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Sammanfattning 

Byggandet idag går allt mer åt det industriella hållet. Många företag har övergått från 

platsbyggnation till att använda sig av mer eller mindre förtillverkade element i sin 

produktion. Viktiga begrepp inom prefabricering är slutna respektive öppna system och yt- 

respektive volymelement. I Falun finns företaget Panorera AB som med företagsegna (slutet 

system) prefabricerade komponenter bygger en- och flerbostadshus. De har även utvecklat ett 

färdigt koncept med standardiserade ytelement som bildar moduler. I denna uppsats beskrivs 

konceptet utifrån främst arkitektoniska aspekter och tanken är att ge företaget ett underlag för 

säljmaterial. Panorera är inte det enda företaget på marknaden som utvecklat ett färdigt 

koncept utan det finns ett flertal andra, t.ex. Ikea, Skanska, Lindbäcks Bygg AB och 

Riksbyggen. Dessa företags koncept används för att jämföras med Panoreras för att bilda en 

uppfattning om det finns några skillnader mellan yt- och volymelement. Trots att koncepten 

bygger på samma tanke att använda förtillverkade element finns flera olikheter dem emellan. 

Olikheterna gör att flexibiliteten kan skilja mer eller mindre mellan koncepten vilket gör att 

vissa koncept kan anses bättre än andra. 

 

 

Nyckelord: prefabricering, ytelement, volymelement, slutna system, öppna system. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom tiderna har det funnits olika sätt att uppföra byggnader. Nya byggnadstekniker och 

material har gjort det möjligt att utveckla byggandet av bostäder. Idag ligger det i tiden att 

bygga förtillverkade byggnadselement under tak i fabrik för att sedan transportera dem till 

byggarbetsplatsen. Metoden har dock funnits längre än många tror, men det är först på senare 

år som byggmetoden blivit mer uppmärksammad. Tekniken blir allt vanligare och utvecklas 

ständigt. På marknaden finns många olika företag som använder denna byggmetod och de 

kommer hela tiden fler och fler. Många företag har också utvecklat färdiga koncept, t.ex. 

Skanska som i samarbete med Ikea utvecklat BoKlok. Ett annat företag som bygger 

prefabricerat och även utvecklat ett eget koncept är Panorera AB i Falun. Deras tanke är att 

bygga prefabricerade byggnadskomponenter som på plats sätts ihop till moduler med 

standardiserade mått. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att beskriva Panorera AB:s koncept samt göra en liten 

jämförelse med liknande koncept från andra företag. Beskrivningen ska främst inrikta sig på 

arkitektoniska aspekter. Grundläggande byggnadstekniska lösningar och vissa miljöaspekter 

kommer också behandlas. Resultatet är tänkt som underlag för företagets framtida 

säljmaterial.  

 

1.3 Frågeställning 

Följande frågor har vi ställt oss inför arbetets start: 

 Vad är skillnaden mellan yt- och volymelement? 

 Hur skiljer sig slutna respektive öppna system? 

 Vad är bra med prefabricering? 

 Vad är bra med Panoreras koncept? 

 Vad finns det för andra företag på marknaden som utvecklat egna koncept? 

 Varför väljer fler företag idag att industrialisera sitt byggande? 
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1.4 Mål 

Vi förväntar oss att Panorera ska få användning av arbetet och att de ska få ett bra underlag 

till säljmaterial. Vi har också förhoppningar om att arbetet ska ge både oss och andra 

kunskaper om prefabricering. 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte omfatta några konstruktionslösningar.
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2. Metod 

Vi började med att söka information om prefabricering för att bli mer insatta i ämnet. Denna 

information söktes i litteratur, artiklar, andra uppsatser och på internet. För att få information 

om Panoreras koncept har vi haft kontakt med personerna på företaget. De har försett oss med 

det underlag som behövts, t.ex. ritningsmaterial. Kapitlet om Panorera är utvecklat utifrån det 

som personerna på företaget har berättat. Därför har vi i större delen av kapitlet valt att inte ha 

några fotnoter. I övriga uppsatsen där det saknas fotnoter är det våra egna slutsatser och 

konstateranden. På internet läste vi om olika företag som arbetar med prefabricering och har 

färdiga bostadskoncept. Sedan valdes de företagen vi tyckte var intressantast till jämförelsen.
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3. Genomförande 

3.1 Industriellt byggande 

Industriellt byggande innebär en systematisering av byggprocessen. Istället för att projektera 

flera gånger används ett redan i förväg etablerat system där varje bygge kan anpassas till 

respektive beställares önskemål.
1
 

 

