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ABSTRACT  

Since the middle of the 20:th century, the rate of urbanisation has increesed. More people 

moved to bigger cities for job-opportunities and the increasing wealth has allowed a rapid 

population growth. When a population grows, there is an increasing demand for housing.  

Today in Sweden there is a rapid population-growth. Trying to meet the demand for housing, 

new methods of producing buildings has been researched and developed. The modern 

construction-methods does not meet the demands due to an insufficient industrial level. New 

construction-methods must be developed to increase the construction rate.  

A common construction method today is prefabrication. Construction elements are 

manufactured in a factory and are shipped to a working site where they are assembled. This 

method could perhaps be more efficient and optimized using IT. Interweaving IT has 

optimized other industries before. 

To increase the production-rate there must be some standardizations. Simplifying the 

production-rate to much could lead to a mass production. In 1965 to 1975 there was an era in 

Swedish building history called the "Miljonprogrammet". Homes where mass-produced. This 

led to a segregation and unsustainability in the long run. To battle the bad aspects of mass-

production the customer must have more influence in the planning-state. This could result in 

a higher diversity in housing and decreased segregation. 

The method we've came up with is called FP-method - short for Field factory Prefabrication 

method. We put it to the test. 

By having a software that is customer-friendly could allow the customer to make his or her 

home more individually adapted to his or her needs with some standardizations. This allows 

for a higher diversity. The software information are translated to the field factory where the 

production takes place.  

Firstly by manufacturing the body and facade of the house in prefabricated parts in a factory 

located on the construction site, a complete shell of the house may be done when these 

prefabricated parts have been mounted on a poured concrete foundation. Isolation and inner 

layers will be mounted afterwards the concrete of the foundation has solidified to prevent 

moisture damage. This result in a much shorter building-time because the house is finished 

in an earlier stage - excluded the interior.  

This field factory that produces these prefabricated parts will have access to all resources 

necessary for the manufacturing process. These tools are among others nail guns, cutting and 

sawing machines, and more. 

By using the field factory to produce shell walls – aspects such as time, financial, logistic and 

environmental impact – will be examine to show if it is more efficient to have a factory on the 

construction site than to produce building parts in a factory. The aim of this report is to 

provide a basis for field factory and see if it could produce more efficient compared to other 



 

 

construction methods. In order to reach the goals in this work - people with experience in the 

industry has been interviewed and literature studies on this subject have been carried out. 
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SAMMANFATTNING  

Byggnationen av bostäder har ökat sedan mitten av 1900-talet, då allt fler människor bosatte 

sig i storstäderna och befolkningen överlag växte. Detta har gjort att efterfrågan på bostäder, 

bland annat villor, har blivit större och produktionssättet har utvecklats under det senaste 

decenniet. På senare år syns tecken på en ökad befolkning i Sverige och en byggbransch som 

inte håller en tillräckligt industriell nivå. Det måste produceras fler bostäder. Nuförtiden är 

det vanligt att prefabricera byggnadselement, denna byggnadsmetod har ökad byggtakten. 

Om det går att öka takten av byggandet till en högre nivå skulle mycket mer inflytande av 

data vara givet. För att inte återupprepa de negativa aspekterna vid massproducering av 

bostäder måste kunden ha ett större inflytande i byggprocessen. Denna rapport ska då 

undersöka om det går att hitta en effektivare byggprocess med större inflytande av kunden 

och IT-styrning. 

Genom att först tillverka husets stomme och fasad i prefabricerade byggnadselement i en 

fabrik på arbetsplatsen, kan ett färdigt skal stå klart då dessa prefabricerade 

byggnadselement har monterats på en gjuten betongplatta. Isolering och ytskikt monteras 

efterhand plattans betong har brunnit klart för att förhindra fuktskador. Detta resulterar i att 

byggtiden förkortas avsevärt då huset står klart vid ett tidigare skede - exkluderat inredning.  

Denna fältfabrik som producerar byggnadselement kommer ha tillgång till alla hjälpmedel 

som behövs vid tillverkningen. Dessa hjälpmedel är bland annat spikpistoler, kap-

/sågmaskiner, med mera.  

Genom att använda sig av fältfabrik vid tillverkning av skalväggar, kommer tid, ekonomi, 

logistik och miljö tas upp för att se om det blir effektivare att ha en fältfabrik på plats än att 

bygga helt i prefabricerade byggnadsdelar som produceras i fabriker. Målet med denna 

rapport är att ta fram underlag för fältfabriken och se om den kan producera effektivare 

jämfört med andra byggnadsmetoder. För att kunna nå målet inom detta område, har 

personer med erfarenhet inom branschen intervjuats och litteraturstudier inom detta ämne 

har genomförts. 

Nyckelord:  Fältfabrik, Prefab, Prefabricering, Trä. 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

FP-metoden Fältprefabricering av huskomponenter på arbetsplats. 

AV Arbetsmiljöverket. 

FFU Förfrågningsunderlag. 

% Procent. 

CO2 Koldioxid. 

cc Centrummått. 

mm Millimeter. 

kvm Kvadratmeter. 

st Styck. 

BBR Boverkets Byggregler. 

Vk Verksamhetsklass. 

h Timme. 

RF Relativ Luftfuktighet. 

 

FÖRKLARINGAR 

Förkortning Beskrivning 

Bidcon Ett kalkylprogram som visar kostnader för alla 
byggdelar och material. 

Revit Ett 3D-program som används för att illustrera 
byggnader och anläggningar på en dator. 

Miljonprogrammet En tidsperiod i Sverige där bostadsbyggandet var som 
störst, årgång 1965-1974. 

Skalväggar En väggstomme med enbart den yttre fasaden 
monterad. 

Projektering Ett förberedelse- och utredningsarbete som görs av en 
projektgrupp för att genomföra större operativa 
utföranden, till exempel en väg, byggnad eller 
anläggning. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I dagens Sverige byggs det för lite bostäder jämfört med den befolkningstillväxt som sker. 

Medelantalet boende per hushåll ligger på 2,22 sett till år 2014, antalet har ökat från 2,01 år 

2000. (SCB Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2014).  

Sett till en formel som kallas för; den relativa takten av tillväxt, kommer Sveriges nuvarande 

befolkning på 9 794 000 i februari 2015 att fördubblas inom loppet av 68 år. Det vill säga att 

invånarantalet i Sverige kommer vara upp mot 19 500 000 år 2083. Detta är om tillväxten är 

konstant.  

En artikel från statistiska centralbyrån talar för att folkmängden kommer nå 10 miljoner år 

2017. 11 miljoner förväntas nås innan 2040. Detta på grund av att en den höga invandringen 

kommer minska och utvandringen kommer öka. Det kommer bli högre födelsekullar mot år 

2020 när de stora födelsekullarna från 1990-talet når en barnafödande ålder. (Allt fler äldre i 

den framtida befolkningen. 2013) 

Det går att läsa ur en artikel från SBR Byggingenjörerna: Kundernas krav på bästa möjliga 

kvalitet till mest fördelaktiga pris kommer inte att avta under de kommande åren. Tvärtom 

kommer förväntningarna på kortare byggtider att öka och vi bedömer att företagen och 

medarbetarna kommer att ha mycket svårt att leva upp till dessa krav om inte 

produktionsmetoderna industrianpassas ordentligt. Vi bedömer det heller inte vara troligt 

att skattebetalarkollektivet eller de enskilda konsumenterna är beredda att betala 

överpriser för att bibehålla en i många delar otidsenlig byggprocess (Andersson. 

Johansson. Aspling, 2004). 

Utifrån de prognoser och förväntningar som finns i landet - sett till befolkningstillväxt - och i 

byggbranschen – som inte anses vara industriellt anpassad – vore det intressant att 

undersöka hur en industrialisering inom produktionen, och en standardisering av 

projekteringen skulle fungera idag. Detta arbete handlar om hur en snabbare takt av 

byggande kan nås av en villaproduktion som sker på en arbetsplats i en fältfabrik och hur 

byggprocessen kan effektiviseras av standardisering med hjälp av IT.  

Arbetet sker i samarbete med Byggingenjörsbyrån Norden AB i Västerås. De erbjuder 

arkitektritningar och konstruktionsritningar för en kundgrupp inriktad mot privata 

fastighetsägare. De har utvecklat fram ett komplett koncept utifrån den aktuella marknaden 

för kunder som vill bygga småhus.  

I samband med mindre möten med uppdragsgivaren Johan Grufman kläcktes denna idé: 

Genom att ha ett större inflytande av kunden mot en IT-baserad standardisering av 

projekteringsprocessen, skulle förmodligen tiden för projekteringen kortas ner ordentligt. 

Projekteringsskedet följs upp av att kundens underlag överförs till en fältfabrik digitalt som 
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producerar standardiserade huskomponenter (väggelement, takelement etc.) på 

arbetsplatsen som ska kunna gå till montering.  

Examensarbetet bygger på ett hypotetiskt scenario där ovanstående idé - döpt till FP-

metoden – ska kunna tillämpas på området Lillhamra i Västerås där 85 stycken lägenheter 

ska byggas. De aspekter som kommer lyftas fram i arbetet är; effektivitet (ekonomi och tid), 

logistik, miljö och arbetsmiljö.  

1.2. Syfte 

Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur FP-metoden skulle kunna se ut, samt 

ta reda på lönsamheten av FP-metoden utifrån ekonomi, tid, logistik, miljö och arbetsmiljö. 

Det kommer även undersökas hur projekteringen och produktionen av en mer digital 

villaproduktion kan se ut. 

1.3. Frågeställningar 

Bakgrunden till de frågeställningar vi har valt är att vi vill undersöka hur platsbyggnation kan 

bli ännu lönsammare, effektivare och attraktivare i byggnadsbranschen. Genom texten har vi 

utgått ifrån dessa frågor för att komma fram till ett mer hållbart koncept än dagens 

byggnadsmetoder. 

I examensarbetet har vi utgått ifrån följande frågeställningar: 

 Kan metoden innebära en bättre logistisk synvinkel? 

 Kan metoden innebära en lönsamhet utifrån aspekterna;  

ekonomi, tid och miljö? 

 Hur lönsam är metoden utifrån dessa aspekter? 

 Är den möjlig att förverkliga? 

1.4. Avgränsning 

Arbetet kommer vara angränsat till småhus och villor med två våningar. Detta innebär att 

byggnader, fler än två våningar, eller anläggningar inte kommer nämnas i arbetet. 

Trä som byggnadsmaterial kommer enbart behandlas i detta arbete, det innebär att betong, 

stål, med mera, inte kommer tas upp. 

Konstruktionsberäkningar på takstolar eller stommen i väggarna kommer inte utföras i detta 

arbete, för att projektering och produktion är huvudämnena som behandlas. 
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2. METOD 

Här i detta kapitel har vi med en litteraturstudie om själva arbetet och en emipirsk fallstudie. 

Vi har också använt oss av andra informationskällor genom studiebesök på blanda annat 

Mälarvillan i Surahammar och har även gjort intervjuer med yrkeskunniga personer.  

2.1. Litteraturstudie 

Examensarbetet har en blandad litteraturstudie. En sådan blir över miljonprogrammet för att 

bedöma vilka negativa respektive positiva egenskaper ett massproducerat bygge kan ha på ett 

bostadsområde.  Den har utförts för att ge en ökad förståelse för hur villor och 

bostadsområden ska utformas på rätt sätt för att inte de negativa aspekterna med 

industrialisering av bostäder kan leda till. Ytterligare en litteraturstudie har utförts över hur 

bostadsområden planeras idag och hur användandet av en fältfabrik skulle kunna påverka 

bostadsbyggande och samhällsbyggandet. En ytterligare studie över trä som 

byggnadsmaterial har även utförts, för att få en större kunskap om materialet och redogöra 

för dess tekniska och estetiska egenskaper. Materialet till litteraturstudien är huvudsakligen 

taget från hemsidor och litteratur. 

2.2. Empirisk fallstudie 

För att kunna få in den mängd data som behövs - för att kunna få fram ett resultat och dra 

slutsatser - utförs en undersökning på ett blivande bostadsområde. Olika standardiserade 

husmodeller ska utformas för att kunna mängda fram en grovt estimerad materialkostnad. 

Beroende på den mängd material som går åt kan tiden grovt estimeras för varje hus. Dessa 

husmodeller ritas i programmet Revit och mängdas dels via BidCon och dels manuellt. 

Tidsplaner görs manuellt. Resultatet av fallstudien ger majoriteten av resultatet och svaret på 

frågeställningen.  

2.3. Studiebesök 

Studiebesöken gjordes främst för en ökad förståelse i hur prefabricering av takstolar och 

väggar sker stegvis. Dessa besök gjordes i en prefabriceringsfabrik i Surahammar (för 

tillverkning av väggar) och i Rättvik (tillverkning av takstolar). I Surahammar, Västmanland, 

gjordes studiebesöket på Mälarvillan i deras fabrik i syftet för att öka förståelsen för 

tillverkningsprocessen av prefabricerade element i trä. I Rättvik, Dalarna, besöktes AB Karl 

Hedin och deras takstolstillverkning i syfte om att se hur processen ser ut. 
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2.4. Intervjuer  

Intervjuer gjordes främst i syftet för att ta fram de viktigaste nyckeltal som användes i 

produktionsskedet för prefabricering. Intervjuerna anses vara en viktig del av arbetet 

eftersom nyckeltalen används för att mängda fram den sammanlagda tiden det tar för varje 

hus att konstruera. Samt användes intervjuerna för att få fram viktig information gällande 

industriell tillverkning av huskomponenter. Intervjuerna kan hittas i de bifogade 

dokumenten. 
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3. LITTERATURSTUDIER 

Litteraturstudien i arbetet kommer behandla träets historik, vad det används till, dess 

egenskaper och olika prefabricerade väggar. Detta har tagits upp i arbetet för att läsaren ska 

få en inblick i varför byggnader, mest villor och småhus, använder trä som byggnadsstomme 

och fasadmaterial. Miljonprogrammets för- och nackdelar tas upp så att misstagen som 

begicks förut inte händer igen. Påverkan på dagens samhälle kommer även tas upp med både 

fördelar och nackdelar. Relevant information har tagits fram för att bygga med FP-metoden. 

