelven Byggsystem och arbetar med tillverkning av moduler till 

bland annat byggbodar, flerbostadshus, förskolor och äldreboenden. 

Produktionen i Sverige sker på fyra fabriker belägna kring de mest 

skogsrika regionerna i västra Mellansverige, för att därmed ha en så 

kort väg från råvara till fabrik som möjligt. De fyra fabrikerna ligger i 

Torsby, Kil, Säffle och Sandsjöfors och har alla olika specialistområden 

[13]. 

 

Figur 3.1 Moelvens organisation (Figur författarna) 

  

3.2 Koncept och visioner 

Moelven Byggmodul AB har stor erfarenhet av att producera volym-

element i trä. Företagets koncept med verksamheten är att de ska vara 
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ett enklare alternativ att arbeta tillsammans med och att man även som 

kund ska ha en nära kontakt till de som arbetar på företaget. Att kunna 

leverera modulerna i tid och till rätt överenskommen kostnad är en av 

förutsättningarna för att kunna utöka kundkretsen genom bra 

referenser. Företagets vision är att vara det naturliga valet för folk som 

ska bygga och bo skandinaviskt [14].  

 

Moelvens byggnadsmetod med volymelement bidrar till en betydligt 

enklare demontering än för ett platsbyggt hus. Företaget har störst 

erfarenhet vad gäller tillverkning av temporära lokaler för kontor, skola 

och vård. Med dessa flyttbara moduler är det fullt möjligt att demontera 

dem på ett sådant sätt att de sedan kan flyttas till en annan tillfällig 

verksamhet, som exempelvis en skola [13]. Bostadslägenheterna i 

projekt Sjöterrassen beräknas dock ha en teknisk livslängd på 100 år, 

vilket gör att de inte anses vara temporära byggnader. Men också för 

dessa kommer det att bli betydligt enklare att demontera dessa moduler 

tack vare dess uppbyggnadsmetod. Man vill i så stor utsträckning som 

möjligt undvika den traditionella rivningen med dess linjära process 

som leder till en oordnad deponering, se figur 3.2 och 3.3. Istället satsar 

man på en selektiv rivning där sorteringen av det använda materialet 

blir enklare att ha hand om, därav en kretslopps process som bidrar till 

återvinning samt återbruk, se figur 3.4, 3.5 och 3.6 [15].  

 



Kap. 3 Moelven Byggmodul AB 

 
 

13 

 

 Figur 3.2 - Traditionell rivning [16] 

 

 

Figur 3.3 – Deponering av avfall [17] 

 

 

Figur 3.4 - Selektiv rivning [18] 
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Figur 3.5 – Sortering för återvinning samt eventuell återanvändning 

[19] 

 

 
Figur 3.6 – Återbruk i nytt hus. Ovanstående hus är nästan helt byggt 

av återvunnet material [20] 

 

3.3 Projekt Sjöterrassen 

Projektet Sjöterrassen som vi har studerat närmare på ligger i Botkyrka 

kommuns nya område Sjöterrassen och bedrivs av Moelven Byggmodul, 

Peab och Miljöstugan. Moelven och Peab arbetar under total-

entreprenad där Miljöstugan är upphandlad som underentreprenör av 

Moelven. Peab ansvarar för både markarbetet och anslutningsvägarna 

till det nya området. Moelven har hand om husen och Miljöstugan 

sköter grundläggningen. Arkitekter är Kjellander+Sjöberg. 
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Sjöterrassens 62 bostadsrätter består av stadsradhus i kombination med 

etage- och enplanslägenheter. Bostäderna är fördelade på sju längor, se 

figur 3.7, och är tänkt som ett komplement till hyreshusen som byggdes 

i området under miljonprogrammet. Projektet påbörjades under som-

maren 2012 och tänkt inflyttning är under tredje kvartalet 2013 [21]. 

 

 

Figur 3.7 - Illustration av tänkt slutresultat av Sjöterrassen [22]  

 

Vid flertalet platsbesök på Sjöterrassen fick vi se den snabba uppbygg-

naden av moduler. Det första besöket gjordes den 27 februari 2013. Man 

arbetade då med huslänga 1 och 2, se figur 3.8, samtidig som mark-

arbete pågick inför uppställning av huslänga 6, se figur 3.9. 
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Figur 3.8 - Kompletteringsarbete med huslänga 1 och 2  

(Foto författarna) 

 

  
Figur 3.9 - Markarbete för huslänga 6 (Foto författarna) 

  

Det andra besöket gjordes den 2 april 2013. På endast 5 veckor hade då 

länga 1 och 2 samt 7 uppförts. Länga 5 höll på att uppföras samtidigt 

som grundläggningen slutfördes för länga 3, som visas i figur 3.10. 
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Figur 3.10 - Länga 7 i bakgrunden, montering av länga 5 samt slutförd 

grundläggningen inför länga 3 (Foto författarna) 

 

Den totala monteringstiden för modulerna på Sjöterrassen sträckte sig 

över en period på tio veckor och den sista modulen sattes på plats den 3 

maj 2013. PEAB kommer att slutföra sin del av arbetet till och med det 

första kvartalet 2014 med anslutningsvägar, belysning och andra 

finjusteringar.  

  

3.4 System trä8 

Moelven Töreboda tog 2009 fram systemet trä8 för att kunna bemöta 

den ökade efterfrågan på träbaserade konstruktioner till det tra-

ditionella pelarbalksystemet. Stommen i trä8 består av limträ och Kerto 

[23]. Materialet Kerto-S är uppbyggt med 3 mm tjocka faner som ligger 

i samma fiberriktning, i balkens längdriktning, se figur 3.11. Dess 

användningsområde är bärande balkkonstruktioner som bland annat 

bjälklag, takbalkar samt delar av takstolar [24]. Kerto-Q har nästan 

samma uppbyggnad men med den skillnaden att en del av faneren är 

tvärgående mot ytfaneren. Materialet används vid bärande eller 
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ickebärande väggar, tak och som golvskiva [25]. Tillverkning sker 

genom att fanerskivorna limmas samman under högt tryck och hög 

temperatur med ett vattenfast lim [26]. Systemet är uppbyggt för att 

lämpa sig för flervåningshus med upp till sex våningar och är uppbyggt 

med standardmoduler med dimensionen 8 m x 8 m. Byggsystemet har i 

samarbete med Luleå Tekniska Universitetet tagits fram och utvecklats 

för industriellt byggande med en miljövänlig stomme i limträ och Kerto 

[23]. 

 

 

Figur 3.11 - Kerto [27] 

 

Delar av systemet är CE-certifierat där uppbyggnaden består av limträ- 

pelare, limträbalkar, stabiliseringselement av limträ och Kerto samt 

golv- och takbjälklag av Kerto. Smidesbeslag ingår även i upp-

byggnaden. 

 

Den industriella byggprocessen med trä8-systemet effektiviserar 

avsevärt monteringen. Den enkelt utformade konstruktionen och 

monteringen leder till minskad total projekttid samt till en sänkning av 

kostnaden per kvadratmeter. Systemet är dessutom arkitektoniskt 

fördelaktigt tack vare den frihet som arkitekten får av den åtta meters 

fria spännvidd som möjliggörs av systemet. Detta är möjligt på grund av 

den nya stabiliserings- och bjälklagskonstruktion som tagits fram [23]. 
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4 BYGGANDE MED TRÄMODULER 

Byggnadsmetoden med volymelement kan korta ner hela byggprocessen 

med upp till 80 procent, då modulerna näst intill färdigställs på fabrik 

och kan sättas upp på byggarbetsplatsen direkt efter transport. Med 

denna arbetsmetod förvandlas byggarbetsplatsen istället till en 

monteringsplats vilket även har sina fördelar för arbetsklimatet. 