I slutet av 1800-talet tog den industriella utvecklingen fart vilket gjorde att även byggandet 

blev industrialiserat. Det var tack vare materialutvecklingen som det industriella byggandet 

etablerades.
2
 Dock fanns det monteringsfärdiga hus redan på 1820-talet konstruerade av 

Alfred Nobels pappa Immanuel.
3
 År 1930 gjordes det första helt fabrikstillverkade huset, 

vilket startade en ny epok för den svenska småhusindustrin.
4
 Det var småhusen som fick föra 

idéerna om förtillverkade element vidare genom att småhusleverantörer levererade typhus till 

konsumenterna. Byggandet med prefabricerade flerbostadshus slog igenom före och under 

miljonprogrammet.
5
 I början av 90-talet låg andelen prefabricerade småhus i Sverige på 47 % 

och andelen flerbostadshus 53 %.
6
 

 

Bostadsbyggnadsteknikens utveckling kan delas in i tre olika faser: första 

systemgenerationen, andra systemgenerationen och den tredje generationen av tekniska 

lösningar. Den första systemgenerationen räknas från efterkrigstiden till och med 

miljonprogrammet. Efter kriget var bostadsbristen stor och effektivare och snabbare 

byggnadstekniker efterlystes. För att minska bostadsbristen ansågs industriell massproduktion 

vara den bästa lösningen. Även om Sverige inte drabbades så hårt av kriget var bostadsbristen 

tydlig fram till mitten av 70-talet då miljonprogrammet hävde bostadsbristen. Den andra 

systemgenerationen uppkom när bostadsbyggandets storskalighet ifrågasattes och nya krav på 

anpassning och variation på bebyggelsen tog form. Tillämpningen av förtillverkade 

byggnadskomponenter som tillverkades av olika producenter var inte tillräcklig för att skapa 

flexibla lösningar. Under den första systemgenerationen byggdes de flesta husen med slutna 

                                                 
1
 Emelie Mannheimer, Nya bud, ny roll för arkitekter, Byggchefen, Nr 2 2006. 

2
 Gösta Fernström, Per Kämpe, Industriellt byggande växer och tar marknad (Stockholm: Byggförlaget, 1998), 

s. 158. 
3
 Ulf Ivar Nilsson, Monteringsklara hus från Brynäs, Arbetarbladet, 2008-03-09. 

4
 Lennart Arnstad, Bygg billigare och bo bättre (Stockholm: SIS Förlag AB, 2006), s. 31. 

5
 Peter Adler, Bygga Industrialiserat (Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2005), s. 11f. 

6
 Fernström et al. s. 74. 
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system (företagsegna system), men den andra systemgenerationen gick mer åt öppna system 

(icke företagsegna system) då dessa ansågs ge ökad variation. Under 80-talet började nya 

synsätt att växa fram (den tredje generationen av tekniska lösningar). Krav på teknisk kvalitet 

kom till för att öka beständigheten och förlänga byggnadens livslängd.
7
  

 

3.2 Vad är prefabricering? 

Prefabricering betyder industriellt förtillverkade produkter.
8
 Prefabricering kan delas in i 

slutna och öppna system. Slutna system innebär att företag utvecklar standardiserade 

byggnadssystem och komponenter. De är inte utbytbara och kombinerbara med komponenter 

från andra tillverkare. Slutna system är konkurrenskraftiga eftersom det är unika system. 

Öppna system har precis som slutna standardiserade system och komponenter. Skillnaden är 

att de inte är bundna till en specifik tillverkare eller entreprenör samt att de är fritt 

kombinerbara. Båda systemen begränsas av standardiseringen, dock är det öppna mindre 

begränsat än det slutna. Däremot gör standardiseringen systemen effektiva eftersom 

byggnadskomponenterna serietillverkas.
9
 

 

Enligt Plan- och byggtermer 1994 definieras: 

 

ytelement som ”byggelement med huvudsaklig utsträckning i två dimensioner”. 

Exempel på ytelement är väggelement och yttertakselement. 

 

volymelement som ”byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre 

dimensioner och bestående av bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som 

tillsammans omsluter ett utrymme”.
10

 

                                                 
7
 Adler, s. 31-38. 

8
 Adler, s. 172. 

9
 Fernström et al. s. 154f. 

10
 Plan- och byggtermer 1994, TNC 95. 
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3.3  Fördelar med prefabricering 

Fördelarna med att bygga prefabricerat är många. Nedan beskrivs några faktorer som talar för 

prefabricering. 