Då det viktigaste är att först bygga upp skalväggar och låta huset torka ur för att sedan sätta 

in isoleringen. Detta gör att husets skal kan stå klart fortare. 

3.1. Trä 

Trä är relevant i detta arbete eftersom alla huskomponenter fältfabriken är tillverkade i detta 

material. Det är viktigt att veta hur trä ska behandlas på arbetsplatsen då det kan fuktskadas 

om det exponeras för mycket för väder och vind. Det som måste undvikas är att inte bygga in 

fukt i husen, detta kan leda till omfattande reparationskostnader. 

Allmänt 

Trä är ett av de äldsta materialen som har använts i Sverige när det kommer till byggnationer 

av olika slag, främst husbyggnationer. Trä inom husbyggnationer (även anläggningar) 

används till bland annat väggstommar, fasadbeklädnad, golv, innerväggsbeklädnad, 

ställningar med mera. 

Trä delas in i olika klasser när det kommer till kvaliteter. Dessa klasser består av 

snickerivirke eller konstruktionsvirke. Snickerivirke är den klass som går mer på utseende 

och konstruktionsvirke är mer för hållfasthet. (Burström, 2001) 

Framtagning 

De träprodukter som finns idag att använda sig av, kommer ursprungligen ifrån naturens 

växande träd. För att framställa de olika träprodukterna, går träet genom olika processer, där 

varje träprodukt inverkar på ekonomi och kvalitet. Sågningsprocessen står bland annat till 

grund för dimensionsstabiliteten och ekonomi, där av trädets anisotropa fuktrörelse har stor 

betydelse. 

Utvecklingen av trädprodukter de senaste decennierna har skett på ett sådant sätt att 

användningen som byggnadsmaterial har ökat. Detta genom att det har kommit fram med 

nya limningsmetoder som ger säkrare och vattenfastare förbindningar till trädprodukter som 

bland annat limträ och fingerskarvat virke. (Burström, 2001) 
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Egenskaper 

När framställningen av trävirke utförs, kan kvistar eller inneslutningar av kåda eller bark 

upptäckas (dessa är svåra att undvika vilket kan anses vara störningar), vilket kan leda till fel 

eller störningar hos trävirket. Det kan till exempel uppkomma torrsprickor, detta kan bero på 

att behandlingen av virket har varit otillräcklig, vilket resulterar till tillverkningsfel. 

Alla träsorter som används idag, innehåller lignin, cellulosa och hemicellulosa. Dessa ämnen 

består av molekyler som har en stor förmåga att ta upp vattenmolekyler. Det innebär att alla 

sorters trädarter binder vattenmolekylerna till bindningsställen i strukturen.  

Allt eftersom när träet börjar torka avgår det löst bundna vattnet som finns lagrat i 

cellhålrummen. När vattnet börjar avgå ifrån cellväggarna har RF understigit 100%, detta 

innebär att fuktkvoten har sänkts under fibermättnadspunkten. Det som påverkas av detta är 

de flesta egenskaperna av träet, som bland annat värmeledningsförmågan, hållfastheten och 

deformationen. (Burström, 2001) 

Estetik 

Trä har allt mer används som fasadmaterial på byggnad och anläggningar det senaste 

decenniet. Detta för att byggnaden ska få ett mer naturligt utseende som avspeglar jordens 

resurser. Trä anses vara ett material som med tiden är vackert att beskåda på grund av att det 

åldras och utsätts för väder, vind och användning. (Schlyter, 2012) 

  



 

13 

3.2. Miljonprogrammet 

För att veta hur ett samhällsbyggande ska genomföras korrekt gäller det att ta lärdom av 

miljonprogrammet. Många småhus massproducerades under miljonprogrammet för att öka 

industrialiseringen i byggbranschen. Resultatet av denna massproducering går att diskuteras 

då det finns väldigt många negativa aspekter med att massproducera identiska byggnader 

som utplaceras rad på rad, inte bara småhus utan även flerfamiljshus. 

Historia 

Sveriges neutralitet i andra 

världskriget tillät en snabb 

tillväxt inom näringslivet. 

Utifrån detta flyttade många 

människor in till de större 

städerna och regionerna. Det 

var här alla jobben fanns. 

Bostadsbristen blev som allra 

högst under 60-talet. När 

jobbmöjligheterna lockade i de 

större städerna, framförallt 

Stockholm, började Stor-

Stockholm att byggas. I till 

exempel Botkyrka, en förort till 

Stockholm, där handlade 

kommunen upp kringliggande 

marker på 60-talet som hörde 

till Alby, Fittja, Hallunda och 

Slagsta för att göra plats åt 

flerfamiljsbostäder. När 

Norsborg och Eriksberg gick 

ihop med Norra Botkyrka 

bildades Botkyrkastaden. En 

förort som skulle rymma 

40 000 människor. Detta ledde 

till en stor omställning bland 

befolkningen som tidigare 

bestod av bönder. (Botkyrka 

kommun 2011) 

  Figur 2: 1960-talsvillan, bild av Olle Fors från Expressen. 

Figur 1: Radhus byggt under miljonprogrammet, bild av Karlstad 
Kommun. 
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Miljonprogrammet är en epok i Sveriges byggnadshistoria där en stor del av de bostäder som 

finns idag byggdes, denna tid mellan åren 1965 till 1974. Då detta är en epok kan den inte 

kallas för ett riktigt program eller initiativ för att öka bostadsproduktionen. Byggandet i 

landet hade tagit fart efter andra världskriget och bostadsproduktionen hade hela tiden ökat 

långsamt. Ordet miljonprogrammet får människor att tänka på höghus i förorter som har en 

enkel och tråkig form, sanningen är att dessa hus bara var en mindre del av allt sammanlagda 

byggande. Miljonprogrammet visade att det fanns en målbild som visade på att höja takten 

av byggnadsproduktionen. Genom att bygga på en större industriell skala och rationalisera 

resurser lyckades man med detta. Bostadsköerna och efterfrågan på lägenheter byggdes bort. 

Då det producerades som allra flest bostäder under miljonprogrammet var under slutet av 

60-talet och början av 70-talet. Året 1970 byggdes 109 843 lägenheter. 1971 blev det 

uthyrningsproblem. Väldigt många nya bostäder hade byggts men inga människor flyttade in. 

Däremot fanns det en hög efterfrågan på småhus. Miljonprogrammet resulterade i att en 

tredjedel av det som byggdes var villor och småhus. (Boverket, 2014) 

Enligt figur 3 går det att utläsa: Produktionen av småhus tog vid efter att produktionen för 

flerfamiljshus hade dalat i början av 70-talet. Småhusproduktionen hade ökat i samband med 

att produktionen av flerfamiljshus i början av 60-talet. Kulmen nåddes runt åren 74-75 där 

den sedan avtog. Det blev en mindre kulm i slutet av 80-talet till början av 90-talet. Därefter 

har produktionen för både småhus och flerbostadshus varit hyfsat stabil fram till idag. (SCB, 

2014) 

 

Figur 3: Nybyggnads av lägenheter i flerbostadshus resp. småhus. Underlaget kommer från SCB 
(2014), bild av SCB. 
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Miljonprogrammet idag 

Miljonprogrammets byggnader är av bra kvalitet i överlag men behoven av reparationer och 

upprustning för dessa kan variera. De största behoven för byggnaderna är att de behöver 

teknisk upprustning energieffektivisering. Om inget görs åt dessa behov kan byggnaderna nå 

slutet av sin tekniska livslängd. De som måste göras är stambyten, installation av ventilation, 

byta ut fönster, balkonger och fasader.  

Beroende på vilken byggteknik som har använts till att konstruera byggnaderna kan behovet 

på underhåll och reparationer variera. Om byggnadernas underhåll har planerats väl, för 

både långsiktigt och akuta, är behovet av upprustning och reparationer lägre. Ägarna kan ha 

varit dåliga på att planera ekonomiskt för underhåll, vilket kan leda till att behovet av 

upprustning kan vara högre. Det är komplicerat att sätta en exakt siffra på vad det hade 

kostat att rusta upp byggnader från miljonprogrammet, uppskattningsvis 300-500 miljarder 

kronor. Då det talas om summor som uppnår dessa höga siffror blir förnyelsen av dessa 

bostäder en viktig fråga för det samhällsekonomiska och bostadspolitiska. Då lägenheter blir 

svåra att hyra ut på grund av dålig standard, sämre underhåll och brister i det 

byggnadstekniska blir det att dessa flerfamiljshus rivs. När efterfrågan på lägenheter och 

bostäder blir för hög och tillgången inte möts i form av bostäder från miljonprogrammet 

brukar det bli att nybyggnation blir aktuell. De äldre byggnaderna ger plats åt större och 

modernare flerfamiljshus. (Boverket, 2014) 

Fördelar 

Konstruktionsmässigt finns det kvalitet i byggnaderna från miljonprogrammet. Det finns 

värden i denna aspekt som skulle kunna leda till att byggnaderna från denna epok inte 

behöver rivas. Det går att satsa pengar på teknisk upprustning för att få lägenheter att 

anpassas för dagens standard. Eftersom att stommen till dessa byggnader är väldigt robusta 

blir de industriellt prefabricerade modulhusen perfekta att anpassa. Det är fullt genomförbart 

för väggelementen att flyttas på för att få lägenheter som är antingen mindre eller större 

jämfört med tidigare. Då en femtedel av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund kommer 

det krävas sociala åtgärder om en upprustning skulle ske för att undvika segregation. 

(Miljonprogrammets styrkor och svagheter, 2012) 

Nackdelar 

Den största nackdelen med miljonprogrammet är att det utformades väldigt enformigt. Det 

är också en trångboddhet som måste åtgärdas. I snitt finns det alldeles för många 

trerumslägenheter och för få femrumslägenheter. När byggnaderna utformades förr utgicks 

det från att alla familjer bestod av två vuxna och två barn. Detta ledde till denna enformighet 

och trångboddhet. Alla familjer ser olika ut sett till antal familjemedlemmar. Samt att 

familjebilden kan förändras över tid. En snabb lösning i dagsläget är att bygga om två 

trerummare till en femrummare och en enrummare. Cirka 500 000 bostäder är desperat 

behov av renovering under de kommande tio åren. Skulle varje lägenhet renoveras för en halv 
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miljon skulle ett hypotetiskt belopp landa på 250 miljarder kronor, uteslutande den tekniska 

renoveringen.  

Konstruktörerna som jobbade med miljonprogrammet hade ingen tanke på att det kunde bli 

oljekriser och dyrare el, därför krävs det nya energioptimerande lösningar. De tekniska, 

miljömässiga och de energioptimerande aspekterna måste samverka för att ett större 

upprustningsprojekt av fastigheterna ska kunna ske. Om dessa löses individuellt skulle 

prislappen bli ännu mer dyrare än vad den redan är. Att nyttja universiteten och kunskapen 

som finns där kan lösa problemen. När miljonprogrammet byggdes var allt toppstyrt. Det var 

ett stort samarbete som sträckte sig över hela samhället. Det är en mer komplicerad process i 

dagens byggbransch. Ju längre tid som går utan upprustning desto mer kommer allt att 

kosta. Kommunerna får idag stå för alla kostnader och om det ska bli en förändring måste 

staten gå in och finansiera dessa upprustningsprojekt. (Miljonprogrammets styrkor och 

svagheter, 2012)  

3.3. Dagens samhällsutveckling 

Enligt figur 2 går det att se hur mycket som byggs idag. Runt 20 000 flerbostadshus och 

under 10 000 småhus var färdigställda till 2013. Sedan lågkonjunkturen på 90-talet har 

byggandet upplevt en svag ökning genom två decennier. De senaste decennierna efter 

miljonprogrammet har byggandet blivit mycket dyrare. Det beror dels på att det är en högre 

standard idag jämfört med tidigare. För att bygga nytt, enligt bilaga 1, berättar att det är en 

stadig ökning som sker sett till det genomsnittliga priset per kvadratmeter bostadsarea för 

gruppbyggda småhus. Enligt bilaga 2 går det att se samma pris anpassat efter inflationen som 

skett över åren. Det är en ökning på cirka 200% som har skett på 40 år mellan 50-talet och 

90-talet. Ännu en ökning på cirka 200% har skett på nästan två och ett halvt decennium 

mellan 90-talet och 2013. Utvecklingen har gått framåt men priset för att bygga ökar och 

håller inte en stabil nivå. (Bilaga 1-2) 

3.4. Projektering och produktion platsbyggt idag 

Varje skede i byggprocessen kostar pengar. Från förarbetet till att få en färdig byggnad. 

Byggprocessen behandlar förstudien, projekteringsskedet, produktionsskedet och 

förvaltarskedet. Examensarbetet tar upp hur anslutningen mellan projekteringsskedet och 

produktionsskedet ska kunna effektiviseras. Det krävs en bättre sammankoppling än vad som 

finns idag. Genom en IT-styrning mellan dessa skeden som producerar färdiga 

bygghandlingar kan de via en fältfabrik producera FP-element i en linjetillverkning. Via en 

vanlig projektering som den ser ut idag följs förarbetet upp av att konsulter och projekterare 

ska ta fram ritningar och handlingar för varje hus som ska byggas. När bygglovet är godkänt 

kan produktionsfasen sätta igång. Efter att plattan är gjuten börjar stommen snickras upp 

regel för regel, vilket är tidskrävande och sliter på snickarnas kroppar. Hade färdiga 

komponenter tillverkats skulle det ta mindre tid och arbetarnas hälsa skulle skonas då 

mycket mindre manuellt arbete skulle krävas. 
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3.5. Tidigare vetenskapliga arbeten gjorda på fältfabriker 

Det finns väldigt få svenska arbeten på fältfabriker. Ett av dessa som publicerades 

vårterminen 2014.  