Uppbyggnaden av ett femvåningshus med volymelement kan stå klart 

på 10 veckor medan det oftast tar mer än ett år för ett platsbyggt hus 

med betongstomme och med samma antal våningar att färdigställas 

[28]. 

  

4.1 Modulens uppbyggnad 

En modul anpassad för bostäder består av fyra väggar, ett takbjälklag 

och ett golvbjälklag som sätts samman till ett volymelement. Det är 

främst på grund av stabilitetskrav som modulerna utformas till låd-

liknande element. Rumsbildningen utformas på fabrik och modulerna 

levereras delvis färdiginredda. I figur 4.1 visas ett exempel på hur en 

modul, med utvändiga måtten 7,6 m x 4,0 m, innehållande badrum och 

kök kan se ut. I figur 4.2 visas dess golvbjälklag och figur 4.3 dess 

takbjälklag.  
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Figur 4.1 – Planritning på färdig modul. Kök, hall samt badrum [29] 

 

 

Figur 4.2 – Golvbjälklag till modul [29]  
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Figur 4.3 – Takbjälklag till modul [29] 

 

Modulerna står stabilt staplade på varandra med hjälp av sin egentyngd.  

När våningsantalet ökar sätts de olika bjälklagen ihop med spikbleck, ju 

fler våningar desto fler spikbleck. Spikbleck används även vid samman-

fogning mellan modulerna i plan. De lägenhetsavskiljande väggarna är i 

de flesta fallen bärande, de har dessutom ett större krav på sig ur 

brandsynpunkt. Till de bärande konstruktionerna används alltid kon-

struktionsvirke. Då det rör sig om långa spännvidder eller om stolpar på 

grund av punktlaster används istället limträ. 

 

En standardmodulvägg som monteras ihop på fabrik består, inifrån och 

ut, av två gipsskivor, vertikala regelverk som sammanfogas av syll och 

ett hammarband, isolering och ytterst en vindskyddspapp som skyddar 

modulerna då de står utomhus eller transporteras. Vid hopsättning av 

modulerna möts två lägenhetsskiljande innerväggar som blir varandras 

spegelbilder. Samma sak sker vid hopsättning på höjden då modulernas 

tak och golv möts och bildar ett dubbelt bjälklag, se figur 4.4. 

Modulernas enskilda utformning med fyra väggar som medför dubbla 

bjälklag och dubbla lägenhetsskiljande väggar efter montering, skapar 

även en bra ljudmiljö i bostaden [30].  
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Figur 4.4 – Anslutning mellan fyra moduler [29] 

 

Vid byggnation med moduler kan bildandet av plan varieras och ha 

olika formationer beroende på planlösning. I figur 4.5 och 4.6 visas 

exempel på hur moduler till en radhuslänga kan placeras. Modulerna på 

plan 2 har placerats tvärgående i förhållande till modulerna på plan 1.  

 

 
Figur 4.5 – Våningsplan 1 med åtta moduler [29] 
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Figur 4.6 – Våningsplan 2 med fyra moduler och terrasser [29] 

 

I figur 4.7 och 4.8 visas ett exempel på hur byggnation med moduler 

kan se ut vid mer komplexa projekt. Projektet är en påbyggnad där 

moduler har bildat nya våningsplan på en befintlig byggnad. På grund 

av den begränsade takvåningsytan som man har att placera de nya 

modulerna på, anpassas planlösningarna efter den ytan. Detta leder till 

att varje projekt blir unikt och anpassat efter förutsättningarna.  

 
Figur 4.7 – Exempel på modulbyggnation vid ett större projekt [31] 
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Figur 4.8 – Exempel på en planlösning för en lägenhet vid 
takpåbyggnad [31] 
 

4.2 Produktionsprocessen 

Vid prefabricering av volymelementen sker produktionen i en skyddad 

miljö utan påverkan av väder och vind. Att elementen inte utsätts för 

fukt förrän de monteras ute på plats minskar risken för fuktskador och 

gör byggprocessen mycket mindre väderberoende. Arbetsmiljön blir 

också bättre för montörer i fabrik då de där har tillgång till fler verktyg 

och hjälpmedel än vid platsbyggnation [13].  

  

På Moelven Byggmodulsfabrik i Sandsjöfors sker i huvudsak tillverk-

ning av bostadsmoduler. Det första som sker vid produktionen i fabri-

ken är att all material som ska användas kapas till rätt mått för att 

underlätta senare moment, se figur 4.9. Majoriteten av virket som 

används kommer färdigkapat till millimeterprecision från en lokal 

leverantör, vilket gör att mängden träspill minskas. Virket går även att 

få färdigmålat eller inoljad, vilket minskar hanteringen av kemikalier 

inne på fabriken.  
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 Figur 4.9 – Materialförvaring (Foto författarna) 

 

Produktionen av modulernas olika element pågår sedan parallellt med 

varandra i olika linor: en för väggar, en för tak och en för golv. Väggarna 

byggs upp i ramar, se figur 4.10 och figur 4.11, samt isoleras och kläs 

med vindpapp innan de vänds och förses med fönster, se figur 4.12, 

elrör och andra installationer för att sedan avslutningsvis kläs med 

spån- eller gipsskivor. När en vägg är klar ställs den i ett ställ för att kö-

ras vidare till montering.  
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Figur 4.10 -  Översiktsbild i fabrik över väggstationer (Foto 

författarna) 

 

 

Figur 4.11 – Väggramverk med fönster (Foto författarna) 
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Figur 4.12 – Fönstermontage (Foto författarna) 

 

Taken tillverkas upp och ner av bekvämlighetsskäl.  I första steget görs 

ramverk och innertak. Därefter monteras installationer, så som el- och 

ventilationsrör, och öppningar för schakt och trappor tas upp. I vissa 

fall inmonteras även bostadssprinklers. Innan taket vänds, spacklas och 

slipas innertaket. Golven monteras även dessa i en ram som isoleras och 

täcks med spånskivor. Badrumsgolvet gjuts och får härdas, se figur 4.13. 

När alla delelement är klara monteras de samman till ett volymelement 

vid en station. Först då kan alla slutliga arbeten påbörjas, se figur 4.14. 
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Figur 4.13 – Golvbjälklag med badrumsgjutning samt installationer 

(Foto författarna) 

 

 

Figur 4.14 – Spackling av trapphus samt installationer  

(Foto författarna) 

 

Efter hopsättning av elementen kaklas badrum och kök och dess 

inredning monteras, liksom annan fast inredning, se figur 4.15. Golv 

läggs och målning samt avslutande installationsarbeten utförs. I vissa 

fall sätts fasaden på plats redan nu, och i vissa fall först på 
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byggarbetsplatsen. Detta beror på vilken typ av fasad som byggnaden 

ska ha. När modulerna är färdiga för leverans rullas de fram till 

slutstationen för emballering med skyddande plast, se figur 4.16. 

Därefter ställs de utanför fabriken i väntan på vidare transport på 

lastbilar till uppförandeplatsen, se figur 4.17.  

 

 

Figur 4.15 – Färdig inrett badrum (Foto författarna) 

 
Figur 4.16 – Färdig modul på rullband (Foto författarna) 
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 Figur 4.17 – Emballerade moduler klara för leverans  

(Foto författarna) 

  

När modulerna väl levereras till uppförandeplatsen är grunden 

färdiggjuten och alla installationer dragna så att modulerna kan lyftas 

direkt med en kran från lastbilen till de platser där de ska stå. 