 

3.3.1 Fukt 

Fuktbelastningen på byggnader kommer från ute- och inneluften, nederbörd, mark och 

överskottsfukt från byggtiden s.k. byggfukt.
11

 Den största delen av alla skador som 

uppkommer på en byggnad under byggskedet orsakas av fukt. Fukt kan ge upphov till dålig 

innemiljö samt påverka nedbrytningen av material. Under byggtiden är nederbörd den faktor 

som utsätter byggnaden mest. Därför är det viktigt att material skyddas.
12

 Vid prefabricering 

minskar risken för fuktskador eftersom större delen av produktionen sker i fabrik i ett torrt 

klimat och levereras ’just in time’ (JIT),
13

 vilket innebär att montering sker direkt som i sin 

tur även gör att lagringen av material på byggplatsen minskar.
 14

 

 

3.3.2 Lägre kostnader 

Med god logistik kan byggkostnaderna sänkas. God logistik innebär att rätt material ska 

levereras till rätt plats vid rätt tidpunkt.
15

 De stora mängder material som lagras på 

arbetsplatsen är en ineffektiv hantering som kan medföra höga kostnader p.g.a. spill samt att 

materialen kan utsättas för skador och stölder.
16

 Med rätt material på rätt plats och tid minskas 

dessa kostnader samt de interna transportkostnaderna.
17

 God logistik är även bra ur ett 

miljöperspektiv eftersom antalet transporter minskas samt att materialleveranserna 

samordnas.
18

 Vid prefabricerat byggande är det alltså enklare att planera för god logistik då i 

princip alla delar i byggnaden är färdiga för montering när de anländer till byggplatsen.  

                                                 
11

 Fukt - Innemiljö & människornas hälsa, (Stockholm: Byggforskningsrådet, 2000), s. 15. 
12

 Fukt - Innemiljö & människornas hälsa, s. 3. 
13

 Fernström et al. s. 97. 
14

 Fernström et al. s. 70. 
15

 Catharina Jevrell, …i jakten på det effektiva bygget, Byggchefen, Nr 1 2006. 
16

 Lena Sonne, Bättre bygglogistik ger lägre boendekostnader, Intelligent Logistik, Nr 2 2005. 
17

 Catharina Jevrell, …i jakten på det effektiva bygget, Byggchefen, Nr 1 2006. 
18

 Emelie Mannheimer, God logistik ger vinnare…, Byggchefen, Nr 1 2006. 
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Industriellt byggande ger även kortare byggtider på plats vilket i sin tur sänker 

byggkostnaderna.
19

 Då produktionen sker i fabrik behövs det inte lika många byggarbetare på 

byggplatsen och därmed borde en del av arbetskostnaderna sänkas, eftersom 

serietillverkningen förmodligen inte kräver lika många arbetare i fabriken. 

 

3.3.3 Arbetsmiljö 

En annan fördel med att bygga prefabricerat är att arbetsmiljön förbättras. Enligt Eric Asplund 

m.fl. är det bästa sättet att förbättra miljön på arbetsplatsen att förebygga uppkomsten av 

restprodukter som måste tas om hand som avfall.
20

 Vid industriellt byggande reduceras 

restprodukterna eftersom byggmaterial levereras förtillverkat och förmonterat.
21

 Vid 

prefabricerad byggnation fås en snabb produktion vilket gör att ett klimatskydd s.k. ”tätt hus” 

fås snabb. Det gör att installationer och inredningsarbeten kan utföras i ett torrt klimat.
22

 

 

3.4 Nackdelar med prefabricering 

Den kanske största nackdelen med prefabricering, särskilt med färdiga koncept, är att 

möjligheten till variationer på t.ex. planlösningar minskar. Prefabricerat byggande tar även 

jobb från byggarbetare till förmån för industriarbetare.
23

 Byggprocessens standardisering har 

även medfört att projekten kräver stor kunskap om material och konstruktioner vilket gör att 

mer tekniskt kunniga arkitekter och ingenjörer efterfrågas.
24

 Detta har väckt oro att 

arkitekternas traditionella roll ska försvinna.
25

                                                 
19

 Fernström et al. s. 67. 
20

 Eric Asplund, Ulf Danielson, Leif Moström, Byggandet i kretsloppet: miljöeffekter, kostnader och 

konsekvenser, (Stockholm: Byggförlaget, 1994), s. 73. 
21

 Fernström et al. s. 95. 
22

 http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/Post.aspx, 2008-04-22. 
23

 Annica Holmberg, Industriellt byggande är här för att stanna, Byggchefen, Nr 2 2006. 
24

 Emelie Mannheimer, Nya bud, ny roll för arkitekter, Byggchefen, Nr 2 2006. 
25

 Reine Walfridsson, Framtidens bostäder ska tillverkas på löpande band, Byggchefen, Nr 4 2004. 
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3.5 Panorera AB 