De har konstaterat att etableringen av fältfabriker lämpar sig bäst i större projekt. Kunskapen 

är väldigt viktig i samband med fältfabriker då det kan leda till kostsamma fel då logistik, 

utrymme, ekonomi och planering är viktiga faktorer som ska utföras väl. Vid mindre 

produktionsfel kan dessa återgälldas snabbt då det är en väldigt snabb produktion i dessa 

fältfabriker. Då produktionen av huskomponenter sker i en väderskyddad miljö påverkas inte 

dessa av fukt. (Lindberg och Axelsson, 2014) 
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4. AKTUELL STUDIE 

Detta kapitel har som syfte att redovisa hur idén fungerar från kund till färdig villa, samt hur 

projekterings- och produktionsdelen ser ut i jämförelse med en platsbyggd villa och en villa 

upprättad i samband med en automatiserad fabrik på plats. 

4.1. Idé 

Idén bakom att ha en fabrik på en arbetsplats är att få igång ett byggande i snabbare takt och 

mer optimerat än förut. Denna fabrik sågar ut färdiga längder på de virkesdimensioner som 

kommer att behövas till att bygga ihop fältprefabricerade byggnadselement (FP). Dessa FP-

element har bara en stomme och fasad klar när den lämnar fabriken på arbetsområdet. 

Samtidigt som FP-elementen byggs ihop kommer grunden att gjutas. I samband med 

gjutningen ställs ett större tält upp för att skydda betongen mot yttre påverkan av klimatet. 

Väggen går till montering några dagar efter att gjutningen är klar. Betongen har då torkat och 

det finns en hård yta att gå på. Betongen brinner fortfarande och avger värme och fukt, 

monteringen är fullt möjlig. Då vägg- och takelementen är hopbyggda lyfts dessa 

komponenter till angiven grundplatta och monteras. Efter att villans skal står klart kan tältet 

tas bort.  

Jämfört med konventionell Prefabricering så tillverkas inte byggnadselementen i en fabrik på 

en annan ort och transporteras till arbetsplatsen för montering. Denna metod har visionen 

och planen att fungera mer enhetligt. Eftersom att vanligtvis kan ett företag göra 

projekteringsfasen och ett annat företag kan göra produktionsfasen. Eftersom vi vill ha en 

bättre sammankoppling med dessa två faser kan man förhoppningsvis vinna tid och pengar 

detta. 

4.2. IT-styrningen 

Projektering 

Projekteringssteget är ett steg i byggprocessen där uppförandet av byggnad eller anläggning 

skapas via ritningar, beräkningar och offerter. Företaget som vill upprätta olika husmodeller 

har ifrån början fått byggnadslov och har färdiga ritningar på de olika husen. (Eskilsson, 

2015) 

Det finns idag en projekteringsform som är utformad på ett sätt att vem som helst kan 

projektera ett hus via en internetsida, som heter Husbyggaren.com. Där är utformningen på 

husen standardiserat för rum, fasadmaterialet, fönster, dörrar och tak. Genom att genomföra 

sitt egna hus via denna internetsida, får kunden se slutsumman på huset och anpassa det 

allteftersom dennes tillgångar tillåter. Detta gör att kunden enbart behöver boka ett möte 

med ett företag som kan genomföra byggnationen av huset. 
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Produktion 

Byggprocessens tredje steg är produktion och det innehåller anbudsskede, 

upphandlingsskede och byggskede. Var och en av dessa skeden avslutas med en ”milstolpe”, 

vilket innebär att till exempel anbudsskedet kan inte börja innan förfrågningsunderlag (FFU) 

har tagits emot ifrån projekteringssteget. Anbudsskedet är det steg i förhandlingen där 

kalkyler framställs, mängdberäkning av byggnaden eller anläggningen utförs och en 

sammanställning av kalkylerna redovisas som ett anbud, som sedan skickas vidare till nästa 

steg som är upphandling. När upphandlingsskedet börjar, är det tid att skriva kontrakt med 

den entreprenör eller dom entreprenörer som ska hjälpa till att upprätta byggnaden eller 

anläggningen, för att sedan genomföra planeringar av byggnationen, gå igenom 

produktionskostnader och produktionsekonomin innan byggstart. Det sista steget i 

produktionssteget är byggskedet, vilket är det steg där själva byggnationen av byggnaden 

eller anläggningen börjar. (Révai, 2012) 

Sammankoppling 

Det som håller ihop projekteringssteget med produktionssteget är FFU. FFU är ett 

samlingsdokument av de handlingar som beställaren/byggherren har att tillgå som underlag 

för anbudsgivarnas anbud. 

De handlingar som kommer ifrån projekteringssteget ska kunna skickas direkt till 

produktionssteget, vilket i detta fall skulle vara i fältfabriken. Dessa handlingar skulle då vara 

färdiga ritningar på byggnadens fasad och stomme med mått, detta för att tillverkningen i 

fältfabriken ska snabbt kunna komma igång när startbeskedet ges.  

4.3. Fallstudie 

Fallstudien är en analys över hur FP-metoden kan tillämpas hypotetiskt i verkligheten.  

Denna analys kommer att ske som ett hypotetiskt scenario utifrån en detaljplan över ett 

område i östra delen av Västerås som heter Lillhamra (Se Figur 4 nedan).  
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Figur 4: Plankarta över Västerås, där det utmärkta området är Lillhamra, bild av Västerås Stad 
Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Figur 5: De olika etapperna och områdena där byggnation ska ske i Lillhamra, bild av Västerås Stad 
Stadsbyggnadskontoret. 
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Den etapp som är av störst intresse är område A (enligt Figur 5). Enligt detaljplanen är det 

påbudet att området ska inneha styckbyggartomter, radhus, grupphus, och mindre flerfamiljs 

i 1-2 våningar. Sammanlagt cirka 85 lägenheter. Eftersom småhus är mellan 1-2 våningar är 

område A idealiskt för att iscensätta ett hypotetiskt scenario för FP-metoden.  

Utifrån analysen av detaljplan 1695 kommer inga radhus eller parhus ingå i denna analys. 

Ritningar på radhus och parhus finns med för att visa ungefärligt hur det hade kunnat se ut. 

De typer av hus som kommer att analyseras blir småhus och villor. Två standardiserade 

husmodeller redovisas på illustrationen från bilaga 3. Enligt detaljplanen ska ungefär 85 

lägenheter byggas i område A. Utspritt på fyra husmodeller, tolkat från planillustrationen, 

blir det 82 lägenheter. 11 st småhus, 32 st villor, 23 radhus och 4 parhus.  

Förutsättningarna för småhus är att de max får vara 140 kvm sett till byggnadsarea. Detta 

följer bestämmelserna att 35% av den minsta tomtstorleken 400 kvm får bebyggas. Garage 

inkluderas i denna area. Carport och skärmtak exkluderas. 

För villor avses att 25% av den minsta tomtstorleken 750 kvm får bebyggas sett till 

byggnadsarean, detta blir att arean som inte får överstigas blir 188 kvm. Garage inkluderas i 

denna area. Carport och skärmtak exkluderas. Vind får inte inredas. 
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4.4. FP – Fältprefabricering 

Uppbyggnad 

Det finns en vägguppbyggnad enligt punktlistan 
nedan (och Figur 6) som används i nybyggnationer av 
hus. Detta för att väggen får ett U-värde på 0,14, vilket 
motsvarar en vägg som kan klassas som en 
lågenergivägg. Denna väggmodell valdes då 
uppbyggnaden av väggen är lätt att förstå med hjälp 
av beskrivningen nedan och att det är en väggmodell 
som är ett standardval i dagens husbyggnation. 
 
Inre beklädnad 

 13 mm gips. Inre beklädnad 

 45 mm regling cc600/PAROC eXtra 

 PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr 

 170 mm trästomme cc 600/PAROC eXtra 

 70 mm PAROC WAS 35tt, Klimatskiva 

 PAROC XFW 004, Plastbricka och PAROC 
XFP 001 Distanskropp 

 ≥ 20 mm glespanel + ventilationsspalt 

 22+22 mm träbeklädnad/ Puts 
 

Logistik 

Genom att tillämpa Lean produktion i produktionsfasen går det att spara in mycket resurser. 

Främst anses FP-metoden kunna spara in material då tanken är att det ska föras en noggrann 

dokumentation. Tanken är att materialtransporterna optimeras så att färre tunga transporter 

behövs. Hellre få tunga transporter än flera mindre.  

Lean produktion, ett begrepp från fordonstillverkaren Toyota, har blivit en större del av 

byggbranschen i modern tid. Dess innebörd ligger i att spara på den tid som råvaror och 

material finns på lager genom att ha tillverkningsprocess anpassad efter den mängd som 

produceras hos underleverantören/tillverkaren, Just-in-time. Under åtta st punkter 

kategoriseras var slöseri kan sparas in i och kring produktionsprocessen.  

Dessa är: Överproduktion, omarbeta, vänta, materialtransport, lager, onödig förflyttning, 

överarbete och outnyttjad kreativitet. (Liker, 2004) 

Monteringsprocess 

Det som skiljer FP-metoden mot vanlig trävägg-prefabricering och platsbyggnation är inte 

väggens uppbyggnad utan på det sättet den byggs ihop på. Monteringen delas in i två steg. 

Första steget är för konstruerandet av väggens bärande element och fasad. Andra steget är 

för isolering och inre beklädnad. 

Figur 6: Lågenergivägg, bild av Paroc.se. 
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Steg 1: 

 170 mm trästomme cc 600/PAROC eXtra 

 70 mm PAROC WAS 35tt, Klimatskiva 

 PAROC XFW 004, Plastbricka och PAROC XFP 001 Distanskropp 

 ≥ 20 mm glespanel + ventilationsspalt 

 22+22 mm träbeklädnad/ Puts 
 

Steg 2:  

 13 mm gips. Inre beklädnad 

 45 mm regling cc 600/PAROC eXtra 

 PAROC XMV 012, Luft- och ångspärr 

 PAROC eXtra (170 mm) 

 PAROC WAS 35tt (70 mm) 

 

Detta innebär att ingen isolering monteras i väggen som byggs i fältfabriken utan monteras 

när ett komplett skal har byggts upp. Genom att inte montera isoleringen på väggelementen i 

fältfabriken, förväntas det bli en billigare produktionskostnad. Samt transporten av 

stommaterial till arbetsplatsen bli optimerad eftersom reglar kommer direkt till fältfabriken 

på arbetsplatsen. Material tar upp mindre plats än Prefabricerade väggar, vilket innebär lägre 

CO2-utsläpp. 

Produktionen av FP-väggar förväntas blir effektivare, vilket leder till att fler småhus och 

villor kan produceras och monteras snabbare på plats. Anledningen till att producera just 

med FP-metoden är för att få ner byggnadsnyckeltalet till dryga hälften av vad det är idag för 

nybyggnad av bostäder. (Bilaga 1-2)  

Genom att bygga grunden, montera upp väggarna och lyfta taket på plats, lämnas ett skal 

som kunden själv kan utnyttja som den vill för en förväntad mindre kostnad. (Johan 

Grufman, 2015) 

4.5. Prefabricerade träväggselement 

Träväggselement som produceras i en Prefabriceringsfabrik – som ett exempel företaget 

Mälarvillan – där en komplett vägg byggs upp i sektioner, vilket innebär att varje väggdel 

börja med stommen. Efter att stommen är färdigmonterad, blir fasaden nästa 

monteringssteg, detta för att det ska bli lättare att montera dit isoleringen som blir steget 

efteråt. När isoleringen är insatt i väggen, kommer antingen ett extra lager med reglar och 

isolering (om beställaren/kunden vill ha ett installationsskikt, vilket innebär ett lager där 

bland annat elkablar finns), skulle detta lager inte finnas med, monteras istället ångspärren 

(en tunn plastfilm som skyddar mot fukt och väta). Sista monteringen på väggelementet är 

gipsskivan som blir grundmaterialet till innerväggsbeklädnaden som oftast består av en 

tapet. När hela väggen är färdigmonterad med materialen, fattas det fönster och dörrar, 

vilket antingen monteras i fabriken eller på arbetsplatsen. Väggarna transporteras sedan 



 

24 

ifrån fabriken på lastbilar, där varje transport tar tre till fyra väggelement (beroende på 

vikten av väggelementen), och körs sedan ut till den plats där de ska monteras ihop till en 

färdig byggnad. (Urban Wimmergren, 2015) 

4.6. Produktion fältfabrik 

Här redovisas de förväntade förutsättningarna på vad fältfabriken och dess process under 

vissa viktiga aspekter. Alla de förutsättningar som krävs är rimliga antaganden. 

Förutsättningar 

För att bedriva en industriell tillverkning på en arbetsplats måste lagar, regler och normer 

hållas. Det krävs att komponenter ska finnas i fabriken och vara fullt fungerande. En smart 

linjetillverkning ska optimeras och få plats under tak för att skydda maskiner, komponenter 

och arbetare mot klimatets påverkningar. Lyftanordningar måste eventuellt finnas för 

montering av byggnadselementen och övriga tunga lyft. Storleken på den sortens tak som ska 

skydda tillverkningen måste bestämmas utifrån formen och storleken på de komponenter 

och materialupplag som ska vara med. Fältfabrikens gräns måste bestämmas för omfattning 

av tillverkningen. Fabriken måste kunna etableras och avetableras effektivt och snabbt. 

Ekonomi  

Fältfabriken kommer att ha en engångskostnad sett till de maskiner och komponenter som 

behövs. En underhållskostnad på maskinerna kommer med all säkerhet att finnas för att 

kunna använda fabriken till fler projekt. Det kommer att krävas arbetare som ska vara på 

plats för att bedriva fabriken och tillverka byggnadsenheterna. Fabriken kommer med all 

säkerhet ha en etablerings- och avetableringskostnad. En driftkostnad måste räknas in sett 

till om fabriken ska värmas på vintrarna och kyliga säsonger. I driftkostnad räknas även in 

den mängd el som behövs för att driva maskiner, komponenter och belysning. 

Tid 

För att etablera och avetablera fabriken måste ett visst antal timmar eller dagar gå åt. Alla de 

prefabricerade komponenterna måste kunna produceras inom rimliga tidsramar. Fabriken 

ska kunna tillverka komponenter snabbare och effektivare jämfört med en traditionell 

platsbyggnation och träprefabricering i fabrik för att kunna bli en stark konkurrent. 