Modulerna fogas samman och kompletteras med tak, trapphus, fasad 

och eventuella balkonger eller loftgångar. Alla lyft medför en viss risk 

för skador på modulerna och dessa bör därför inte lyftas fler gånger än 

nödvändigt. Då modulerna är på plats kan arbetet med kvarvarande 

installationer och den avslutande finputsen påbörjas [30].  

 

4.3 Arkitektur och utformning 

Ett integrerat samarbete mellan arkitektur och teknik i ett tidigt skede 

är av stor betydelse för att undvika en standardiserad och enformig 

industriell produktion. Den tidigare bristen på denna form av samar-

bete kan ha varit en bidragande orsak till den relativt långsamma 

utvecklingen inom det industriella byggandet. Arkitekturen har dock 

haft en betydligt större påverkan på nyproduktionen av moduler de 
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senaste åren än vad den hade tidigare då det mest producerades 

bostäder med standardlösningar. 

 

Idag är större delen av projekten redan låsta i sin utformning när 

Moelven kommer in i processen. Företagets uppgift är då att omvandla 

förslaget så att det går att bygga med moduler samtidigt som den ur-

sprungliga gestaltningsidén ska finnas kvar. Ju tidigare Moeleven 

kommer in i projekteringen desto bättre är förutsättningarna för ett bra 

slutresultat, då Moelvens egna arkitekter kan bidra med viktiga erfaren-

heter från modulbyggande. 

 

Hur den slutliga utformningen blir beror främst på beställarens budget 

för projektet. Moeleven och beställaren kommer överens om hur många 

utformnings- och materialval slutkunden, det vill säga de boende, får 

och vilka val som ska vara standard. Valmöjligheterna varierar från 

projekt till projekt. Det finns möjlighet att arbeta med mer exklusiva 

material och göra mer arkitektoniskt, men efterfrågan är låg och få är 

villiga att betala för detta. På modulerna går det idag att arbeta med 

vissa vinklar och skapa burspråk. Teoretiskt skulle det gå att tillverka 

moduler med runda former, men det skulle kräva vissa ändringar i 

fabriken och en vidareutveckling av byggsystemet.   

  

Den mest begränsade faktorn vid byggnation av hus med volymelement 

är måttbegränsningarna av volymerna. Då modulerna oftast fraktas 

med lastbil är det främst begränsningar för landsvägskörning som styr 

hur stora modulerna kan få vara, men även förhållandena på fabriken. 

För Moelven får den totala utvändiga höjden maximalt vara 3,5 meter, 

bredden 4,15 meter och längden 13,0 meter. Vid transporten fraktas 

modulerna med lastbil skyltade med bred last och en medföljande 

varningsbil. Lastbilarna med modulerna får bara färdas på vissa typer 

av vägar och under vissa tider på dygnet.  
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Med dagens förutsättningar kan hus av enbart moduler byggas upp till 

fem eller - under särskilt gynnsamma förutsättningar - sex våningar. I 

kombination med andra system skulle det dock vara möjligt att bygga 

ännu högre än så. 

  

De senaste årens vanligt förkommande arkitektur med stora fönsterpar-

tier är möjligt att genomföra även då man bygger med moduler. Det 

finns i stort sett inga begränsningar tekniskt för hur fönster kan 

placeras i modulerna. Vid placering mitt i modulskarv krävs dock 

montering av fönstret på uppförandeplatsen då det annars ej är möjligt 

att frakta. Stora fönsterareor medför inga problem tekniskt sett, men 

kan vara negativt ur energisynpunkt beroende på typ av fönster. Vid 

transport ökar riskerna för skador ju större en fönsterarea är, därför kan 

den med fördel delas upp i mindre partier. Som regel placeras fönster 

lägst 1 dm från golvet [30].  

 

4.4 Hälsa och miljö 

4.4.1 Träkonstruktioner 

Fokus för byggnaders klimatpåverkan ligger idag på låg energi-

förbrukning och god värmeisoleringsförmåga, men valet av byggmetod 

har även det stor betydelse. Ur klimatsynpunkt kommer fram-

ställningen av byggmaterial liksom själva byggfasen alltid att medföra 

en negativ påverkan. Hela 40 procent av energiförbrukningen, 40 

procent av materialanvändningen och 30 procent av koldioxidutsläppen 

i Europa beräknas komma från byggsektorn. Det är därför viktigt att 

man framställer material och använder sig av byggmetoder som har ett 

så minimalt miljöavtryck som möjligt [32]. Ur dessa aspekter är trä ett 

fördelaktigt material att använda. Vid byggnation i fabrik med trä är det 
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lätt att uppnå dels byggnormens krav på låg energianvändning och dels 

kvalitets- och ljudisoleringskraven [33].   

 

I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktions-

materialen som är avsett för bärande konstruktioner. Detta medger 

långa spännvidder varför man kan konstruera stora hallar och offentliga 

byggnader utan att skymma sikten med tvärgående pelare [28]. Ett 

tydligt exempel kan ses i figur 4.18 som visar Göransons Arena i 

Sandviken, byggd 2009. 

  

 

Figur 4.18 - Göransson arena i Sandviken [34] 

  

4.4.2 Byggande med trä ur klimatsynpunkt 

Träets produktionsprocess är ett evigt kretslopp, se figur 4.19, som delas 

in i tre faser: produktions-, användnings- och slutfasen. De tre faserna 

har sina olika klimatfördelar. 
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Figur 4.19 – Träets kretslopp [35] 

  

Under produktionsfasen genomgår träet först en process som inklu-

derar sågning och hyvling. Biprodukterna som utvinns ur denna process 

är bland annat bark och spån som kan användas som biobränsle till 

exempelvis sågverkens torkar, istället för att anses som spill. 

Energibehovet är dessutom relativt litet under processen av sågning och 

hyvling. 

  

Trä i sig lagrar koldioxid under hela sin livslängd och fortsätter denna 

process även under sin livstid som trähus under användningsfasen. Den 

ökade användningen av träprodukter i byggandet minskar 
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materialanvändningen av byggmaterial som inte är förnybart. Detta 

resulterar i ett mindre utsläpp av koldioxid. Då trä delvis är lättare att 

bygga med än andra traditionella byggmaterial som betong och stål 

samt även är återanvändbart och kan materialåtervinnas, anses trä vara 

ett väldigt flexibelt material med en lång livstid. Trä har goda värme-

isolerande egenskaper som gör att materialet kan kännas “varmt” även 

vid en låg inomhustemperatur, vilket även minskar behovet av särskild 

värmeisolering.  

  

En stor klimatfördel vid användning av träprodukter är utnyttjandet av 

de ”färdiganvända” träprodukterna som ersätter fossila bränslen genom 

framställning av biobränsle. Vid framställningen av biobränslet, eller då 

träprodukterna komposteras, frigörs den lagrade koldioxiden som 

återupptas av de planterade och växande träden genom fotosyntes. Så 

istället för att tillföra mängder med koldioxid till atmosfären vid 

användning av fossila bränslen så ingår träets slutfas som en början på 

ett nytt kretslopp [28]. 

  

Moelven har ett allmänt miljötänkande som mer eller mindre är 

gemensamt för träindustrin. Man försöker bland annat att effektivisera 

produktionslokalerna gällande t.ex. värme- och elförbrukning. Även 

materialet som används har krav på sig från kunden för att bland annat 

kunna bidra till en bra inomhusmiljö och förebygga allergier. All 

material som används ska även finnas med i en miljödatabas för att 

kraven ska uppfyllas för användning [30]. 