3.5.1 Företaget 

Panorera AB är ett företag i Falun som bygger med prefabricerade element för att 

effektivisera byggandet, förbättra logistiken och öka kvaliteten. För Panorera står kunden 

alltid i fokus. Varje projekt utgår från beställarens behov och önskemål. Företaget bygger 

både en- och flerbostadshus i första hand upp till tre våningar med stommaterial bestående av 

trä och betong. Företaget startades 2004 som samarbetspartner till ett norskt 

entreprenadföretag. Idag är företaget självständigt och har utvecklat nedanstående koncept.
26

 

 

3.5.2 Koncept 

Panoreras koncept är ett slutet system som bygger på prefabricerade ytelement som på 

byggplatsen sätts ihop till moduler med till viss del förutbestämda yttermått. Modulerna 

byggs dock inte ihop en och en för att sedan byggas ihop med varandra eftersom detta skulle 

ge dubbel tjocklek på väggarna. Istället byggs väggelementen i modulerna så att de 

”överlappar” varandra. Därmed får väggarna enkel tjocklek. (Fig.1).  

 

 

 

I fabriken monteras fönster och dörrar samt tomrörsdragningar och dosor för elinstallationer.  

Under förutsättning att byggnaden har träpanel kan grundmålning och eventuellt en strykning 

på panelen också utföras i fabrik. Kompletteringar såsom t.ex. installationer, köksinredning 

och behandling av ytskikt sker på byggplatsen. Badrummen är helt färdiga med installationer, 

ytskikt m.m. och levereras i form av volymelement till byggplatsen. Även bjälklagen 

prefabriceras och taken är delvis prefabricerade. 

                                                 
26

 Karl-Erik Lindgren, Magnus Nordby, Panorera AB, 2008-05-19. 

Fig.1 Bilden visar principen för hur ihopkopplingen av väggar fungerar. Bilden till vänster och i mitten visar 

hur det skulle se ut ifall modulerna först byggdes ihop en och en och sedan med varandra. Väggtjockleken 

blir dubbel. Bilden till höger visar hur det ser ut om väggarna ”överlappar” varandra. 
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Hela konceptet bygger på två olika moduler, A och B (fig. 2). A-modulen innehåller kök, 

badrum, sovrum och vardagsrum. B-modulen består av ett eller två rum och har fritt 

användningsområde beroende på köparens behov och önskemål. Det är med andra ord tänkt 

att husen ska utformas och byggas först när det finns kunder för att de ska ha möjlighet att 

kunna påverka planlösningens utseende. Lägenheternas areor varierar mellan ungefär 65 m
2
 

(en A-modul) till ungefär 115 m
2
 (en A-modul + två B-moduler). 

 

Byggnaderna är främst tänkta att utföras som flerbostadshus i två till tre våningar. De kan 

göras som längor, parhus och studentbostäder. Husen kan också göras i souterräng vilket gör 

det möjligt att ha garage eller parkeringsplatser i souterrängen. Husen kan förses med olika 

fasadmaterial, tak, trappor och balkonger.  

 

Modulerna kan kopplas ihop var som helst på långsidorna och utifrån det placeras ytterdörrar 

och fönster på lämpligt ställe. En modul kan alltså förskjutas i förhållande till en annan vilket 

skapar olika fasaduttryck. A-modulen kan kopplas ihop med en annan A-modul och med en 

B-modul. B-modulen kan även kopplas ihop med en annan B-modul. (Fig. 3). 

Fig. 2 Vänster: A-modul. Höger: B-modul. 
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Lämpligast är att placera B-modulen så den inte sticker ut utanför A-modulen då detta skulle 

ge färre alternativ på fasad- och takutformning. Om A-modulen ska ha stora glaspartier är det 

även stabilitetsmässigt bra om B-modulen är i liv med A-modulen eller max en väggtjocklek 

innanför. Med B-modulen en väggtjocklek innanför fås ett livligare fasaduttryck än om 

fasaden är helt rakt. Om B-modulen har indragen balkong måste glaspartierna på A-modulen 

minskas för att inte påverka stabiliteten.
27

 

 

3.5.3 Planlösning 

Då den fasta inredningen såsom badrum och kök är placerade i A-modulen består en lägenhet 

alltid av en A-modul. Den stora flexibiliteten i planlösningarna fås följaktligen av B-modulen. 

Beroende på vilken sida B-modulen kopplas samman med A-modulen fås ett antal olika 

planlösningsalternativ. Kopplas B-modulen till A-modulen på den sidan köket är fås följande 

alternativ:  

 

                                                 
27

 Karl-Erik Lindgren, Panorera AB. 