Logistik 

Materialet som anländer till fältfabriken måste kunna läggas på ett upplag innan det går till 

tillverkningen, en sorts zon där alla viktiga byggnadskomponenter kan vara skyddade mot 

väder och vind beroende på hur väl det materialet är paketerat. Vissa komponenter bör 
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eventuellt transporteras till arbetsplatsen färdigbehandlad till en viss del för att påskynda 

tillverkningen. Till exempel om brädorna till träfasaden ska vara målade innan eller målas på 

plats. Eller hur långa ska reglarnas standardlängd vara för att lättast transporteras och lättast 

gå till tillverkning. När de tillverkade komponenterna är klara måste de kunna ta sig ut ur 

fabriken på snabbast möjliga sätt. Detta kan ske med hjälp av en lift eller kran (antingen en 

kran som sitter på en lastbil eller i taket i fältfabriken) som kan lyfta upp komponenterna om 

de skulle bli för tunga att bäras förhand av arbetarna i fältfabriken. 

Miljö 

Med få tunga transporter som möjligt sparas det på miljön. Genom att transportera virke till 

arbetsplatsen blir det ett visst antal tunga transporter, men det blir väldigt få transporter 

jämfört med om bygget hade skett med prefabricerade komponenter som hade behövts 

transporteras från en fabrik i en annan stad. Mindre energi kommer högst sannolikt att gå åt 

för att driva fältfabriken jämfört med en större prefabriceringsfabrik. Beroende på avstånd 

från staden kan dess elnät utnyttjas. Generatorer som går på fossila bränslen behövs inte om 

stadens elnät finns inom räckhåll.  

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöns viktigaste aspekter som måste beaktas är tunga lyft, säkerhet för fall och 

säkerhet för fallande objekt. Om komponenterna inte blir för tunga kan arbetarna lyfta dessa 

ut ur fabriken. Det bör beaktas att tunga lyft kan förekomma beroende på vikten för 

komponenterna, detta ska då minimeras med hjälp av en kran eller lyft. Eftersom 

komponenterna ska monteras ihop blir det att säkerhetsåtgärder ska finnas för de som utför 

monteringen. Monteringen kommer att ske över två meter över marken vilket innebär att 

ställningar eller sax-liftar kommer behöva användas. Vissa komponenter som väggar på 

andra våningen och tak kommer behöva lyftas på plats för montering. Det innebär att 

arbetsplatsens personal måste vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för eventuellt fallande 

objekt.  
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5. RESULTAT 

I resultatdelen nedan beskriver vi utförligt med rubriker och underrubriker vad vi har 

kommit fram till under arbetet med denna rapport. Vi har bland annat skrivit om tillgång och 

efterfrågan av bostäder, fältfabrikens uppbyggnad i flera olika steg och verktygsförslag. 

Därefter har vi skrivit en fallstudie där vi går djupare på olika sorts husbyggnader, en 

standardisering av grundplattan för husbyggnation och vi har även beräknat tid och ekonomi 

för husuppbyggnaden med hjälp av nyckeltal ifrån bland annat studiebesöken. 

Arbetsmiljön är något vi har lagt tyngd på som beskriver mer utförligt om i texten. 

Miljösynpunkten är självklart viktigt för ett hållbart samhälle och syftet med detta arbete går 

ut på att minska utsläpp, kostnader och tid för att få ett miljöcertifierat byggnadskoncept. 

Till sist nämns frågeställningen igen och vi ger även svar på de frågor vi har utgått ifrån. 

5.1. Tillgång och efterfrågan av bostäder 

Då Sveriges befolkning växer i en stabil takt ökar efterfrågan av bostäder. När inte tillgången 

möter efterfrågan måste det byggas mer. Nuförtiden byggs det mindre än 10 000 småhus om 

året (Figur 2) och befolkningen växer med ungefär 100 000 invånare per år (SCB, 2014). Nu 

gäller det att öka bostadsbyggandet för att kunna bemöta den framtida efterfrågan som kan 

bli en bostadsbubbla i framtiden.  

Mälarregionen och Köpenhamn-Malmö regionen är de områden i Sverige där det sker en stor 

tillväxt, inte bara ekonomiskt utan också sett till människor som flyttar in. Dels är det en stor 

invandring till Sverige från krigsdrabbade länder och människor placeras i de större 

städerna. Människor runt om i landet flyttar från de mindre städerna för att söka en ljusare 

framtid där individens förutsättningar förbättras. Tillgången till bostäder kommer att minska 

i dessa större regioner allteftersom denna urbanisering fortsätter. Landsbygden måste kunna 

konkurrera med de större regionerna och skapa goda förutsättningar likt de i större städerna. 

De mindre städerna runt kring Mälardalen har sett denna utveckling allteftersom dessa blir 

inkluderade i regionerna. Mälarregionen sträcker sig ända från Stor-Stockholm genom 

städerna runt Mälaren till Örebro. De mindre städer som finns utanför Mälarregionen kan 

inkluderas allt eftersom de större regionerna växer. Småhus är bra att kunna bygga på 

utanför dessa mindre städer som är på väg att inkluderas då det inte finns lika mycket 

bebyggd mark. Tomtpriserna är mycket lägre och de kommer öka allteftersom regionen 

växer. 

  



 

27 

5.2. Fältfabrikens uppbyggnad 

I fältfabriken ska det finnas maskiner och verktyg som ska vara lätthanterliga och 

ergonomiska för de som arbetar. Fältfabriken kommer vara ett byggnadstält på cirka 24 

meter långt och sex meter brett, som har två större portar på varje kortsida av tältet. Portarna 

kommer vara cirka tre till fyra myter breda och fyra meter höga, detta för att eventuella 

lastbilar med krananordning ska kunna backa in och lasta de färdiga elementen. 

Figur 7: Planritning av fältfabriken; 1. Materialupplag. 2. Såg-/Kapmaskin med transportband (innan, 

efter och på sidan av). 3. Takstolsmontering, väggstommontering och fasadmontering. 4. Färdiga 

elementupplag (av väggarna och takstolarna). Konstruerad av: Andreas Nordstedt och Rasmus 

Zingmark. 

 

När tillverkningen av de olika elementen sker, är det bra om det finns rätt verktyg och 

maskiner för dessa arbeten. De arbeten som kommer utförs i fältfabriken är stomtillverkning, 

fasadmontering, kapning/sågning av brädor och takstolstillverkning. För att kunna 

genomföra dessa arbeten på ett enkelt och ergonomiskt sätt, kommer en såg-/kapmaskin, 

flera luftdrivna spikpistoler, en laser för takstolar och arbetsbord som är tillräckligt stort för 

både väggar och takstolar att finnas i fältfabriken. Nedan kommer det information och bilder 

om tänkbara enheter som kan användas till att utföra dessa arbeten och även en bild på hur 

fältfabriken kan se ut på en planritning. 

Såg-/Kapmaskin 

För att kunna såga/kapa brädorna i de längder som behövs eller såga/kapa till en bit för att 

kunna få den första bräda att kunna passa med den andra bräda (som bland annat kan krävas 

vid takstolsmontering), är det bra att ha en såg-/kapmaskin som är flexibel genom att kunna 

vinkla bladet. Ett exempel på en sådan maskin är RS92/RS110/RS130 ifrån Stromab, se bild 

nedan. 
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Figur 8: Radial Arm Saw - Industrial, bild av Stromab. 

Spikpistol 

För arbetarna som kommer montera väggstommen, fasaden och takstolarna, krävs det 

verktyg som är anpassade efter dessa arbeten. Ett hjälpmedel är luftdrivna (med hjälp av en 

kompressor) spikpistoler, detta för att arbetet går snabbare att utföra med en spikpistol, men 

också är det mer ergonomiskt för arbetarna då dom slipper slå i spikarna förhand. Dessa 

spikpistoler ska ha sina tryckluftsslangar och elkablar (för att kunna driva spikpistolen) 

hängandes ifrån taket, detta för att minska risken att snubbla på slangarna eller kablarna om 

de hade legat på golvet. Ett exempel på en användbar spikpistol är Senco Pro 601/1. 

 
Figur 9: Stomspikpistol Pro 601/1, bild av Senco. 

Laser 

Vid montering av takstolar går det att göra på olika sätt, det vanliga sättet är bland annat att 

lägga ut varje regel förhand och mäta för hand vinklar och längder. I fältfabriken ska 

monteringen ske i en snabbare takt, vilket innebär att det måste vara enklare att veta var 

varje regel ska ligga, var fästbrickorna ska monteras och vilken vinkel varje regel ska ha på 

sina platser. Detta blir enklare att genomföra med hjälp av en WOOD PRO-laser. En WOOD 

PRO-laser sparar både tid och material genom sin exakta mätning. (Randek AB, 2015) 
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Figur 10: WOOD PRO, bild av Randek. 

Arbetsbord 

Arbetsbordet som kommer finnas i fältfabriken ska vara tillräckligt stor för att kunna 

tillverka väggelementen och takstolarna. Detta innebär att bordets arbetsyta borde ha mått 

på cirka fem och en halv meter långt och tre meter brett för att få plats med monteringen av 

ett element i taget. 

Extra utrustning 

Det finns andra maskiner och hjälpmedel att välja till fältfabriken som skulle kunna 

underlätta arbetet, Skulle väggelementen eller takstolarna bli för tunga att lyfta förhand ifrån 

bordet, går det att antingen byta ut bordet till ett vändbart bord, vilket innebär att bordets 

arbetsyta går att reglera ifrån horisontellt läge till vertikalt läge med hjälp av hydraulik. 

Nedan visas ett exempel på ett vändbord från Randek. 

 
Figur 11: Vändbord BS20 tvåbordslösning, utrustad med hydraulisk inspänning och hålbalkar, bild av 

Randek. 
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Lyftanordningar är ett annat hjälpmedel som kan användas om några element blir för tunga 

att lyfta förhand. Genom att använda sig av lyftkranar, ett exempel PMH Portal travers, blir 

det smidigt att flytta ett väggelement ifrån ena platsen till den andra. Detta gör att arbetarna 

inte utsätts för oergonomiska lyft eller arbetsställningar. Nedan visas en bild på hur en PMH 

Portal travers ser ur. 

 
Figur 12: PMH Portal travers, bild av PMH. 
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5.3. Fallstudie 

De fyra olika husbyggnationerna som har tagits fram i denna rapport, kommer ifrån 

hemsidan Husbyggaren.com. Husmodellerna inspirerades av deras ursprungsmodeller som 

finns att välja bland på hemsidan. Störst fokus har lagts på husmodellerna för småhus och 

villan. Radhuset och parhusets huskoncept finns med som förslag till hur dessa hade kunnat 

utformas utifrån den mjukvara som finns på Husbyggaren.com. 

Standardisering 

Det finns idag inga metoder till att kunna standardisera grunden till alla typer av bostadshus. 

Skanska har däremot ett projekt som heter Moderna Hus. Där bygger de flervåningshus 

mellan tre och åtta våningar högt. De har sex st hustyper som ska kunna säljas som färdiga 

produkter. Detta leder till att de sparar på resurser och andra kostnader, eftersom de har 

klara hus som inte kräver en lika stor mängd beräkningar som tidigare då varje hus 

beräknades för sig. (Rovapalo, 2009) 

Att kunna ta detta tankesätt till småhus genom att ha färdiga husmodeller kan resurser och 

kostnader besparas även här. Beräkningar för varje husmodell behöver inte göras i samma 

omfattning som tidigare. Varje husmodell ska i störst del helst vara komplett med 

nödvändiga beräkningar från ett liknande program som husbyggaren.com. Det som 

eventuellt kan behöva beräknas är vilket underlag och kornstorlek som gäller för platsen. 

Hemsidan Trivselhus.se har ett väldigt brett utbud av husmodeller i olika stilar och storlekar. 

De har en guide som tillåter kunden att fylla i de krav som de ställer på sitt hus. T.ex. yta, 

antal rum, stil, antal plan, fasadmaterial. De har lyckats nå en viss typ av standardisering, 

men de ger kunden inte en lika stor valmöjlighet. När kunden går in på sidan finns huset där 

redan. Kunden hittar sitt hus genom guiden. (Trivselhus.se, 2015) 

Genom att ha ett väldigt brett utbud av småhus krävs det väldigt lite projektering, här går det 

att spara på arbete och kostnader. Genom att projektera fram en husmodell en gång går det 

att ta dessa handlingar och använda dessa flera gånger om med väldigt lite arbete.  

Formen på huset kan variera. Genom att kunden får välja den yta som passar dennes behov 

kan formen bestämmas av kunden utifrån en katalog av val eller att en arkitekt lägger fram 

en skiss och lämnar den till projektören efter sin genomgång med kunden. Med ett stort antal 

standardiserade husmodeller med olika färdigprojekterade lösningar för att ge en större 

valfrihet, kan tid och kostnader sparas under projekteringsfasen. Viktigaste aspekterna att 

spara in tid och pengar på är att ha en form som är huvudsakligen klar och kan justeras vid 

behov, se figur 11 och 12. Att alltid ha en sida som har ett (K) konstant standardmått och en 

sida som har flera (V) variabla standardmått. Detta för att uppnå en valfrihet på 

kvadratmetern för kunden, denna valfrihet är inte 100% men väldigt nära på. 
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Figur 13: L-formad och U-formad husmodell, bild av Rasmus Zingmark. 

 

 

Figur 14: Modern och klassisk husmodell, bild av Rasmus Zingmark. 

 

Hypotetiskt sätt för att bygga upp de 11 småhusen och de 32 villorna på området Lillhamra 

behövs det en noggrann tidsplan. Eftersom metoden är ny blir den annorlunda jämfört med 

traditionell platsbyggnation. 
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Radhus 

Radhuset som togs fram som koncept har en byggnadsarea på 90 kvm. Denna kvadrat räknas 

som 45% av den yta på de tomter som finns på 200 kvm designerade för radhus. På denna 

yta inkluderades garage. Byggnaden är i två plan och har tre sovrum, två badrum och garage. 