 

4.4.3 Spill och avfall 

Frågan om spill och avfall spelar en ekonomiskt avgörande roll, vilket 

leder till att Moelvens byggmoduls fabrik endast sorterar enligt de 

fraktioner som är gällande inom kommunen. Det skulle kunna gå att 

sortera mer än vad det görs idag både på Moelvens fabriker och på 
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byggarbetsplatserna, men kostnaderna anses vara för höga. Ett 

samarbete sker dock med bland annat Moelvens gips- och isolerings-

leverantörer som hämtar spillet från fabriken av deras egna material för 

att sedan återanvända det vid sin tillverkning. På fabriken finns 

containrar för metall, trä och övriga rester. En inhyrd underleverantör 

hämtar resterna för sortering och återanvändning på kommunens 

sorteringsstation. Moelven får i utbyte ersättning för allt spill som både 

tas om hand av kommunen samt av gips- och isoleringsleverantörerna 

[30]. 

  

4.5 Logistik 

Vid industriellt byggande sparar man både tid och pengar. Transpor-

terna minskas både till och från byggarbetsplatsen och fabrik, bland 

annat vad gäller material, avfall och spill, tack vare de nästan färdig-

ställda modulerna från fabrik.  Dock kan transporterna bli långa då 

fabriken ofta är belägen långt från uppförande platsen, men transport-

tiderna blir sammantaget ändå färre. Även antalet inblandade aktörer 

på byggarbetsplatsen reduceras eftersom antalet transporter till och 

från byggarbetsplatsen minskas. Transport av trämaterial är fördel-

aktigt då dess låga vikt innebär lägre transporterkostnader än om det 

vore en transport med samma mängd betongelement [28]. 

  

Byggindustrin är ett beroendesystem som styrs av flera samverkande 

komponenter. Om någon av de samverkande komponenterna 

misslyckas kan detta vara ett hot mot helheten och därmed drabba de 

andra delarna i systemet. I en organisation med transport av färdiga 

moduler till byggplatser är logistiken av stor betydelse för att hela 

verksamheten ska fungera bra. Beroendeförhållandet mellan organisat-

ionens delar kan delas upp i tre former:  
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 Delat beroende 

Flera organisationer utan någon kontakt med varandra beroende 

av en gemensam aktivitet eller resurs, se figur 4.20. Exempelvis 

har fabrikerna A, B och C har ingen kontakt med varandra, men 

tillhör en organisation X som efter en fabriks misslyckande kan 

sätta hela organisationen i fara. 

  

 

Figur 4.20 - Delat beroende (Figur författarna) 

 

 Serieberoende 

Ena fabrikens arbete är beroende av att den andra fabrikens 

arbete ska vara slutfört för att kunna påbörja sitt arbete, se figur 

4.21. Exempelvis behöver fabrik B fabrik A:s slutförda produkter 

för att påbörja sin verksamhet. Om fabrik A misslyckas med sina 

produkter så påverkas fabrik B, därav ett seriekopplat beroende. 

         

 

Figur 4.21 – Serieberoende (Figur författarna) 

 

 Ömsesidigt beroende 

Ett integrerat beroende där den ena fabrikens produkter blir 

material för den andra och omvänt, se figur 4.22. För att fler 

aktiviteter ska fungera så är allting beroende av eller i samord-

ning med någonting annat [36]. 
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Figur 4.22 - Ömsesidigt beroende (Figur författarna) 
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5 FÖR- OCH NACKDELAR MED BYGGNATION MED 

TRÄMODULER 

5.1 Fördelar 

Utgående från våra undersökningar av trämodulbranschen, baserat på 

bl.a. litteraturstudier, studiebesök och intervjuer, tar vi i detta avsnitt i 

punktform upp ett antal fördelar med byggnation med trämoduler som 

vi har kommit fram till. 

 

 Fuktfri byggmiljö 

Då byggnation av volymelement sker på fabrik, som kan liknas 

vid en byggarbetsplats inomhus, minskar risken för vatten-

kontakt med material som kan medföra ökad risk för fuktskador. 

Fuktskador och mögel i konstruktionen kan få förödande effekter 

som både kan vara dyra och omständiga att åtgärda. Att bygg-

naderna blir täta direkt efter uppställningen på byggplatsen är en 

stor fördel särskilt vid byggnation på platser såsom i Sverige med 

ett varierande klimat. Att inte behöva räkna på risken för 

fuktskador beroende på vilken årstid eller väder det är vid 

uppförandet gör att byggandet flyter på lättare och att risken för 

förseningar på grund av detta minskar. 

  

 Låg densitet 

Träets låga densitet jämfört med betong är en stor fördel när 

element tillverkas industriellt. Trä är lätt att transportera vilket 

minskar kostnaderna och underlättar när produktionen sker på 

annan ort än uppförandeplatsen. Dess låga vikt skapar också 

möjligheter att uppföra moduler på redan befintliga byggnaders 

tak utan att alltför stora åtgärder måste vidtas [28]. Ett pre-

fabricerat inrett volymelement av trä med planmått på cirka 4 x 

10 meter väger ungefär mellan 5-10 ton [37]. I jämförelse kan 
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sägas att endast ett färdigt golvbjälklag av betong väger ungefär 

4-5 gånger mer än ett motsvarande planelement i trä [7]. 

 

 Stor tillgång på material 

Sverige är ett land med stor tillgång på skog. Av den totala 

landarealen är 70 procent, cirka 22,5 miljoner hektar, skogs-

mark. Den produktiva delen av den mängden, det vill säga skog 

som producerar minst 1 m3 per hektar år, uppgår till 82 procent. 

Det gör Sverige till det största skogslandet i EU [38]. Dessutom 

är man ytterst noga med att bevara skogen i Sverige genom att 

plantera minst två nya träd vid avverkning av ett. Med tanke på 

koldioxidutsläppen som sker i de avverkande träden under 

produktionsprocessen är det endast nyttigt för de nya träden, då 

de fångar upp de avverkade trädens koldioxidutsläpp. Detta 

bidrar till ett gynnsamt och evigt kretslopp i naturen [28]. 

  

 Kompetens alltid på plats 

Då byggnation sker på fabrik är alla arbetare som arbetar med 

modulerna samlade under samma tak, vilket gör att all 

kompetens alltid finns på plats. På så sätt blir det lätt att 

konsultera andra yrkesgrupper om något är oklart och man 

slipper vara beroende av och vänta på extern kunskap. De som 

arbetar i fabriken är bland annat installatörer, målare, inredare, 

montagearbetare och snickare. Arbetet blir ett smidigt samspel 

där man undviker onödiga väntetider på underentreprenörer 

[30]. 

  

 Mindre spill 

Genom att materialet förvaras i en torr och skyddad miljö 

minskar risken för att det utsätts för fukt och andra skador och 

därmed blir oanvändbart. Minskat spill innebär lägre kostnader. 
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Då produktionen sker inne på fabrik kan man lättare ta vara på 

materialet som inte går åt vid byggnation av modulerna. Dessa 

kan lätt återanvändas på plats utan att några större åtgärder med 

transporter krävs. Biprodukter som träflis tas till vara för att 

utnyttjas för uppvärmning. Vissa av Moelvens fabriker kan 

använda träflisen direkt för att värma upp fabriken, annars säljs 

den vidare [30]. 