Fig. 3 Vänster: A+B. Mitten: B+B. Höger: A+A. 
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 Två extra sovrum (rosa) 

 

 Extra stort vardagsrum (lila) 
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 Extra stort vardagsrum (lila) + ett extra sovrum (rosa) 

 

 Extra stort vardagsrum (lila) + större kök (blå) 
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 Ett extra sovrum (rosa) + större kök (blå) 

 

 

Om B-modulen istället kopplas på andra sidan av A-modulen fås följande alternativ: 

 Två extra sovrum (rosa) 
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 Extra stort vardagsrum (lila) 

 

 

 Extra stort vardagsrum (lila) + ett extra sovrum (rosa) 

 

Om en B-modul kopplas på båda sidorna av A-modulen fås ytterligare planlösningsalternativ 

eftersom ovanstående alternativ kan kombineras på olika sätt. En lägenhet behöver dock inte 

ha någon B-modul utan kan bestå av enbart en A-modul. En B-modul behöver inte heller 

tillhöra endast en lägenhet utan kan delas mellan två lägenheter. Modulernas planlösning kan 

även spegelvändas. Möjligheterna är med andra ord många (bilaga A). Planlösningarna är 
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även yteffektiva eftersom kommunikationsdelen är liten och inte tar onödigt utrymme. Det 

medför att möblerbarheten ökar. 

 

Respektive moduls omslutande väggar är bärande vilket gör att alla innerväggar är flyttbara. 

Därmed är det tänkbart för Panorera att skapa nya planlösningsförslag. Lägenheterna, främst 

de större, kan också förses med ett extra badrum. Därför är det bra att man kan justera 

väggarna vid behov. 

 

Även om det är tänkt att de standardiserade modulerna ska användas, är det möjligt att ändra 

yttermåtten vid behov. De enda som styr måtten är bjälklagets tillverkningsbredd som är 7500 

mm. På längden finns inga begränsande mått utan längden kan anpassas efter beställarens 

behov och önskemål.
 28

 

 

3.5.4 Utvändig utformning 

Möjligheterna till att skapa varierande fasaduttryck på byggnaderna är många. Genom olika 

utföranden på trappor, balkonger, fasadmaterial och tak samt kombinationer mellan dessa ges 

många alternativa utseenden. På så vis motverkas även den enformiga exteriör som 

prefabricerade hus annars ofta har. 

 

Som tidigare nämnts kan en modul förskjutas i förhållande till en annan. Det ger möjlighet att 

få indragna balkonger/uteplatser framför eller bakom B-modulen. Vid balkong/uteplats 

bakom B-modulen kan dörren ut placeras antingen i sovrummet i A-modulen eller från B-

modulen. Det är också möjligt med utanpåliggande balkonger på A- eller B-modulen. 

Balkongerna kan göras inglasade.  

 

Husen kan förses med fasadmaterial som t.ex. puts, träpanel och tegel och olika 

takutformningar såsom sadeltak, valmat tak och pulpettak med varierande lutning och ytskikt 

t.ex. takpannor, plåt och tegel. (Bilaga B). Trapporna är placerade utvändigt och kan utföras 

på flera sätt, t.ex. rak trappa, U-trappa placerad på olika ledd och trappa med loftgång. 

Loftgången kan anslutas till ett enskilt hus, men även till två näraliggande hus. (Bilaga C).  

 

                                                 
28

 Karl-Erik Lindgren, Panorera AB, mailkontakt, 2008-04-22. 
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3.5.5 Studentbostäder 

Modulernas flexibilitet möjliggör boende för olika åldersgrupper och civilstånd. Förutom 

egna lägenheter kan studentbostäder med gemensamt kök, badrum och samvaro uppföras av 

modulerna. Förslagsvis kan en A-modul och två B-moduler bilda en lägenhet för fyra eller 

fem studenter. Eftersom ett badrum förmodligen är i minsta laget för fyra till fem personer 

kan som tidigare nämnt ett extra badrum sättas in.  

 

3.5.6 Byggnadsteknik och miljö 

För att underlätta stamdragningarna befinner sig badrummen i våningsplanen alltid på samma 

ställe i lägenheterna. Av samma anledning är badrum och kök anslutna till varandra. 

 

I och med att de omslutande väggarna på respektive modul är bärande behövs en avväxling då 

ytan mellan A- och B-modulen är öppen, t.ex. vid större vardagsrum. Utgör hela B-modulen 

vardagsrum krävs en pelare i mitten. (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorera fraktar ytelement i platta paket vilket minskar antalet transporter i jämförelse med 

företag som fraktar volymelement. Detta är också ett alternativ som ger mindre miljöpåverkan 

eftersom antalet transporter minskas då en massa luft inte fraktas. 