Sammanlagt boarea är på 97 kvm. (Bilaga) 

Parhus 

Byggnaden är i två våningar och hopbyggd med en identisk speglad byggnad på närliggande 

tomt via ett skärmtak. Varje tomts yta är på 200 kvm. Den tillåtna byggnadsarean är på 70 

kvm och motsvarar 35% av tomten. Garaget skulle räknas in i denna yta. Carport och 

skärmtak exkluderas. Inget garage för denna husmodell men däremot ett skärmtak för att få 

en större boarea. (Bilaga) 

Småhus 

Husmodellen ”Småhus” är ett L-format envåningshus. Denna modell är inspirerad av de L-

formade husmodeller som finns på hemsidan husbyggaren.com. Genom att ta lärdom från 

miljonprogrammet kunde husmodellens form vara mer levande genom att ha en L-form. 

Denna modell anses vara väldigt standardiserad. Takets mått är samma på bägge kortsidor, 

detta göra att samma modell av takstolar kan användas till hela taket. Med en väldigt liten 

variation på takets form kan dessa takstolar masstillverkas till alla 43 husmodeller. Grunden 

på byggnaden går snabbare att bygga förutsatt att alla VA och VVS ledningar gjuts in i plattan 

på samma ställe i alla husmodeller. Detta gör att de externa system som ska kopplas i husen 

för uppvärmning och avlopp etc. kan monteras fortare om de är på samma ställe i grunden. 

(Se ritning) 

Villa 

Husmodellen ”Villa” är som tidigare husmodell också ett L-format hus fast i två våningar. 

Denna modell är även den inspirerad av de L-formade husmodellerna från hemsidan 

Husbyggaren.com fast med ändringar. Denna modell är även den till en hög grad 

standardiserad. Eftersom samma mått används till denna husmodell som till ”Småhus” blir 

det att samma takstolar kan tillverkas till detta hus. VA och VVS ledningarna leds även in på 

samma ställe i grunden, eftersom ledningarna kommer in på samma ställe i plattan.   

Tid och ekonomi 

Uträkningen av tidsåtgången för bostäderna på Lillhamra är gjorda utifrån pålitliga källor. 

Efter studiebesöket hos AB Karl Hedin blev det givet hur lång tid det tog för tillverkningen av 

takstolar. I varje hus finns det 20 takstolar på ett centrummått på 1200 mm. AB Karl Hedin 

tillverkar 35-40 st takstolar om dagen som har de approximerade mått som används till 

småhuset och villan. Eftersom det är samma längd, höjd och lutning på takstolarna till 
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husmodellerna blir det en väldigt hög grad standardisering. Den tillverkningstid det skulle gå 

på alla takstolar till Lillhamra på 43 hus blir sammanlagt: 

                 

   
               

21 och en halv dag (fyra veckor och en och en halv dag) skulle tillverkningen för att tillverka 

860 st identiska takstolar manuellt med magnetfixturer från Randek AB i bästa fall ta utan 

avbrott. Detta är för två st arbetare. 

  
                                              

Dessa två arbetare producerar en takstol på 12 minuter. 

Detta är en snabb takt av producerande av takstolar. Fältfabriken ska kunna producera 

takstolar i en liknande takt. Om lasersystemet WOOD PRO skulle användas i fältfabriken 

skulle produktionen av takstolar vara på 824 takstolar i månaden.  

Enligt bilagan nettokalkyl från Pusselhus Sverige AB går det att läsa ett nyckeltal för hur lång 

tid det tar att bygga en kvadratmeter yttervägg. Detta tal är 1,763 timmar per kvadratmeter. 

Den uträknade arean för ytterväggarna i småhuset är 132 kvm och för villan 226 kvm. 

Sammanlagd tid för att tillverka ytterväggarna är på är: 

Småhus: 

                     

Villa:  

                     

Sammanlagd tid för att bygga ytterväggar till 11 småhus och 33 villor på Lillhamra blir: 

                   

                    

                        

Det tar 15730 timmar att bygga upp ytterväggarna med en vanlig platsbyggnationsmetod. 

Detta innebär en effektiv arbetstid på cirka 5,5 år.  

Fältfabriken måste ha en produktionstakt som konkurrerar med träprefabricering. 

Mälarvillan följde ett grovt uppskattat nyckeltal på en kvadratmeter i timmen sett till 

produktionstakt av en fullständig vägg. 
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Skulle en kvadratmeter i timmen gälla för produktionen av Lillhamra-villorna skulle det se ut 

såhär: 

Småhus: 

                   

Villa:  

                   

Sammanlagd tid för att bygga ytterväggar till 11 småhus och 33 villor på Lillhamra blir: 

                   

                   

                      

Det tar 8910 timmar att bygga upp ytterväggarna i en Prefab-fabrik. Detta innebär en effektiv 

arbetstid på cirka 4 år. Prefabriceringsmetoden är dock effektivare då det sparas in nästan 

halva tiden som krävs för ett vanligt platsbygge.  

Skulle en byggmetod som FP-metoden bygga dessa hus skulle ett rimligt nyckeltal vara en 

timme per enhet, en enhet motsvarar det maximala måtten på ungefär 2.6 x 2.6 meter. 

Eftersom förutsättningen vid monteringen för dessa enheter är att varje träregel är 

färdigsågad och ligger på ett upplag redo att kunna sättas ihop. Varje fasadplanka är 

färdigmålad innan montering och är i en färdig längd. Efter dessa förutsättningar kan en 

enhet sättas ihop efter en ritning. Då det finns färdiga längder går monteringen fort efter 

anpassning efter laser och spikpistoler som fäster reglarna med syllen och hammarbanden. 

Eftersom väggenheterna inte sätts ihop med isolering kan tid sparas vid den aspekten.  

Skulle en enhet i timmen gälla för produktionen av Lillhamra-villorna skulle det se ut såhär: 

Småhus: 

                          

Villa:  

                          

Sammanlagd tid för att bygga ytterväggar till 11 småhus och 33 villor på Lillhamra blir: 

                     

                      

                           

Det tar 1316,7 timmar att bygga upp ytterväggarna i en Prefab-fabrik. Detta innebär en 

effektiv arbetstid på cirka 0,5 år. FP-metoden är effektivare än Prefabriceringen då det 
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endast tar ett ungefärligt halvår att producera väggarna. Det måste observeras att isoleringen 

inte är monterad ännu och tiden som går åt att montera isoleringen i en villa varierar från 

och till olika monteringsfirmor. Uppskattningsvis skulle även det ta mindre än ett halvår att 

bygga upp resten av väggen inifrån med isolering, ångspärr och inre beklädnad. FP-metoden 

kan antas ta sammanlagt lite mer än ett år från att produktionen har startat till att 

väggenheterna är färdigmonterade på en grundplatta. 

Kostnaden för det utförda arbetet blir det en hög skillnad på. Då en snickare tar runt 300-

450 kr i timmen kan man slå ut en ungefärlig total arbetskostnad kostnad 

Arbetskostnad för arbetare, platsbygge: 

                        

Arbetskostnad för arbetare, Prefab: 

                       

Arbetskostnad för arbetare, FP: 

                     

Då kostnaden för en hantverkare/snickare/montörer som arbetar med FP-metodens sätt att 

producera byggnadselement - utefter tidigare beräkning - kommer bli dyrare då det krävs en 

inre montering då stommen och fasaden är uppe. Denna sammanlagda tid och kostnad blir 

då eventuellt två gånger större. Då den kostnaden fortfarande är lönsam jämfört med de 

andra metodernas arbetskostnader går det att se en betydlig lönsamhet.  

Det tillkommer en arbetskostnad för att projektera och planera logistiken på arbetsplatsen 

och för materialen. Då informationen tas fram snabbare via IT-styrningen blir den kostnaden 

inte avsevärt hög. Denna kostnad kommer dock variera beroende på projektets omfattning. 
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5.4. Arbetsmiljö 

Traditionell arbetsplats 

När det kommer till att utföra arbeten på plats, är det vanligt att arbetarna lyfter fel eller 

lyfter för tungt. Detta ska arbetsgivaren på ett bra sätt som möjligt motverka genom att ordna 

arbetsuppgifter som inte utförs på ett sådant sätt att arbetarna får arbeta med återkommande 

och ofta långvarigt vriden eller böjd bål, utföra arbeten med händerna ovanför axelhöjd eller 

under knähöjd. De tunga lyften eller arbetsställningarna ska undvikas för att den individuella 

arbetaren inte ska få problem med till exempel ryggen. För att undvika dessa tunga lyft är det 

bra att ha ett hjälpmedel i form av en maskin (kran), detta gör att det blir lättare att hantera 

tunga produkter eller varor som kommer ut på plats (AFS, Belastningsergonomi, 2012). 

För att skapa en bättre arbetsmiljö är det viktigt att tänka på belysning, ljud, luft, maskiner, 

organisationen, arbetsredskap och trivsel, enligt AV. Dessa faktorer har stor inverkan på 

varje individ, detta för att dem skapar en större produktivitet på arbetet och mindre 

belastning. 

Fältfabrik 

Arbeten i fältfabriken kommer vara i samma stil som industrimiljö, vilket innebär att allt 

arbete sker under tak, förekommer höga ljudnivåer, enformiga arbetsuppgifter och tunga lyft. 

Det är viktigt att arbetsledaren på plats ser till att arbetarna som jobbar inom denna miljö 

skiftar arbetsuppgifter och bär hörselkåpor. Detta för att undvika hörselskador hos arbetarna 

när det blir en hög ljudnivå av alla maskiner och verktyg, och att arbetet inte skapar slarv 

och/eller omotivation (Öhlin, 2014). 

Det är viktigt att fältfabriken är utrustad med rätt maskiner, verktyg och andra hjälpmedel 

för det tänkta arbete som ska utföras. Detta kan bland annat vara rätt belysning vid 

arbetsplatserna, luftens cirkulation (att den ”dåliga” luften i fältfabriken sugs ut med hjälp av 

en frånluftsfläkt och ersätts med ”bra” luft som transporteras in via en tilluftsfläkt), 

arbetshöjden för varje arbetsuppgift är rätt och andra tänkbara egenskaper som förbättrar 

arbetsmiljön. 

Säkerhet 

I fältfabriken är säkerheten något att tänka på när det kommer till maskiner, handverktyg 

och lokalen (i detta fall är det ett tält). Maskinerna, främst kap-/sågmaskinen, är bra om de 

är utrustade med nödstoppsfunktion, detta för att kunna snabbt kunna stoppa maskinerna 

om eventuella fel eller skador uppstår under arbetet. (AV, 2009) 

Fältfabriken ska vara utrustad med nödbelysning, brandlarm och rymliga utrymningsvägar 

vid eventuell utrymning. Genom att ha med allt detta, minskar det risken för personerna som 

arbetar i fältfabriken att bli instängda eller utsatta för en eventuell brand som kan uppstå. 

Fältfabriken klassas som Verksamhetsklass (Vk1) enligt BBR – Brandskydd, detta genom att 
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alla som arbetar i fältfabriken har god lokalkännedom, vilket betyder att alla vet var 

utgångarna finns och var alla brandsläckare kommer stå. (BBR, kapitel 5 – Brandskydd, 

2012) 

5.5. Miljö 

Denna punkt om miljö tar upp hur stor miljöpåverkan blir sett till logistiken för material. 

Logistiken går in på transporter av godstrafik till arbetsplatsen och hur mycket de får väga 

totalt.  

Transporter 

Det absolut högsta tillåtna bruttovikt som får lastas på godstrafik är 60 ton om avståndet 

mellan fordonets första och sista axel är 18 meter och större. Förutsatt detta och allt det 

material som krävs för att bygga 11 småhus och 33 villor ska transporteras till arbetsplatsen. 

(Transportstyrelsen, bruttoviktstabell BK I) 

Småhus 

Benämning Mängd Enhet Volym 
(m3) 

Densitet  
(kg/m3) 

Vikt 
(kg) 

Ytterväggar      
Reglar 170 x 45 585 M 4,5 460 2060 
Reglar 45 x 45 320 M 0,65 460 300 
Träfasad 22x140 942 M 0,5 460 194 
Träfasad 22x95 915 M 0,2 460 84 
 

Villa 

Benämning Mängd Enhet Volym 
(m3) 

Densitet  
(kg/m3) 

Vikt 
(kg) 

Ytterväggar      
Reglar 170 x 45 866 M 6,7 460 3090 
Reglar 45 x 45 590 M 1,2 460 552 
Träfasad 22x140 1610 M 0,72 460 332 
Träfasad 22x95 1190 M 0,24 460 111 
 

För det träbaserade materialet som behövs för uppbyggnaden av stommen, exkluderat 

isolering och väderskivor som paketeras i pallar vanligtvis, kommer den sammanlagda vikten 

av transporten av ett småhus att vara väldigt lätt sett till den maximalt tillåtna vikten.  
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Trämaterialet endast för ytterväggarna för en av varje husmodell kommer att väga 6.7 ton.  

                  

                   

                          

Sammanlagda vikten för transporten för trämaterialet av ytterväggar till alla 43 hus blir 

163 493kg. Detta innebär att det blir tre tunga transporter till fältfabriken på arbetsplatsen 

sett till vikt.   

Sett till dimensioner kan lasten bli begränsad av volymen. Efter att ha granskat 

dimensionerna på den största tillåtna längden, höjden och bredden beräknades den 

maximala volymen för godstrafik: 

(Transportstyrelsen, dimensioner) 

                  

Småhus: 

                                         

Villa: 

                                         

Sammanlagd volym av hustyperna: 

                   

Det blir att den sammanlagda volymen som tas upp av materialet får plats på tre tunga 

transporter.  

Det kommer dock ske ytterligare transporter sett till omfattningen av området Lillhamra. Det 

viktigaste ur miljösynpunkten är att kunna spara in de tunga transporterna och optimera 

lasten. Utsläppen av växthusgaser från godstransporter ligger på ungefär 20 miljoner ton 

koldioxid per år. (Saxton, 2012) 
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5.6. Svar på frågeställningen 

Är metoden bättre i logistisk synvinkel? 