  

 Bättre arbetsmiljö 

Att arbeta inomhus på en fabrik skapar bättre arbetsförhållanden 

än att arbeta utomhus med platsbyggnation. I fabriken har man 

tillgång till en större mängd verktyg och hjälpmaskiner som 

underlättar arbetet och minskar mängden tunga lyft. Det blir 

även mindre damm, skräp och buller för omgivningen då bygg-

andet mestadels sker på fabrik. 

  

 Flexibilitet 

Modulerna kan liknas vid legobitar som staplas på varandra i 

olika kombinationer, se figur 5.1. De sätts ihop på uppförande-

platsen efter att ha byggts ihop till volymelement på fabrik. De 

färdiga elementen byggs samman för att enkelt kunna demon-

teras för annan användning eller för en sorterad rivning. Denna 

typ av byggnation skapar möjligheter att på ett smidigt sätt flytta 

moduler dit behov av bostäder finns. Främst i storstäder och 

studentstäder varierar behovet av bostäder från år till år, att då 

kunna använda eller återanvända modulelement gör att 

produktionstiden blir kortare och kostnaden lägre än att bygga 

på plats från grunden. 
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Figur 5.1 - Modulerna kan liknas vid legobitar [39] 

  

 Kortare total byggtid 

Byggtiden kan reduceras med upp till 80 procent eftersom 

byggandet av modulerna sker parallellt med markarbetet och 

grundläggningen, se figur 5.2. Då företag, som exempelvis 

Moelven, åtagit sig ett projekt påbörjas byggandet på fabriken i 

god tid för att modulerna sedan ska kunna levereras strax efter 

det att grundläggningen är slutförd. Detta gör att monteringen 

till en färdig byggnad bara kan ta upp till ett par veckor [28]. 

 

 

Figur 5.2 – Tidsredovisning över modul- samt platsbyggnation 

[13] 
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 Mindre förvaringsyta och stöldrisk 

Då allt material för modulerna förvaras på fabriken behövs 

mindre upplagsyta på uppförandeplatsen för detta. När 

modulerna väl levereras till uppförandeplatsen sätts de direkt på 

sin slutplats och behöver således ingen förvaringsplats. Av 

samma anledning minskar även risken för stölder eftersom all 

material och utrustning till bostäderna redan är på plats inne i 

modulerna när de monteras. 

  

 Effektiv uppförandeprocess 

Hela uppförandefasen blir betydligt kortare jämfört med plats-

byggande genom att volymelementen kommer färdiga och endast 

monteras på plats. Detta har en positiv påverkan på omgivningen 

som inte behöver störas av ljud, trafik och annat under lika lång 

tid. För känsliga platser eller i områden där det redan är tät 

bebyggelse är byggmetoden till stor fördel då inte lika stort 

område till material, maskiner och dylikt behöver upptas för 

uppföring. 

  

 Bättre finish 

När tillverkningen sker på fabrik finns det finns möjlighet att få 

en bättre finish på slutresultatet eftersom nästan allt arbete sker 

inomhus under fördelaktiga förhållanden. På fabrik finns en 

större möjlighet att använda verktyg och kunna justera saker tills 

man är helt nöjd med resultatet. 

  

 Bra ljudmiljö 

I och med de dubbla bjälklagen och väggarna skapas en god ljud-

miljö i bostaden. Ljudklass C uppnås utan problem, liksom ljud-

klass B. För att kunna uppnå den högsta ljudklassen A krävs dock 

vissa justeringar [30].  
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5.2 Nackdelar 

I detta avsnitt tar vi i punktform upp de nackdelar som vi kommit fram 

till vad gäller modulbyggande i trä.  

 

 Måttbegränsningar 

Att bygga moduler i fabrik har även sina begränsningar, framför-

allt måttmässigt. Då maskinerna i fabrikerna har ett maximal 

bredd- och längdmått så blir uppbyggnaden av modulerna dels 

låsta till dessa men också till maximalt tillåtna mått för transport 

på landsväg. Dessa maximalmått begränsar möjligheterna till en 

större frihet i utformningen av modulerna.  

  

 Mindre flexibla planlösningar 

I och med att man är låst vid vissa maximalmått på modulerna, 

blir flexibiliteten vad gäller planlösningar sämre än när man 

bygger platsbyggt. Badrum respektive trapphus måste rymmas 

inom en och samma modul, vilket begränsar storleken och 

placeringsmöjligheten för dessa i förhållande till resten av 

bostaden. Med moduler krävs det mer arbete för att få till en 

optimal planlösning som uppfyller alla krav och har goda rums-

samband. Samtidigt finns det goda möjligheter att återanvända 

idéer till senare projekt om man finner en bra lösning.   

  

 Dubbla bjälklag 

Att transportera modulerna medför alltid en risk. För att undvika 

onödiga skador så är det mest önskvärda att frakta moduler med 

fyra väggar samt med golv och tak. Detta resulterar i att 

byggnaderna, efter uppförandet, får dubbla bjälklag och skilje-

väggar mellan modulerna. Därmed kan gällande plan-

bestämmelser resultera i effekter på både estetiken och på 

byggnadens totala mått. Exempelvis kan en byggnads totala 
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höjdmått bli högre än överenskommet på grund av det dubbla 

bjälklaget, vilket kan få sina konsekvenser. Exempelvis mäter 

man normalt ett bjälklag till ungefär 300 mm, medan dessa 

dubbla bjälklag är cirka 500 mm tjocka. På hus med fem 

våningar medför detta en extrahöjd på ungefär 1 meter, vilket 

kan påverka beslut för att bygga på platser med strikt reglerade 

höjdbestämmelser [7]. 

 

 Mer planering 

För att modulerna ska stå klara för leverans, till dess att mark-

arbetet och grunden är genomfört, krävs mycket planering för att 

bli klara i god tid. Den största fördelen med byggnation med 

volymelement är effektiviteten samt den korta uppförandetiden. 

Moelven har därmed pressen på sig att kunna leverera 

modulerna under förbestämd tid för att hålla sitt koncept om 

bättre effektivitet samt kortare uppförandetid av byggnader. 

  

 Oflexibelt för sena ändringar 

Med en omfattande och detaljerad planering i förtid för att kunna 

leverera modulerna i tid, försvåras även möjligheten att kunna 

göra sena ändringar. Det är således mer oflexibelt att kunna 

ändra någonting i efterhand än vid en platsbyggnation. 

 

 Minskat behov av traditionella byggarbetare 

Vid ökad mängd industriellt byggande finns risk för att behovet 

av traditionella byggarbetare minskar. Tillverkning av moduler i 

fabrik skapar ett behov av montörer snarare än av traditionella 

byggarbetare. Liksom att den värdefulla kunskapen hos bygg-

arbetarna delvis gick till spillo efter det att byggnationen av 

miljonprogrammet hade avslutats, riskeras även här kunskap att 

gå till spillo, om den inte dokumenteras för framtiden. 
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 Skepticism 

Efter miljonprogrammet fick industriellt byggande ett dåligt 

rykte som fortfarande finns kvar i vissa kretsar. Det gör att bygg-

metoden kanske inte ens övervägs för vissa projekt trots att 

utvecklingen gått framåt de senaste decennierna. För att undvika 

att detta sker krävs ökad kunskap om modulbyggandets 

flexibilitet och möjligheter [40]. 
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6 FÖRSLAG PÅ VIDAREUTVECKLING VID 

BYGGNATION MED TRÄMODULER 

Efter att ha studerat byggmetoden med trämoduler närmare genom 

litteraturstudier, plats- och studiebesök samt intervjuer lyfter vi här 

fram några områden som vi anser kan vidareutvecklas för att öka 

byggnationen med volymelement av trä. 