 

Fig.4 Vänster: avväxling. Höger: pelare. 



 17 

3.6 Andra företag på marknaden 

Från början var tanken att vi skulle jämföra Panorera med koncept som använder sig av 

ytelement, men även med koncept med volymelement för att se om och hur yt- respektive 

volymelement skiljer sig mellan varandra. Vi hittade endast ett koncept med ytelement 

förutom Panorera, men det visade sig att det konceptet inte längre används. Därmed kommer 

vi endast jämföra Panorera med de koncept som använder sig av volymelement. De företag vi 

valde är Skanska/Ikea (BoKlok), Skanska (ModernaHus), Lindbäcks Bygg AB (Duo-

konceptet) och Riksbyggen (Lenahuset). Varför just dessa koncept valdes var för att det är 

kända företag som ligger bakom. 

 

3.6.1 BoKlok 

Från en idé om att skapa bättre boende med god kvalitet till en lägre kostnad utvecklades 

1996 konceptet BoKlok genom ett samarbete mellan Skanska och Ikea.
29

 Från början byggdes 

husen av ytelement i trä, men numera byggs de i volymelement
30

 varav 80 % av det totala 

arbetet sker i fabrik. Förutom flerbostadshus finns Villa BoKlok och snart kommer även 

BoKlok Radhus.
31

 

 

Flerfamiljshusen består av två våningar med sex lägenheter i varje. 2:orna är på 50 kvm, 

3:orna på 63 kvm och 4:orna på 75 kvm. BoKlok-konceptet har tre husmodeller: Älmhult, 

Helsingborg och Göteborg. Älmhult har en traditionell svensk känsla med en fasad av 

lockpanel i trä och sadeltak med betongpannor. Helsingborg har ett modernt formspråk med 

en funkisinspirerad arkitektur. Fasaden består av slät puts och pulpettaken är klädda i papp. 

Göteborg är utformat lika som Helsingborg, men skillnaden är att fasaden består av stående 

träpanel.
32

  

 

Trots att planlösningarna är små är de yteffektiva. Det beror på att de är öppna och 

välplanerade. Exempelvis kan skjutdörrar användas istället för vanliga innerdörrar vilket 

sparar utrymme.
33

 (Bilaga D). 

                                                 
29

 http://www.boklok.com/Sverige/Om-BoKlok/Skanska-och-IKEA/, 2008-04-24. 
30

 Boverket, Bostäder byggda med volymelement. En fallstudie av svenska bostadsprojekt – verklighet och 

vision (Karlskrona: Boverket, Publikationsservice 2006), s. 52. 
31

 BoKlok. http://www.boklok.com/Sverige/, 2008-04-24. 
32

 BoKlok. http://www.boklok.com/Sverige/, 2008-04-24. 
33

 http://www.boklok.com/Sverige/Fakta-lagenhet/Arkitektur/, 2008-04-24. 
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3.6.2 ModernaHus 

ModernaHus är ett koncept från Skanska som genom prefabricerade volymelement bygger 

flerbostadshus.
34

 

 

Konceptet har sex hustyper varav fyra punkthus:  

 

Grönskär – 12-32 lägenheter per hus, 2-3 r.o.k på 65-77 kvm, sadeltak.  

Önneby – 10-30 lägenheter per hus, 3-4 r.o.k på 80,5-86 kvm, pulpettak. 

Gyllin – 12-32 lägenheter per hus, 2-3 r.o.k på 70-84 kvm, sadeltak. 

Lindö – 12-32 lägenheter per hus, 2-3 r.o.k på 63-75 kvm, sadeltak. 

 

och två lamellhus: 

 

Gärdsnäs – 12-32 lägenheter per hus, 2-4 r.o.k på 65,8-85,4 kvm, pulpettak. 

Almby – 18-38 lägenheter per hus, 2-3 r.o.k på 70-80,4 kvm, pulpettak. 

 

Alla hus utförs i tre till åtta våningar. Som standard ingår alltid putsad fasad, ett stort antal 

NCS-kulörer, sadeltak eller pulpettak beroende på hustyp, sidohängda inåtgående fönster, 

balkonger samt ett entréparti. Som tillval kan slätare eller grövre yta på putsen fås och ett 

större antal färger att välja mellan. Dessutom finns möjlighet att välja olika takmaterial, byta 

balkongräcken och få inglasad balkong. Om detaljplanen inte tillåter någon av dessa hustyper 

finns möjligheter att skapa andra hustyper.
35

 (Bilaga E). 