Ja, då färdiga komponenter i trä från fältfabriker är färdigställda i fabriker för att sedan 

transporteras på plats tar de upp en större plats på ett flak för godstrafik än om allt material 

optimeras på tyngre godstrafik för att kunna bygga på arbetsplatsen. Mindre mobila kranar 

behövs på arbetsplatsen för att lyfta huskomponenterna på plats. Oavsett om bygget hade 

varit helt prefabricerat hade dessa kranar behövts ändå. Ekonomiskt sätt sparas väldigt 

mycket på logistiken av stora transporterna av material till arbetsplatsen. 

Är metoden lönsam utifrån ekonomi, tid och miljö? 

Ekonomi: 

Ja, främst arbetskostnaden sparas in. För det första i projekteringsskedet kan de ekonomiska 

tillgångarna sparas in då kunden kan styra mer över utformningen av sitt egna hus. Samt om 

det designerade dataprogrammet kan färdigställa ritningar och bygghandlingar automatiskt 

sparas väldigt många timmar in. Då en planering krävs för logistiken för materialen som 

krävs kan det vara värt att ha ett extra steg i byggprocessen där logistiken för projektet 

behandlas. 

I produktionsdelen är det svårt att avgöra exakta siffror för hur mycket ekonomiska tillgångar 

som kan sparas. Om det skulle ta 1,76 timmar för att bygga en kvm yttervägg som är 

fullständig med isolering, innebär det att det tar kortare tid att bygga samma vägg fast 

exkluderad isolering och inre väggbeklädnader. Det är svårt att veta exakt hur lång tid det tar 

att bygga upp denna vägg med FP-metoden. Prefabriceringen i Mälarvillan hade ett 

ungefärligt nyckeltal på 1 kvm i timmen. Detta tal gäller för fullständiga ytterväggar. I 

fältfabriken kommer det att vara färdiga längder beställda från underleverantören för 

stommen och färdiga längder som är målade till fasaden. Det borde egentligen gå väldigt fort 

att montera en huskomponent i sådana fall. Det enda som behövs är att spika fast alla delar 

med spikpistol med mindre extraarbete. En väldigt grovt uppskattad siffra som skulle kunna 

vara möjlig är mindre än en timme per huskomponent.  

Tid: 

Ja, tidsmässigt är FP-metoden lönsam.  

Projekteringsfasen går fortare då kunden kan utforma det mesta av sitt egna hus mot att 

projektören ger en uppföljning av kundens intresse. Det blir en tid som måste investeras mot 

logistiken och projektets utformning. Då logistiken blir väldigt essentiell mot att transportera 

material till arbetsplatsen gäller det att veta en exakt siffra för att transporterna kan 

optimeras till max.  

Om det skulle gå att komma ner i en siffra för en huskomponent i timmen är det mycket 

fortare än vanlig prefabricering. Det beror dock på hur tjock väggen är. Om en husenhet går 
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att producera på mindre än dryga fem timmar blir arbetskostnaden insparad, annars blir det 

en arbetskostnad som går upp mot Prefabriceringsmetoden.  

Miljö: 

Ja, miljömässigt är FP-metoden lönsam.  

Miljön sparas främst in på transporterna av material till arbetsplatsen. Det krävs att all 

tyngre godstrafik av material optimeras till max för att få ett mindre antal transporter som 

möjligt. Materialet ska kunna levereras till arbetsplatsen eller i närheten av arbetsplatsen och 

förvaras i skydd från klimatets påverkan.  

Fältfabriken ska kunna transporteras till och från arbetsplatsen på ett smidigt sätt. Det går 

inte att komma ifrån denna transport dock. Desto fortare fältfabriken är etablerad sparas det 

in mer på miljön ju större projektet är och hur många byggnader som ska uppföras. 

Hur lönsam? 

 Ekonomiskt: 

Arbetskostnaden sparas främst in på FP-metoden jämfört med traditionellt platsbygge och 

Prefabricering av byggnadselement.  

Arbetskostnaden för arbetare vid ett traditionellt platsbygge skulle kosta 4 719 000 kr. 

Arbetskostnaden för en arbetare vid en Prefabricerad metod skulle kosta 2 673 000 kr 

Arbetskostnaden för en arbetare vid FP-metoden skulle kosta 900 000 – 1000 000 kr då 

inkluderas dubbel arbetskostnad för inre beklädnader. Jämfört med traditionell 

arbetskostnad och FP-metoden skulle det hypotetiskt sätt kunna spara cirka 3 700 000 kr i 

området Lillhamra. Jämfört med Prefabricering och FP-metoden skulle det gå att spara in 

cirka 1 500 000 kr på området Lillhamra. 

Tid: 

Det tar 15730 timmar att bygga upp ytterväggarna med en vanlig platsbyggnationsmetod. 

Detta innebär en effektiv arbetstid på cirka 5,5 år. Det tar 8910 timmar att bygga upp 

ytterväggarna i en Prefab-fabrik. Detta innebär en effektiv arbetstid på cirka 4 år. Det tar 

1316,7 timmar att bygga upp ytterväggarna i en Prefab-fabrik. Detta innebär en effektiv 

arbetstid på cirka 0,5 år. Inräknad inre montering, ungefär ett år  

Jämfört med ett traditionellt platsbygge och FP-metoden skulle produktionstiden - för endast 

ytterväggar – ungefär spara in fyra och ett halvt år. Jämfört med Prefabricering och FP-

metoden skulle produktionstiden – för endast ytterväggar - ungefär spara in tre år. 

Miljö: 

Det är svårt att estimera hur mycket miljön kan sparas in. Det enda som kan fastställas är att 

ju färre tyngre transporter desto bättre. 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi diskustera om tillgång och efterfrågan på bostäder, it-stryrning och 

standardisering. Vi kommer även ta upp den tidmässiga och ekonomiska aspekten i analysen 

för att visa hur mycket det går att spara genom att följa fältprefabriceringsmetoden (FP-

metoden). Till sist nämner vi också hur arbetsmiljön kommer vara i fältfabriken, hur miljön 

påverkas, hur möjligheterna för FP-metoden ser ut i framtiden, hur konkurrensen ser ut idag 

och vad vi har lärt oss av miljonprogrammet. 

6.1. Tillgång och efterfrågan på bostäder 

Det är ingen som vet hur mycket befolkningen kommer öka med i framtiden. Det enda som 

är givet är att det måste byggas mer bostäder än vad det görs nu för att hindra att tillgången 

blir mindre och mindre för varje år. Det är även svårt att veta hur samhället kommer fungera 

och vilka reformer som kan göras. Reformer möjliggör att det antingen blir billigare eller 

dyrare att bygga. Produktion med fältfabrik blir förmodligen känsligt mot vilka 

trafikreformer som kan göras, t.ex. för ökad skatt på godstrafik för att minska denna typ av 

trafik på grund av den stora mängd koldioxidutsläpp de släpper ut. Om Svenska staten skulle 

välja att elektrifiera större delen av landets vägar kan infrastrukturen tillåta att majoriteten 

av all godstrafiken kan drivas av hybridmotorer.   

Utifrån de tidigare arbetena som har stöts på, påpekas det att användandet av fältfabrik på 

arbetsplatsen är konjunkturkänsligt. Vid högkonjunkturer kan materialförsörjningen 

påverkas negativt. Under högkonjunkturer blir det ett högre pris på material och längre 

leveranstid på vissa varor utifrån tillgång och efterfrågan (Lindberg och Axelsson, 2014). 

Det måste först och främst vara ekonomiskt lönsamt att etablera en fältfabrik. För att 

fältfabriken inte ska ge negativ inverkan på ekonomin måste konjunkturen beaktas noga. 

Samt bör projektet vara av stor volym så att etableringen blir lönsam. Pengar spenderas vid 

etableringen och den kostnaden tjänas in ju fler villor som konstrueras på ett och samma 

område, därefter finns det en vinst. 

Utifrån detta arbete är det bra att ta hänsyn till att bygga med fältfabrik är 

konjunkturkänsligt. Samt att de viktigaste aspekterna i huruvida man bör bygga med 

fältfabrik är ekonomi, utrymme, kunskap och planering. Detta arbete utgår från en fältstudie 

där en fältfabrik ska användas till att bygga ett större bostadsområde. Därav minimeras 

risken för att etableringen av fältfabriken skulle vara olönsam för projektet. 

 

6.2. IT-styrning 

Fältfabriken är tänkt att vara ihopkopplad med företaget på ett sådant sätt att det ska vara 

enkelt att kunna spara de färdiga ritningarna på väggstommen och takstolarna i en server. 

Arbetarna i fältfabriken ska sedan kunna öppna dessa ritningar, ifrån servern, för att kunna 
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ställa in WOOD PRO-lasern för takstolarna och även få ut längdmåtten på varje regel och 

fasadbräda som behövs till väggarnas stomme och fasad. 

Genom att ha fältfabriken uppkopplad till företaget och att alla ritningar finns att hämta på 

en server, innebär det att färre ritningar behövs ute på plats och papper sparas in för 

företaget och naturen. 

6.3. Standardisering 

Genom att kunna ta till vara på IT-styrningens fördelar, som inte fanns lika utvecklat som 

under miljonprogrammets bygg-epok, går det att göra en standardisering av byggande utan 

att gå i fällorna som dåtidens byggare gjorde. Genom att låta kunden få ett större inflytande i 

byggandet genom ett dataprogram behöver ett standardiserat hus inte se standardiserat ut i 

kundens ögon.  
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6.4. Analys 

Tidsmässigt 

Uppskattningsvis går det främst att spara in tid på projekteringen. Det manuella arbetet som 

skulle krävas för en projektör borde vara en tredjedel eller en fjärdedel av den tid det skulle ta 

för att projektera utan standardisering. 

Logistisk planering bör läggas in i samband med projekteringen efter att alla hustyper för 

området har bestämts. Den tid det skulle ta för denna planering blir relativt snabb för den 

mängd material som skulle krävas är digitalt fastställd och kan skickas till leverantörer.  

Det blir en etableringstid för fältfabriken på arbetsplatsen och för arbetsplasten för övrigt. Att 

etablera fältfabriken skulle kunna ta mellan två och fem dagar då det är en okänd siffra för 

hur lång tid det tar att montera upp tälten.  

Produktionsmässigt sätt: Jämfört med ett traditionellt platsbygge och FP-metoden skulle 

produktionstiden - för endast ytterväggar – ungefär spara in fyra och ett halvt år. Jämfört 

med Prefabricering och FP-metoden skulle produktionstiden – för endast ytterväggar - 

ungefär spara in tre år. 

Ekonomiskt 

Den ekonomiska aspekten i denna analys över ett hypotetisk FältPrefab-projekt är positivt 

överraskande. Genom att kunna spara pengar, för det första i projekteringen, är ett stort plus. 

Tillämpandet av IT-styrningen möjliggör att alla de handlingar som produceras i 

byggprocessens projekteringsskede, dvs. alla sorters ritningar och övriga bygghandlingar 

genereras färdiga i BidCon. Det krävs väldigt lite manuellt arbete i detta skede.  

Eftersom den tid det tar att göra ritningar kan variera från några timmar till tre arbetsdagar 

beroende på graden detaljering blir det en väldigt hög kostnad. En ritnings kostnad kan vara 

500 kr/h. Till en villa behövs, grovt uppskattat, ett dussin ritningar. Varje ritning snittar 26 

h. En ritning landar då på en kostnad på 13 000 kr. Med hjälp av ett program som 

husbyggaren kan alla ritningar tas fram på några sekunder. Ytterligare tid kan behöva läggas 

på konstruktionsritningar. Hade projekteringen varit manuellt utförd hade ett dussin 

ritningar gått på 150 000 - 160 000 kr. (Henriksson och Isaksson, 2007) 

(http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/62215.pdf) 

Görs ritningarna via ett dataprogram kan kostnaden landa på, hypotetiskt sätt, en tredjedel 

av kostnaden för en manuellt utförd projektering. Detta beror på att det krävs en mängd 

manuellt arbete Sparar in minst 100 000 kronor för en villa. Plus, sparas kostnader in för att 

göra andra färdiga bygghandlingar och kalkyler som är viktiga vid anbudsskedet eftersom de 

är automatiskt genererade via BidCon.  

Det sparas även pengar i produktionsskedet. Eftersom det går fortare att ha en 

prefabriceringsprocess som producerar byggnadselement i trä på plats blir det ett lägre 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/62215.pdf
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nyckeltal för den mängd kvm som produceras per timme. Detta innebär att tid sparas in och 

arbetare kan ha samma lön som en snickare/montör. 

Jämfört med traditionell arbetskostnad och FP-metoden skulle det hypotetiskt sätt kunna 

spara cirka 3 700 000 kr i området Lillhamra. Jämfört med Prefabricering och FP-metoden 

skulle det gå att spara in cirka 1 500 000 kr på området Lillhamra. 

Logistiken är även den en viktig besparingsaspekt. Att transportera en fältfabrik till en 

arbetsplats och sedan etablera denna kan ta tid beroende på de tekniska aspekter som ska tas 

i hänsyn. Genom att väldigt mycket tid kan sparas in i produktionsprocessen av byggdelar 

kan större tid läggas på etablerandet av fabriken. Ju fler hus som ska uppföras på 

arbetsplatsen desto mindre påverkar aspekten för etableringskostnadens av fältfabriken. Den 

tiden etableringen tar tjänas igen eftersom nyckeltalet för varje kvadratmeter som byggs är 

lägre jämfört med ett vanligt platsbygge. 

6.5. Arbetsmiljö 

En fältfabrik är en annan variant av prefabriceringsfabrik som står direktansluten till 

arbetsplatsen. Eftersom en fältfabrik är uppbyggd på samma sätt som en stationär 

prefabriceringsfabrik, är det viktigt att arbetsmiljön i fältfabriken kommer vara densamma 

som i en stationär prefabriceringsfabrik. Det innebär att personerna som kommer arbeta i 

fältfabriken ska ha en behaglig temperatur under arbetstiden, lyft av de olika elementen som 

tillverkas ska helst utföras av en kran eller annan lyftanordning för att undvika skador på 

personalen. Väder och vind ska inte kunna påverka arbetet, för att det kan leda till 

förseningar vilket isig leder till högre kostnader när arbetet står still. Det är även bra om de 

som arbetar får varierande uppgifter att göra, detta för att det inte ska bli enformigt och 

tråkigt. Utsätts personalen av enformigt arbete, kan det leda till omotivation och sämre 

kvalitet på produkterna, och sämre kvalitet på en byggnad medför stora kostnader och längre 

tid innan byggnaden kan tas i bruk. 