  

6.1 Takpåbyggnad 

Moelven har på senare tid arbetat med takpåbyggnad på platta tak på 

befintliga hus. Genom att utnyttja befintliga byggnader med att bygga 

på 1-2 våningar på dessa, kan man utnyttja redan bebyggd mark istället 

för att ta obebyggd mark i anspråk.  För att det befintliga taket ska 

kunna bära den nya takpåbyggnaden görs noggranna beräkningar samt, 

vid behov, förstärkning av den befintliga stommen. Själva taket 

förbereds också genom att konstruktionen för det plana yttertaket 

avlägsnas och takbjälklaget (vindsbjälklaget) iordningställs för att bära 

påbyggnaden.  

  

Kv. Tegeludden 11 på Gärdet i Stockholm är ett lyckat exempel på hur 

denna metod kan användas på centrala platser, se figur 6.1. Byggnaden 

är ett tidigare kontorshus till vilket Moelven Byggmodul har levererat 

radhus i två våningar för byggnation på taket [31]. Med detta sätt att 

bygga finns det möjlighet att i större utsträckning placera moduler på 

kontorshus i centrala delar av städer. På så sätt kan annorlunda 

bostäder skapas på attraktiva lägen där det annars är svårt att bygga. 

Om bygget skulle skett genom traditionell platsbyggnation istället skulle 

det med stor sannolikhet varit svårare att genomföra. Vid byggnation på 

befintliga tak tillkommer momentet med att först få upp allt material på 

taket, medan det med moduler kräver betydligt färre lyft då de redan är 



Examensarbete: PREFABRICERAT TRÄHUSBYGGANDE MED MODULER 

 48 

färdigmonterade samt förberedda med kökssnickerier, kakel, klinker, 

badrumsinredning och ytskikt. I centrala lägen uppstår även trafik-

problem vid avstängningar och många transporter till och från en bygg-

arbetsplats. Kan man minimera de störande momenten finns även en 

större chans till förståelse av omgivningen och en mer positiv syn på 

förändringarna i området. 

  

 

Figur 6.1 - Takpåbyggnad med radhus på Gärdet, Stockholm [41] 

  

Detta sätt att använda moduler väcker även idéer för en vidare-

utveckling av miljonprogrammets karaktäristiska byggnader med 

betongstomme och platta tak. Många av miljonprogrammets bostäder 

är idag slitna och att då i samband med renovering bygga på med 1-2 

våningar på taket skulle kunna göra dem mer populära och få mer 

variation i den annars ganska enformiga bebyggelsen. I rapporten 

“Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet” från SBUF visas ett 

exempel på hur en totalrenovering och våningspåbyggnad av ett hus 

med betongstomme och platt tak skulle kunna se ut, se figur 6.2.  

 

Projekt Sjöterrassen visar att det finns en stor efterfrågan på nybyggda 

bostäder även i miljonprogramsområdena. En mer varierad bebyggelse 
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med olika typer av boendeformer kan förhoppningsvis bidra till ett 

mindre segregerat område än det är idag.  

 

 

Figur 6.2 - Totalrenovering samt våningspåbyggnad av en byggnad i 

St. Petersburg visar möjligheterna som finns för höghusen som 

byggdes under miljonprogrammet [42] 

  

6.2 Bygga i egen regi 

Ett beslut av Moelven Byggmodul AB:s ledning förhindrar företaget från 

att bygga i egen regi. Detta innebär att fabriken får tacka ja till även 

mindre lönsamma projekt i lågkonjunktur endast för att hålla igång 

produktionen i fabriken. Om företaget istället tilläts att bygga i egen 

regi, skulle de kunna köpa upp tomter i lågkonjunktur för att sedan 

bebygga dem vid låg beläggning i fabriken och därigenom själva kunna 

styra produktionen i större utsträckning.  

 

Ett möjligt verksamhetsområde för detta är studentlägenheter. Genom 

att utveckla en eller flera moduler, optimerade enligt krav och med alla 

nödvändiga funktioner, finns möjlighet att till ett bra pris serie-

producera dessa och uppföra dem där behovet för tillfället är stort. Vi 

har tagit fram ett exempel på hur en enkel studentmodul skulle kunna 

se ut, se figur 6.3.  Genom att placera badrum och kök intill varandra 

förenklas dragning av installationer dels inom den enskilda modulen, 
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dels vid gruppering och placering i höjdled. Detta medför även en större 

variationsmöjlighet av möblering av den övriga lägenhetsytan.  

 

Modulernas flexibilitet skapar också ett andrahandsvärde, som gör att 

de vid olönsamhet på en plats skulle kunna flyttas dit behovet är större. 

Från företagets sida finns stor möjlighet att tjäna på att själv skapa och 

utveckla egna bra och snygga lösningar som dessutom kan användas i 

senare projekt. Detta gäller både studentlägenheter och andra typer av 

bostäder. Genom enklare regler gällande flyttning och nyuppställning av 

tillfälliga bostäder för studenter, finns möjlighet att i större utsträckning 

uppföra moduler i studentstäder [43]. 

 

 

Figur 6.3 - Exempel på enkel planlösning av studentlägenhet  

(Figur författarna) 

  

För att kunna utveckla formerna på modulerna skulle man bland annat 

kunna kombinera volymelement med trä8-systemet för att uppnå 

längre spännvidder. En utökad flexibilitet skulle även kunna utvecklas i 

kombination med system av andra material, som exempelvis stål, för att 

därmed kunna möjliggöra ett högre våningsantal.  
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6.3 Öka efterfrågan 

För att modulbyggande med trä ska blir mer populärt måste företagen 

hitta sätt att nå ut till beställare och köpare. Genom att sprida kunskap 

om konceptet och fördelarna med metoden kan efterfrågan från 

presumtiva kunder ökas. Att vara med på mässor och visa upp metoden 

med modulbyggande i trä är ett sätt att nå ut. Ett annat är att delta i mer 

tongivande och uppmärksammade projekt för att visa produktions-

tekniken, se figur 6.4. 

 

  

Figur 6.4 - Illustration på hur bostäder av moduler kan komma att se 

ut i framtiden [44]  

 

Arkitektkåren måste också bli mer medvetna om hur man kan utnyttja 

moduler i byggandet och skapa spännande former utifrån det. Ryktet 

om den enformigt kubiska modulen som skapar ett ensidigt boende 

utan spännande arkitektoniska inslag kan behöva motbevisas. Med 
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arkitekter kopplade till projektet i tidigt skede finns det stora möjlig-

heter att skapa unika och tilltalande former på byggnader och plan-

lösningar. Detta visas särskilt vid projekt Sjöterrassen som har en 

varierad bebyggelse med bostäder i olika storlekar och former. 

  

I och med att det idag finns ett starkt miljöintresse bland många i 

samhället kan fördelarna med att bygga flerbostadshus i trä lyftas fram 

mer. På många håll bedrivs satsningar på hållbart byggande och att 

även de som bor i storstäder kan göra ett miljömedvetet val av boende, 

borde tilltala många. Det ständigt ökande fokuset på klimatet talar för 

att trä kommer vara ett fördelaktigt alternativ att bygga med i framti-

den, då det till skillnad mot betong är ett förnybart material och även ett 

bra sätt att utnyttja vårt lands resurser. 