 

3.6.3 Duo-konceptet 

Duo-konceptet är ett koncept med volymelement utvecklat av Lindbäcks Bygg AB. Konceptet 

togs fram vid tävlingen ”Bygg nytt med trä” som anordnades av de allmännyttiga 

bostadsföretagens organisation SABO och den ekonomiska föreningen HBV i syfte att 

stimulera användandet av trä som byggmaterial för flerbostadshus. Konceptet består för 

närvarande av DUO 4, DUO 5 och DUO 6 där siffran syftar på antalet lägenheter per 

                                                 
34

 http://www.skanska.se/skanska_site/templates/UtvaltProjekt____3555.aspx, 2008-04-24. 
35

 ModernaHus. http://www.skanska.se/skanska_site/templates/UtvaltProjekt____3555.aspx, 2008-04-24. 
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våningsplan. Det är dock möjligt att både minska och öka antalet lägenheter per 

våningsplan.
36

 

 

Husen kan uppföras i upp till fem våningar och består av två självständiga halvor som bildar 

en duo med en mellanliggande kommunikationsdel. Halvorna är oberoende av varandra vilket 

ger flexibilitet i planlösningarna. Därmed kan även husen anpassas efter 

tomtförutsättningarna. Husen innehåller lägenheter för en (42,7 m
2
), två (59,4 m2) eller tre 

(69,9 m
2
) personer. I två- och trepersonslägenheterna kan köket avskiljas från vardagsrummet 

och i enpersonsbostaden kan ett litet sovrum avskiljas från vardagsrummet.
37

 

 

Fasadmaterialet består av puts, men kulören kan varieras och anpassas efter platsens 

förutsättningar. Ytterligare fasaduttryck kan fås genom att halvorna förskjuts i förhållande till 

varandra. Balkongerna kan placeras på antingen långsidorna eller gavlarna beroende på 

väderstreck, utsikt och buller.
38

 (Bilaga F). 

 

3.6.4 Lenahuset 

Lenahuset är ett koncept från Riksbyggen där deras vision är att skapa bostäder med ljusa 

vackra lägenheter till rimliga kostnader.
39

 Detta är ett utvecklingsprojekt som kallas ”Bostad 

för alla” som startades 2001.
40

 

 

Konceptet består av fem olika hustyper: A, B, C, D, E
41

 och därmed är de lätta att anpassa 

efter olika tomter.
42

 Dessa grundmodeller går att till viss del variera och kan ha olika 

planlösningar.
43

 Lägenheterna består av två eller tre rum och kök, men har likheter för att 

kunna hålla byggkostnaderna nere. Alla hustyper har ett trapphus.
44

 

 

                                                 
36

 Mikael Forsell, Lindbäcks Bygg AB, mailkontakt, 2008-05-12. 
37

 Mikael Forsell, Lindbäcks Bygg AB, mailkontakt, 2008-05-12. 
38

 Mikael Forsell, Lindbäcks Bygg AB, mailkontakt, 2008-05-12. 
39

 http://lenahuset.riksbyggen.se/2_lenah.html, 2008-04-28. 
40

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2250, 2008-

05-05. 
41

 http://lenahuset.riksbyggen.se/4_plan_a.html, 2008-04-28. 
42

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2250, 2008-

05-05. 
43

 http://lenahuset.riksbyggen.se/4_plan_a.html, 2008-04-28. 
44

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2250, 2008-

05-05. 
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Husen uppförs i en stomme av trä i två våningar med fyra till åtta lägenheter i varje hus.
45

 

Varje lägenhet i huset byggs i två volymer som sedan transporterads till byggplatsen där de 

monteras ihop. Tapetsering, målning, golvläggning, badrum och kök görs färdigt i fabriken.
46

 

På byggplatsen görs exteriören klar med tak och balkonger samt installationer.
47

 (Bilaga G). 

 

3.7 Jämförelse 

Följande tabell visar likheter och skillnader mellan koncepten. Det är ingen omfattande 

jämförelse då tanken från början varit att endast göra en liten marknadsundersökning. 

Eftersom de varit svårt att få tag på information saknas en del uppgifter om koncepten och 

därmed kan inte jämförelsen ses som helt tillförlitlig. 