För personalen som ska jobba i fältfabriken ska motiveras och kunna uträtta 

arbetsuppgifterna på bästa sätt, krävs det att det finns rätt verktyg och maskiner på plats för 

de element som ska tillverkas. Detta är viktigt för att även få bra kvalitet på varje del som 

tillverkas och att det ska vara tidseffektivt.  

6.6. Miljö 

Trä är ett byggnadsmaterial med många fördelar jämfört med andra material som används 

idag. Valet av trä som stomme baserades på att det är ett material som har potential till att bli 

populärare att bygga med framöver. Det krävs en liten energiinsats för att utvinna trä. Dess 

fördelar ur miljöaspektens perspektiv är att det är en förnyelsebar resurs och är en del av 

fotosyntesen som binder koldioxid. Trä har trots sin lätta vikt väldigt bra 

hållfasthetsegenskaper och är väldigt billigt att bygga med. När det kommer till att hålla på 
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jordens resurser, energiåtgång och utsläpp av koldioxid är trä det material som är bäst. 

Eftersom det även går att återvinna trä har materialet en fullständig livscykel, se bilden 

nedan. (Träguiden, 2003) 

 
Figur 15: Träets egna kretslopp, bild av Svenskt Trä. 

6.7. Möjligheter 

Den största möjligheten med denna metod är att desto fler byggnader som ska byggas desto 

mer tjänas ekonomin, tiden och miljön in. FP-metodens möjligheter skulle vara att producera 

större villaområden utanför städer. Genom att integrera kundens intressen med IT blir 

Miljonprogrammens negativa aspekter gällande massproducering kompenserade då kunden 

får sätta sin individuella prägel – till en väldigt hög nivå - på sitt hus. Detta skulle inte vara 

möjligt under denna byggnadsepok för dryga femtio år sedan. Det är tack vare IT-

utvecklingen detta skulle vara fullt möjligt. 

6.8. Konkurrens 

Det finns ingen direkt konkurrens till detta sätt att bygga. Det finns dock byggföretag som 

sysslar med fältfabriker. Det finns byggföretag som sysslar med större inflytande av IT. Det 

finns byggföretag som sysslar med större inflytande och prägel av kund. Det finns inget 

företag som sysslar med en blandning av dessa tre aspekter. 
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6.9. Lärdom av miljonprogrammet  

Det finns både positiva och negativa aspekter med miljonprogrammet som går att ta lärdom 

av.  Då stommen i de flesta av byggnaderna från epoken är robusta är det fullt möjligt att 

renovera insidan av byggnaden med lätthet. Om en byggnad ska stå i 100 år kommer insidan 

av byggnaden att gå genom många förändringar vanligtvist. Då hållfasthetsegenskaperna är 

bra blir de färre långsiktiga underhåll som måste göras på stommen. En robust stomme 

bidrar till att byggnadens livslängd blir lång.  

Det som vi tar lärdom av i tidigare nämnda aspekt är att fasaden och stommen i de FP-husen 

som ska produceras bör ha en stabil stomme av trä med ett klimatskal av hög kvalitet. Då trä 

är ett lättbearbetat material bör insidans innerväggar bestå av detta material. Detta tillåter 

att byggnadens inre blir lätt att renovera för dess olika ägare så att dess ytor kan passa 

dennes behov till max.  

Problemet med en trångboddheten och enformigheten i miljonprogrammets byggnader blir 

automatiskt lösta i själva konceptet av idén. Kunden ska kunna ha ett större inflytande av 

byggprocessen. Genom att kunden ska kunna få utforma husets form och styra över 

rumsfördelningen så fritt som möjligt. Standardiseringen är svår att komma ifrån men 

kunden har mer frihet i detta koncept jämfört med 50 år sedan. Problemet med 

trångboddheten blir löst. I och med att kunden anpassar rumsfördelningen efter sina behov 

kan nästa ägare av samma villa kunna anpassa hemmet efter sina behov. Detta bör gå med 

lätthet då innerväggarnas stomme är av trä som är lätt att bearbeta.  

Det som är svårt att förutsäga nu är hur husen ska kunna byggas utefter vilken energikälla 

som ska användas. Eftersom att ingen kunde för 50 år sedan förutsäga oljekriser och dyrare 

elkostnader är det svårt i dagsläget att förutsäga kommande kriser. Det viktigaste att 

fokusera på är att inte bygga efter fossila energikällor. Vattenburen värme och el från 

miljövänligare källor bör vara det optimala för hållbarheten. Energikälla kan vara svårt att 

välja då ingen kan förutsäga framtidens elpriser. Det som känns logiskt är att sikta på en 

långsiktigt smart och hållbar energikälla. 
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7. SLUTSATSER 

En självklar slutsats av detta arbete är att ju mer tid som ägnas åt planeringen och logistiken i 

byggprocessen desto mer tid sparas in i produktionsskedet. Och genom användandet av 

standardisering och IT går det att spara tid och pengar. Resultatet av detta arbete var oväntat 

positivt då det går att få fram en större lönsamhet än vad nuvarande byggmetoder kan ge. Det 

var oerhört lärorikt att se förbi om det finns en annan metod för att kunna bygga snabbare än 

i dagens takt genom att kombinera teknologi som finns nu på ett sätt som inte har gjorts 

förut.  

Som det ser ut nu verkar slutsatserna av arbetet vara väldigt positiva och har tillräckligt med 

potential för att kunna sättas i verket. 

Den ritning över fältfabriken som har tagits fram under arbetets gång anses vara fullt 

funktionell och anses efterlikna en linjetillverkning som visualiserades från början. Den 

mängd som beräknades fram under resultatet är väldigt grovt uppskattad och kan inte 

fastställas först metoden har prövats på riktigt. Mjukvaran är på väg att bli verklighet och kan 

vara klar till i Mars 2016. Det är först då detta arbete kan prövas i verkligheten och dra en väl 

fastställd slutsats. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta arbete tog upp produktion med fältfabrik med effektivisering av byggprocessen med 

större inflytande av kund och IT med en inriktning mot småhus och villor, fortsättningsvis 

skulle ett arbete för flervåningshus i trä vara intressant. Där skulle mer konstruktion kunna 

räknas in och ifall en fältfabrik kan producera byggnadselement viktiga för större 

stomsystem. Det för att se hur se hur användandet av en fältfabrik eventuellt kan öka 

produktionen av flerfamiljshus. 

På vissa områden där det är en blandning av småhus och flerbostadshus och/eller bostäder i 

betong skulle en fältfabrik användas för att bygga formar för betonggjutning. Också 

anpassningsvis se hur en fältfabrik skulle kunna producera Prefabricerade element i betong. 



 

50 

REFERENSER 

Andersson et al., (2004). Byggnäringen måste industrialiseras (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/925581357.html > (2014-04-29) 

Arbetsmiljöverket (2006). Användning av arbetsutrustning (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_04.pdf > (2015-05-19) 

Arbetsmiljöverket (2009). Maskiner (Elektronisk). 

Tillgängligt: < http://www.av.se/dokument/afs/afs2008_03.pdf > (2015-05-19) 

Botkyrka kommun (2011). Miljonprogrammet (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Mi

ljonprogrammet.aspx > (2015-04-01) 

Boverket (2014). Miljonprogrammet (Elektronisk). 

Tillgänglig:< 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/ > 

(2015-04-01) 

Boverkets Byggregler (2012). Kapitel 5: Brandskydd (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.brand-industriskydd.se/images/Lagar_o_riktlinjer/BBR_2012-

Brandskydd.pdf > (2015-05-19) 

Burström, Per Gunnar (2001). Byggnadsmaterial: Uppbyggnad, tillverkning och 

egenskaper. Lund: Studentlitteratur AB (Hämtad: 2015-05-10) 

Detaljplan Lillhamra (2014). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca611070/1424090070439/Detaljp

lan+dp+1695+planbeskrivning.pdf > (2015-04-04)   

Henriksson och Isaksson (2007). Tidsuppskattning av ritningar i byggkonsultbranschen. 

(Elektronisk) 

Tillgänglig: < http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/62215.pdf > (2015-05-20) 

Kungliga Tekniska Högskolan (2012). Miljonprogrammets styrkor och svagheter 

(Elektronisk). 

Tillgänglig: < https://www.kth.se/forskning/pa-djupet/miljonprogrammets-styrkor-och-

svagheter-1.329345 > (2015-04-08) 

Liker, J K. (2004) The Toyota way, 14 Management Principles from the World´s Greatest 
Manufacturer. USA: McGraw-Hill (Hämtad: 2015-05-03) 
 
Lindberg och Axelsson (2014). Fältfabrikens användning, utveckling och framtid 
(Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:747094/FULLTEXT01.pdf > (2016-01-19) 

http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/925581357.html
http://www.av.se/dokument/afs/afs2008_03.pdf
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Miljonprogrammet.aspx
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Miljonprogrammet.aspx
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/miljonprogrammet/
http://www.brand-industriskydd.se/images/Lagar_o_riktlinjer/BBR_2012-Brandskydd.pdf
http://www.brand-industriskydd.se/images/Lagar_o_riktlinjer/BBR_2012-Brandskydd.pdf
http://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca611070/1424090070439/Detaljplan+dp+1695+planbeskrivning.pdf
http://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca611070/1424090070439/Detaljplan+dp+1695+planbeskrivning.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/62215.pdf
https://www.kth.se/forskning/pa-djupet/miljonprogrammets-styrkor-och-svagheter-1.329345
https://www.kth.se/forskning/pa-djupet/miljonprogrammets-styrkor-och-svagheter-1.329345
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:747094/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:747094/FULLTEXT01.pdf


 

51 

Révai, Ervin (2012) Byggstyrning, 2012. Liber AB (Hämtad 2015-05-19) 

Rovapalo, Fiona (2009). Moderna grunder-Konceptgrundläggning för flerbostadshus 

(Elektronisk). Tillgänglig: < 

http://www.lth.se/fileadmin/byggnadsmekanik/publications/tvsm5000/web5158.pdf > 

(2015-05-05) 

Saxton, Britta (2012).Godstransporter i Sverige. (Elektronisk).  

Tillgänglig: < 

http://www.trafa.se/PageDocuments/Rapport_2012_7_Godstransporter_i_Sverige.pdf > 

(2015-05-19) 

Statistiska Centralbyrån (2013). Allt fler äldre i den framtida befolkningen (Elektronisk).  

Tillgänglig: < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/B

ehallare-for-Press/Sveriges-framtida-befolkning-20132060/ > (2015-05-19) 

Statistiska Centralbyrån (2014). Nybyggnads av lägenheter i flerbostadshus resp. småhus 

(Elektronisk). 

Tillgängligt: < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-

byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-

bostader/5595/5602/19985/ > (2015-04-01) 

Statistiska Centralbyrån (2015). Befolkningsstatistik i sammandrag 1960-2014 

(Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/ > 

(2015-04-29)  

Transportstyrelsen (2015) Bruttoviktstabeller BK I (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-

buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/ > (2015-05-19) 

Transportstyrelsen (2015) Dimensioner (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-

buss/Matt-och-vikt/Dimensioner/ > (2015-05-19) 

Träguiden (2003) Miljö (Elektronisk). 

 Tillgänglig: < http://www.traguiden.se/om-tra/miljo/ > 

(2015-05-20) 

Träguiden (2015) Materialet trä (Elektronisk). 

Tillgängligt: < http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=911 > 

(2015-04-08) 

  

http://www.lth.se/fileadmin/byggnadsmekanik/publications/tvsm5000/web5158.pdf
http://www.trafa.se/PageDocuments/Rapport_2012_7_Godstransporter_i_Sverige.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/Sveriges-framtida-befolkning-20132060/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/Sveriges-framtida-befolkning-20132060/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/Sveriges-framtida-befolkning-20132060/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/19985/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/19985/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/19985/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26040/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Dimensioner/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Dimensioner/
http://www.traguiden.se/om-tra/miljo/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=911


 

52 

BILDREFERENSER 

http://www.expressen.se/leva-och-bo/sa-mar-ditt-hus--kolla-vanliga-felen-ar-for-ar/ 

(2015-04-22) 

http://karlstad.se/bygga-och-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/kulturhistoriska-

byggnader/arkitekturtyper/miljonprogrammet---villor-och-radhus/  

(2015-04-26) 

http://www.pmh.se/broschyrer/pmh-portaltravers-434.pdf  

(2015-05-03) 

http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-

husfabrik/takstolsutrustning/lasersystem-takstol/  

(2015-04-27) 

http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-

husfabrik/vaendbord-spikbord-mallbord-och-vaeggvaendarbord/vaendbord-bs20-nordiska-

truss-spikbord-mallbord-vaeggvaendarbord/  

(2015-05-02) 

http://www.stromab.com/scheda.php?id=37 

(2015-04-18) 

http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=d0fc49a9-bee9-

43b3-90a6-2cf5b5bf10ed&FileName=AVT-ill06-sid11.jpg  

(2015-05-21) 

http://www.verktygsproffsen.se/produkt/Senco-Stomspikare-Pro-6011-50-90mm  

(2015-04-26) 

 

http://www.expressen.se/leva-och-bo/sa-mar-ditt-hus--kolla-vanliga-felen-ar-for-ar/
http://karlstad.se/bygga-och-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/kulturhistoriska-byggnader/arkitekturtyper/miljonprogrammet---villor-och-radhus/
http://karlstad.se/bygga-och-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/kulturhistoriska-byggnader/arkitekturtyper/miljonprogrammet---villor-och-radhus/
http://www.pmh.se/broschyrer/pmh-portaltravers-434.pdf
http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/takstolsutrustning/lasersystem-takstol/
http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/takstolsutrustning/lasersystem-takstol/
http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/vaendbord-spikbord-mallbord-och-vaeggvaendarbord/vaendbord-bs20-nordiska-truss-spikbord-mallbord-vaeggvaendarbord/
http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/vaendbord-spikbord-mallbord-och-vaeggvaendarbord/vaendbord-bs20-nordiska-truss-spikbord-mallbord-vaeggvaendarbord/
http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/vaendbord-spikbord-mallbord-och-vaeggvaendarbord/vaendbord-bs20-nordiska-truss-spikbord-mallbord-vaeggvaendarbord/
http://www.stromab.com/scheda.php?id=37
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=d0fc49a9-bee9-43b3-90a6-2cf5b5bf10ed&FileName=AVT-ill06-sid11.jpg
http://www.svenskttra.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=d0fc49a9-bee9-43b3-90a6-2cf5b5bf10ed&FileName=AVT-ill06-sid11.jpg
http://www.verktygsproffsen.se/produkt/Senco-Stomspikare-Pro-6011-50-90mm


 

53 

9. FRÅGOR TILL INTERVJU: AB KARL HEDIN 

Handledare och kontaktperson vid studiebesöket och angående nyckeltal är Stefan 

Djupenström.  