 

6.4 Miljötänkande 

Genom att utveckla materialåtervinningen och sortera mera kan man 

skapa en fördel för både Moelven och för miljön. Med en utökad sorte-

ring av exempelvis plast, trä, metaller och glas kan en material-

återvinning av fler material tas tillvara. Användningsmöjligheterna för 

träflis för eget bruk som uppvärmning av den egna fabriken för 

modultillverkning skulle kunna utvecklas till att gälla på flera av 

Moelvens fabriker i framtiden. Det är ett sätt att göra uppvärmningen 

mer miljövänlig och mindre beroende av utomstående faktorer. Alla 

Moelven Byggmoduls fabriker i Sverige ligger i skogsrika områden och 

flistillgången är därmed god även om den inte skulle komma från den 

egna fabriken. Glas kan återvinnas för att sedan utvecklas till isolerings-

alternativet Foamglas som är en ekologiskt hållbar isoleringsprodukt 

[45]. 

  

Ett ekologiskt och miljövänligt byggande handlar om både val av bygg-

nadsmaterial och konstruktion. Man får ändå inte glömma att hur 
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miljövänligt man än bygger bostäder så har den största påverkan på 

miljön att göra med hur de mänskliga vanorna ter sig under tiden som 

man lever i bostaden. Kunskap om hur man kan leva mer miljövänligt 

bör då även ingå när man köper sin bostad, till exempel genom 

utdelning av broschyrer på hur man minimerar sin energiförbrukning 

eller föredrag om miljövänligt boende. 

 

6.5 Temporära väggar vid tranport 

Vid transport av moduler är det mest önskvärda att transportera volym-

elementen med fyra färdiga väggar för att uppnå tillräcklig stabilitet. 

Alternativet finns att man kan staga upp modulerna med temporära 

väggar under transport för att sedan på plats kunna nermontera dessa 

för att därmed åstadkomma större och öppnare rumsytor. Metoden 

används idag i viss omfattning men skulle kunna utvecklas om 

efterfrågan av öppnare ytor finns. Hur stora öppna ytor man kan tillåta 

beror på hur de bärande elementen är fördelade. 

  

6.6 Erfarenhetsåterföring 

För att undvika att värdefull kunskap blir bortglömd som förr, då lös-

ningar och idéer inte dokumenterats i någon större utsträckning för 

senare användning, bör man ta vara på de individuella kunskaperna. 

Detta kan ske genom dokumentation och erfarenhetsåterföring till 

framtida projekt. 

  

Under vår intervju vid Moelvens fabrik i Sandsjöfors nämndes att 

möten sker efter varje avslutat projekt där det diskuteras vad som var 

bra och mindre bra under projektets gång, samt vad som var värdefullt 

för att ta med till framtida projekt. Att använda sig av en databas eller 

liknande för att efter varje projekt föra in information gällande vissa 

områden kan vara ett komplement till dessa möten. På så sätt blir 
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informationen lättare sökbar om man har funderingar om något speci-

fikt och det finns även möjlighet att få ta del av användbar erfarenhet 

från andra fabriker. Det kan också vara ett smidigt sätt för nya arbetare 

att sätta sig in i företagets arbete. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Då vi idag lever i ett samhälle med ett ständigt utbyggande av områden, 

städer och kollektivtrafik, är en effektiv byggmetod av högsta grad 

aktuell. Vart vi än ser oss omkring idag ser vi stora kranar och omringas 

av buller. En del utav samhällets mål är att genom nya system och 

smarta lösningar minska både bostadsbristen samt segregationen i 

förorter. Att människor ska ha tak över sina huvuden och att samtidigt 

värna om miljön går hand i hand.  

 

Som nämndes i avsnitt 4.4.1, beräknas 40 procent av energiförbruk-

ningen, 40 procent av materialanvändningen och 30 procent av 

koldioxidutsläppen komma från byggnader, när det gäller Europa. Vi 

anser att i Sverige har vi alla möjligheter för att kunna minska 

koldioxidutsläppen ytterligare och genom medvetna val i vårt byggande 

bidra till att utsläppen minskas. Vårt stora innehav av skogsrika 

områden kan bidra till ett mer hållbart och naturligt samhälle. För att 

inte nämna den stora påverkan på klimatet som detta kan ha vid dess 

fulla nyttjande inom byggsektorn.  

 

Genom vår växande kunskap om rivning och dess viktiga innebörd för 

miljön ser vi gärna att kunskapen gällande rivningsprocessen sprids. Att 

internationellt förmedla kunskaper om kretsloppsrivning respektive 

linjär rivning och dess betydande påverkan på miljön skapar bättre 

förutsättningar att minska koldioxidutsläppen och det onödiga spill som 

den linjära processen medför.  

 

Vi kommer i rapporten fram till att en av de främsta faktorerna för att 

öka förekommandet av byggandet med trämoduler, är genom att öka 

kunskapen om metoden. Moduler innebär inte längre ett enformigt 

boende och trä är inte brandfarligt att bygga höga hus av. Dessa 
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fördomar som lever kvar hindrar metoden från att bli mer efterfrågad. 

Både modulbyggande och träbyggande är idag mer förknippat med 

småhus än med flerbostadshus vilket gör att man inte alltid tänker så 

långt att det även finns som flerbostadshus. För att lyfta metoden 

ytterligare på marknaden skulle deltagande i ett tongivande projekt, 

som nämns i avsnitt 6.3, vara ett bra sätt att visa upp de fördelar och 

möjligheter som metoden medför. På så sätt menar vi att metoden kan 

bli mer synlig och skapa nyfikenhet och intresse både hos potentiella 

slutkunder och byggherrar. Av många aktörer kan det anses vara mer 

”säkert” att bygga traditionellt platsbyggt eller med prefabricerade 

planelement. Metoderna har använts länge och de är mer säkra på vad 

man får om man inte har några erfarenheter av att använda moduler av 

trä. Om kunskapen om modulbyggande i trä fördjupas behöver dessa 

tveksamheter inte uppstå.   

 

Idag tvingas många som bor i bostäder byggda under 

miljonprogrammet att flytta därifrån. Detta på grund av de ökade 

hyrorna efter renoveringar som tvingats fram på grund av bostädernas 

korta tekniska livslängd. Istället för att få människor att flytta därifrån 

bör man få dem att vilja flytta dit. En lösning på detta skulle vara att 

finansiera renoveringarna genom intäkter från takpåbyggnader. Detta 

ser vi som en stor möjlig marknad för trämoduler då man kan skapa nya 

bostäder och en mer attraktiv boendemiljö samtidigt som det minskar 

risken för kraftiga hyreshöjningar. Många av flerbostadshusen från 

miljonprogrammet är dessutom inte dimensionerade för att kunna bära 

ett stort extra lasttillskott. Det gör att takpåbyggnad med betongstomme 

inte är aktuellt då det skulle innebära för stora påfrestningar. Träets 

låga densitet gör det till det enda tänkbara alternativet. 

 

Ett samarbete mellan byggnadsingenjörer och arkitekter, som nämndes 

i avsnitt 6.3, är av betydelse för att skapa mer intressanta och attraktiva 
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bostadslösningar. Utifrån detta är även utvecklingen inom själva 

byggsektorn, med smarta bygglösningar och byggsystem, viktig för 

framtiden. Att nyttja forskarkompetens för utveckling inom byggsektorn 

ser vi även som en stor tillgång för utvecklingen då forskare kan bidra 

med tidigare erfarenheter, forskningsresultat samt materialkunskap. 

Erfarenheter från tidigare generationers byggsystem är viktigt att ta 

med sig för att inte upprepa misstagen och även för att ta vara på det 

som har varit bra.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Både studiebesöket på Sjöterrassen och vid fabriken i Sandsjöfors var 

mycket givande. Då vi fick ta del av både uppförandeprocessen och 

produktionsprocessen uppfylldes de förväntningar som vi hade för att få 

en förståelse för denna typ av byggmetod. 

  

Valet av att intervjua en försäljningschef och en arkitekt baserades på 

önskemålet att få en helhetsbild över hela processen, från det att 

Moelven kommer in i ett projekt till dess att bostäderna står färdiga. De 

intervjuade svarade på alla frågor och beskrev processen ingående, 

vilket har hjälpt oss i det fortsatta arbetet. 

  

Intervjun med en montageansvarig gjordes för att få djupare kunskaper 

om vad som sker vid uppförandet av modulerna. Genom att få se hur 

uppförandet gick till samtidigt som vi fick ta del av den 

montageansvariges egna erfarenheter och åsikter, förstärktes vår 

positiva uppfattning om denna typ av byggmetod. 
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8 AVSLUTNING 

8.1 Slutsatser 

Inom byggsektorn idag är ekonomi och läge två viktiga faktorer. Det 

som talar för en utveckling av träbyggandet inom byggsektorn är främst 

den ökande miljömedvetenheten i samhället. Många är idag villiga att 

omsätta sina tankar till handlingar genom att välja hållbart byggande så 

att miljön i sån liten utsträckning som möjligt ska behöva påverkas av 

människors levnadsval i samhället. 

  

Efter att ha studerat många aspekter inom byggnation med prefab-

ricerade volymelement av trä anser vi att detta är ett framgångsrikt sätt 

att bygga på. Framförallt talar den radikalt minskade byggtiden för att 

det är en metod med tillväxtmöjligheter inom byggsektorn. Då tid anses 

vara pengar så är detta ett bra skäl för att använda byggmetoden i större 

utsträckning. 

  

Byggnation med volymelement resulterar även i en högre produktivitet, 

vilket är till fördel för det ökande bostadsbehovet. Ur miljösynpunkt är 

valet av trämoduler till stor fördel, vilket borde leda till en självklar 

rekommendation av metoden för framtida byggprojekt. Dock kan det 

förekomma många fall där byggande med trämoduler inte är lämplig, 

som exempelvis sjukhus där tjocka betongväggar krävs för att undvika 

att farlig strålning släpps ut. Uppbyggnaden av volymelement ökar även 

möjligheten att ta vara på miljön genom bland annat en selektiv demon-

tering, som gör det lättare för återvinning samt för återbruk av material. 

  

Genom att utveckla byggandet med trä till att omfatta ännu högre och 

mer flexibla byggnader än idag kan man göra detta till en mer attraktiv 

metod även inom tätbebyggda områden. Fördelarna med den korta 

uppförandetiden med moduler gör att byggnationer inne i städer inte 
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behöver ta så lång tid och inte påverka omgivningen och trafik i hög 

grad. 

 

Någonting man får ha i åtanke då man läser alla dessa fördelaktiga 

artiklar och rapporter om byggnation med trämoduler, är dock att 

denna byggmetod är relativt ny. I och med detta saknas det riktiga 

utvärderingar för denna typ av byggmetod, dess för- och nackdelar i ett 

längre perspektiv. För att kritiskt behöva granska byggmetoden kan 

man nämna att byggmetoden inte är lika beprövad som platsbygg-

nation. Efter en längre periods användning kan utvärderingar göras för 

att sedan understryka metodens styrka. Oavsett detta menar vi att 

byggmetoden som behandlats i denna rapport är en utmärkt framtids-

lösning för både nybyggnation, tillbyggnad och påbyggnad. Metoden 

bör få större utrymme på marknaden då den genom sina fördelar kan 

skapa gynnsamma och miljövänliga avtryck även för framtida 

generationer. 

  

8.2 Förslag på fortsatta undersökningar 

En jämförelse mellan volymbyggnation och platsbyggnation ur eko-

nomisk synpunkt skulle vara intressant då vi ej fokuserat på denna 

viktiga aspekt i detta arbete. Då det talas om att byggprocessen med 

volymelement ska medföra lägre produktionskostnader vore en verklig 

jämförelse relevant, då det är ekonomin som i stort sett styr hela bygg-

sektorn. 

  

Valet av vissa kompletterade material till trämodulerna är ett annat 

möjligt område att undersöka vidare. T.ex. kan olika isoleringsmaterial 

undersökas, förslagsvis KOLJERN®-tekniken i jämförelse med 

mineralull och cellplast. 
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B1.1 
 

Bilaga 1. ORDLISTA 

Förklaring av förekommande ord i rapporten. 

  

Planelement 

Förtillverkade plana element, till exempel väggar eller bjälklag, som 

monteras ihop med andra element på byggarbetsplatsen [28]. 

  

Volymelement 

Ett byggelement av tre dimensioner sammansatt av planelement som 

bildar hela, eller delar av, rum. Prefabriceras på fabrik för att sedan 

transporteras och lyftas på plats på byggarbetsplatsen. Även kallat 

moduler [46]. 

  

Industriellt byggande 

Då majoriteten av byggandet sker med element tillverkade på fabrik. 

  

Slutna system 

Kan beskrivas som ett integrerat system inom ett projekt där endast de 

stora byggföretag som är involverade har rätten till de egna bygg-

tekniska lösningarna och information om produktionen. Informationen 

är undandragen från allmän användning och anses vara affärs-

hemligheter [3]. 

  

Öppna system 

Byggsystem som är öppna har vissa fastlagda specifikationer, gränssnitt 

och kopplingspunkter, men kan användas av alla leverantörer som upp-

fyller kraven. Systemet ger i övrigt användaren egna möjligheter att 

forma lösningar gällande teknik och arkitektur [47]. 
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 B1.2 

Kerto 

Miljöcertifierade fanerträbalkar som möjliggör avancerade bärande 

träkonstruktioner tack vare dess goda styrke- och styvhetsegenskaper. 

Produkten kan återvinnas och produceras av förnyelsebara råvaror. 

Balkar av Kerto har mer vridstyvhet än andra träbalkar [26].   

 

Limträ 

Sammanbundna trälameller med lim som är i förhållande till sin vikt ett 

av de starkaste konstruktionerna. De lämpar sig därmed bäst för 

bärande konstruktioner [48].  

 

 

   



 

B2.1 
 

Bilaga 2. INTERVJUFRÅGOR 
  

 Vad gör man som arkitekt på Moelven? 

 Vilka begränsningar finns det arkitektioniskt med att bygga med 

moduler? 

 I hur stor utsträckning kan Moelvens arkitekt påverka 

utformningen av byggnaderna vid era projekt? 

 Vilken upplever du är den största fördelen med att bygga med 

moduler? 

 Vilket upplever du är det störta problemet med att bygga med 

moduler? 

 Har ni fått några klagomål som har lett till förbättringar av 

byggprocessen? 

 Vilka områden i produktionen anser du kan utvecklas ännu mer? 

 Har det skett några förändringar i produktionen de senaste åren? 

 Vad ställer ni för krav på era leverantörer? 

 Vem styr över vilka leverantörer ni arbetar med? 

 På vilket sätt arbetar ni med återvinning av material på fabrik 

respektive monteringsplats? 

 Arbetar ni på något annat sätt med miljöfrågor? 

 Samarbetar Moelven Byggmodul med några andra företag inom 

koncernen? 

 Varför bygger Moelven Byggmodul ej i egen regi? 

 Hur tycker du att efterfrågan på er byggmetod är på marknaden? 

 Vad kan man göra för att få er byggmetod mer attraktiv på 

marknaden? 

 