Hur länge har fabriken varit i produktion? 

Takstolsfabriken har varit igång sedan 1999. 

Hur många takstolar tillverkar ni i snitt om året? 

Vi tillverkar i snitt 5000 takstolar om året, senaste året producerades cirka 7500 st. 

Hur ser processen ut? 

Processen börjar med att färdiga längder av reglar i viss kvalitet lägst på ett upplag i början 

av fabriken. Reglar matas först manuellt till en delautomatiserad såg. Denna såg från Randek 

Maskin AB (SPL720) programmeras i ett program som heter TrussCon. Takstols-modellen 

ritas upp i detta program utifrån givna handlingar från beställare. När delarna är sågade 

läggs dessa på ett upplag. Från detta upplag tas reglarna till tillverkningen. Tillverkningen är 

manuell och sker på ett stålgolv där flyttbara magnetfixturer anpassade efter den tänkta 

takstolens storlek. En C-bygelpress pressar ihop fixturerna i dess knutpunkter.  

Hur många takstolar produceras om dagen? Finns det nyckeltal ni håller er till? 

Det producerades 35-40 mindre takstolar om dagen som mest. De står inför att utveckla och 

bygga ut fabriken småningom. De tänker installera ett lasersystem från Randek (WOOD 

PRO) värt 200 000 kronor för att utveckla processen och få en effektivare och snabbare 

produktion. Enligt Stefan skulle ett lasersystem öka produktionen med ungefär 7 takstolar i 

veckan. Idag producerar de ungefär 200 takstolar i veckan (ju större takstolar desto färre). 

En differens på 200 mot 207 verkar inte mycket men hypotetiskt en effektivisering på 3,5%.  

De gjorde ett test för att mäta effektiviseringen, de jämförde manuellt mot automatiserat. En 

vanlig arbetare som jobbar vid tillverkningen kan ställa i ordning de magnetiska fixturerna 

på 7 minuter. En kille från Randek kunde ställa i ordning fixturerna för laser på 14 minuter. 

Stefan kunde på 20-25 minuter.  

Finns det nyckeltal gällande hur snabbt det går att såga färdiga längder? 

En arbetare som jobbar med sågen SPL720 producerade en färdig utsågad träbalk/regel på 

under en minut. Ett vanligt snitt gick på cirka 3-4 sekunder. Ett vinklat snitt i önskad vinkel 

gick på cirka 8-10 sekunder.  

 

Se bilder ifrån studiebesöket under Bilaga 16. 
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10. FRÅGOR TILL INTERVJU: MÄLARVILLAN 

Kontaktpersonerna inför och under studiebesöket hos Mälarvillan i Surahammar, var Urban 

Wimmergren och Mikael Mård. 

Kan du förklara er process i produktionen övergripligt? 

Allt börjar med att en kund eller en arkitekt kommer in till vårt huvudkontor i Västerås med 

arkitektritningar (A-ritningar). Där A-ritningarna granskas för att se om det är fullt möjligt 

att utföra. När detta blir godkänt, går A-ritningarna vidare till konstruktörerna för att 

omvandlas till K-ritningar (konstruktionsritningar). 

Efter att alla ritningarna har blivit godkända, sätts projektledaren, ritaren (arkitekten eller 

kunden) och kontrollanten (som kollar igenom alla ritningar) för att diskutera hur det 

kommer gå tillväga och för att sedan skapa en kapnota. När allt är genomgånget och godkänt 

i alla poster, inkallas alla medverkande till ett startmöte där det bestäms vilket datum 

produktionen ska börja. Säger Urban. 

Vi vill då ha allt material minst fyra veckor innan produktionen ska börja, men det kan ibland 

bli förhinder som gör att vi ibland får materialet två veckor tidigare, eller i värsta fall som det 

hände en gång, att vi fick materialet några dagar innan det satta produktionsdatumet, säger 

Mikael. 

 Vad är det för delar till hus ni tillverkar? 

De delar som vi tillverkar här i vår fabrik i Mälarvillan, är allt utom taket. Taket till husen 

monteras på plats av en annan leverantör, säger Urban. 

 Hur många (av dessa delar) tillverkar ni i veckan (grovt uppskattat)? 

Vi tillverkar runt sju till sexton st block i veckan, beroende på hur byggnaden ser ut. Är det ett 

enkelt enplanshus går det rätt fort, men är det ett tvåplanshus med en speciell form, går det 

lite segare att göra väggblocken. 

 Hur lång tid tar det att tillverka en enhet, t.ex. ett väggelement? 

Det är som sagt svårt att uppskatta hur lång tid det tar att tillverka just ett väggelement 

(väggblock), men vi försöker hålla oss till 1 kvm/timme. 

 Har ni nyckeltal i er process gällande de typer av enheter ni tillverkar?  

Nyckeltal är svårt att ha i vår process, men det nyckeltal som jag kan ge er är 1 kvm/timme, 

säger Urban. Det går även att sträva efter att bygga alla väggar till ett hus på sammanlagt 

220-250 timmar, vilket motsvarar ett enplanshus, säger Mikael. 

Vilka verktyg använder ni i er produktion? 

Vi använder oss av olika verktyg, bland annat hammare, sågar, skruvdrager med mera, men 

det verktyg som används mest är spikpistolen, vilket jag anser är det viktigaste verktyget hos 

oss, säger Urban. 
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 Vilka maskiner använder ni i er produktion? Samt vilken tillverkare? 

Alla kapmaskiner vi har är lite slitna för tillfället, men ska byta ut dom för att effektivisera 

kapningen av materialet och även för att få säkrare arbetsmiljö. Vi ska ersätta de nuvarande 

maskinerna med nya ifrån Randek, men vi börjar med en kapmaskin i taget. 

 Beställer ni specialbeställda standardlängder gällande virke från tillverkaren? 

Jo vi beställer färdiga standardlängder på virket och dessa längder är 3.2m, 4.8m och 5.4m 

som även är färdigmålade, säger Mikael. 

 Hur går er materialhantering till? 

I dagsläget är materialhanteringen inget vidare får vi väll säga, men allt material ligger 

självklart under tak, men vi skulle hellre vilja allt material under ett och samma tak för att 

effektivisera produktionen, säger Mikael. 

Vi har tänkt bygga ut ett av våra materiallager för att få mer yta och även få det närmare 

produktionshallarna, som Mikael nämnde, för att få snabbare produktion, tillägger Urban. 

Målas de tillverkade delarna i fabriken eller på arbetsplatsen? 

Som jag nämnde tidigare, beställer vi virket färdigmålat i den kulören som kommer vara på 

huset, säger Mikael. 
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11. BILAGA 1: GENOMSNITTLIG BYGGNADSKOSTNAD PER 

KVM BOSTADSAREA FÖR GRUPPBYGGDA SMÅHUS. ÅR 

1949-2013. RIKET 

1) Byggnadskostnad avser det pris som en byggherre/köpare betalat för en nyproducerad 

byggnad. Begreppet har ändrat definition över åren.  

2) Imputerade värden. 

3) Uppgifterna baseras enbart på objekt med en genomsnittlig bostadsarea av minst 70 m2 

 Byggnadskostnad[1] 

År Kr/m2 bostadsarea 
1949/50 322 
1950/51 327 
1951/52 357 
1952/53 416 
1953/54 469 
1954/55 493 
1955/56 506 
1956/57[2] 528 
1957/58[2] 551 
1958/59[2] 576 
1959/60[2] 601 
1960/61[2] 627 
1961/62 655 
1963 743 
1964 820 
1965[3] 937 
1966[3] 990 
1967[2] 994 
1968[3] 999 
1969[3] 985 
1970[3] 1 016 
1971[3] 1 081 
1972[3] 1 093 
1973[2] 1 131 
1974 1 170 
1975 1 289 
1976 1 462 
1977 1 783 
1978 2 053 
1979 2 346 
1980 2 804 
1981 3 143 
1982 3 348 
1983 3 778 
1984 4 194 
1985 4 375 
1986 4 794 
1987 5 399 
1988 6 334 
1989 6 766 
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1990 7 774 
1991 8 179 
1992 9 924 
1993 9 691 
1994 8 975 
1995 8 441 
1996 8 964 
1997 10 020 
1998 10 665 
1999 11 359 
2000 13 338 
2001 13 716 
2002 13 838 
2003 14 466 
2004 15 792 
2005 16 155 
2006 16 743 
2007 18 373 
2008 19 647 
2009 19 507 
2010 19 891 
2011 20 696 
2012 20 626 
2013 21 185 
 

Statistiska centralbyrån (2015-04-09). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-

och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-

bostader/7329/7336/288727/ > (Senast ändrad 2014-11-25)  

  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/288727/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/288727/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/288727/


 

58 

12. BILAGA 2: OMRÄKNAD GENOMSNITTLIG 

BYGGNADSKOSTNAD PER KVM BOSTADSAREA FÖR 

GRUPPBYGGDA ANPASSAD EFTER INFLATION ÅR 2015. 

 

År Kr/m2 
bostadsarea 

Kr/m2 bostadsarea omräknat årsmedeltal efter 
inflation februari 2015 

1949/1950 322 5 751 
1959/1960 601 6 751 
1970 1 016 7 678 
1980 2 804 8 784 
1990 7 774 11 707 
2000 13 338 16010 
2010 19 871 20 489 
2013 21 185 21 844 
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13. BILAGA 4 PUSSELHUS NETTOKALKYL 
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14. BILAGA 5: MÄNGDNING SMÅHUS 

Benämning Mängd Enhet Kr/enhet  Volym 
(m3) 

Densitet  
(kg/ m3) 

Vikt 
(kg) 

Ytterväggar        
Reglar 170 x 45 585 m 23,13  4,5 460 2060 
Reglar 45 x 45 320 m 28,54  0,65 460 300 
Träfasad 22x140 942 m 14,83  0,5 460 194 
Träfasad 22x95 915 m 12,06  0,2 460 84 
Isolering 170 inkl. tak 210 m2 75  36 20,25 725 
Isolering 45  99 m2 23  4,5 20,25 91 
Isolering 70  99 m2 31,90  7 20,25 141 
Gips 13  116 m2 28,57  1,51 1000 1510 

 

Källor för information om priser: 

Bauhaus.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.bauhaus.se/markskiva-stenull-50-2-88m.html > (2015-04-30)   

Byggsystem.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_fac

ts_h1.html > (2015-04-30) 

Bygg och Industri (2015), AB Karl Hedin. Prislista (2011-03-23). 

Hornbach.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/pro

dukter_priser/produkter_priser_spara_energi.html > (2015-04-30) 

  

http://www.bauhaus.se/markskiva-stenull-50-2-88m.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_facts_h1.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_facts_h1.html
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/produkter_priser/produkter_priser_spara_energi.html
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/produkter_priser/produkter_priser_spara_energi.html
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15. BILAGA 6: MÄNGDNING VILLA 

Benämning Mängd Enhet Kr/enhet  Volym 
(m3) 

Densitet  
(kg/ m3) 

Vikt 
(kg) 

Ytterväggar        
Reglar 170 x 45 866 m 23,13  6,7 460 3090 
Reglar 45 x 45 590 m 28,54  1,2 460 552 
Träfasad 22x140 1610 m 14,83  0,72 460 332 
Träfasad 22x95 1190 m 12,06  0,24 460 111 
Isolering 170 inkl. tak 323 m2 75  55 20,25 1114 
Isolering 45  212 m2 23  9,6 20,25 195 
Isolering 70  220 m2 31,90  15,4 20,25 312 
Gips 13  212 m2 28,57  2,8 1000 2800 

 

Källor för information om priser: 

Bauhaus.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.bauhaus.se/markskiva-stenull-50-2-88m.html > (2015-04-30)   

Byggsystem.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_fac

ts_h1.html > (2015-04-30) 

Bygg och Industri (2015), AB Karl Hedin. Prislista (2011-03-23).  

Hornbach.se (2015). (Elektronisk). 

Tillgänglig: < 

http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/pro

dukter_priser/produkter_priser_spara_energi.html > (2015-04-30) 

  

http://www.bauhaus.se/markskiva-stenull-50-2-88m.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_facts_h1.html
http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/gypsum/gb_wetrooms/technical_facts_h1.html
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/produkter_priser/produkter_priser_spara_energi.html
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/projekt/bygga/produktpecial_bygga/spara_energi/produkter_priser/produkter_priser_spara_energi.html
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16. BILAGA 7: BILDER FRÅN STUDIEBESÖK HOS AB KARL 

HEDIN (15/5-15) 
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Alla bilder ovan är fotograferade av Rasmus Zingmark och är godkända enligt Stefan 

Djupenström på takstolsfabriken – AB Karl Hedin, att få medverka i detta arbete. 
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17. BILAGA 8: BILDER IFRÅN HUSBYGGAREN.COM 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