 

 

                                                 
45

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2250, 2008-

05-05. 
46

 http://lenahuset.riksbyggen.se/3_byggmet.html, 2008-04-28. 
47

 http://www.riksbyggen.se/RBtemplates/GeneralContent.aspx?id=2048&SimpleArticlePageID=2250, 2008-

05-05. 
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4. Diskussion 

Idag tycks det industriella byggandet ha blivit en väl etablerad byggprocess. Både 

småhustillverkare och byggföretag, stora som små, använder sig mer eller mindre av 

prefabricerade element. Frågan är då varför fler och fler företag valt att industrialisera sitt 

byggande? Vi tror att svaret fås i kapitel ’3.3 Fördelar med prefabricering’. Mindre risk för 

fuktproblem, smidigare logistik, kortare byggtid på plats, bättre arbetsmiljö och mindre spill 

gör att fler företag börjar använda denna byggmetod. En annan anledning till den ökade 

användningen av prefabricerade element kan vara att prefabricering innebär en 

serietillverkning av byggnadsdelar, särskilt vid koncept med standardiserade mått, vilket ger 

en hög produktionseffektivitet. Det borde även bli kostnadseffektivt då projekteringen av 

husen i stort sett bara behöver ske en gång. Då standardiserade byggnadsdelar används varje 

gång ett hus ska byggas borde det även vara lättare att åtgärda eventuella fel till nästa gång. 

 

Vilket är bäst av öppna respektive slutna system och yt- respektive volymelement? Som 

tidigare konstaterats är ett slutet system ett konkurrenskraftigt medel vilket alltså gynnar 

företag som har kommit med en bra lösning. Ett slutet system kan dock ge begränsningar som 

kan övervinnas vid användandet av ett öppet system. Ett öppet system kan alltså utveckla 

byggmetoden med prefabricerade element till det bättre, men missgynna det enskilda 

företaget. Vilket som är det bästa alternativet, av slutna och öppna system kan vi inte avgöra 

då vi tycker att fördelarna väger lika. När de gäller yt- och volymelement finns för- och 

nackdelar även där. Ytelement har den fördelen i jämförelse med volymelement att det är ett 

miljövänligare alternativ medan volymelement har fördelen att det är kortare byggtid på plats 

vilket därmed ger lägre kostnader. Vi skulle själva välja att bygga med ytelement då det ger 

mindre miljöpåverkan och vi tycker detta är en viktigare aspekt än byggkostnaderna. Varför 

fortsätter då företagen vi hade i jämförelsen att använda sig av volymelement om ytelement är 

bättre? Kanske värderar de lägre kostnader högre än miljöaspekterna. I slutändan handlar det 

trots allt alltid om pengar. 

 

Tidigare nämndes de olika företagens koncept så som tillverkarna själva framställer dem. 

Företagsinformation innehåller dock sällan nackdelar om sina egna produkter. Därför tänkte 

vi nu ta upp våra egna tankar och reflektioner kring koncepten. Personer som vill ha mer 

utrymme än det nödvändiga ska inte välja att bo i ett BoKlok hus eftersom vi anser att de är 

precis som skaparna påstår, det är yteffektivt. Det går att få in det som behövs och det finns 
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inga överblivna ytor. Dock anser vi att det krävs viss planering för att skapa ett boende som 

täcker människans behov. I övrigt tycker vi att husen ser trevliga ut och planlösningen passar 

perfekt för den som inte behöver mer utrymme än nödvändigt. Ett plus för BoKloks 

lägenheter är att det är fönster åt olika väderstreck. Exteriören på ModernaHus byggnader 

tycker vi ser ganska tråkig ut. De ser ut som vilket annat hus som helst, de sticker inte ut. 

Interiören kan vi inte säga någonting om då vi inte hittat några tydliga planlösningar. DUO-

konceptet tycker vi verkar ha väldigt intressanta byggnader. De har ett modernt uttryck som 

för oss är tilltalande. Den mellanliggande kommunikationsdelen som gör halvorna oberoende 

av varandra anser vi vara en smart lösning eftersom det inte låser planlösningarna, men även 

då det ger olika fasaduttryck. Planlösningarna ser ut att vara lagom stora utan onödiga ytor. 

Lenahusets byggnader ser annorlunda ut och sticker ut ur mängden, men de tilltalar inte oss. 

Vi tycker de ser kompakta ut och taken tar över så att det blir ett minskat fasaduttryck. 

Planlösningarna ser ut att vara yteffektiva och lagom stora. 

 

Trots fördelarna med prefabricering finns det vissa nackdelar, speciellt då färdiga koncept 

används. Den största nackdelen anses vara att flexibiliteten minskar. Där tycker vi dock att 

Panorera har hittat en bra lösning på problemet. Konceptet har bra flexibilitet och kunden kan 

vara med och påverka redan från början. I jämförelse med de andra företagen vi tittat på 

tycker vi att Panoreras koncept ger bäst flexibilitet både för inre och yttre utformning. De 

andra koncepten (förutom Duo-konceptet) tycks ha relativt låsta planlösningar. Även om de 

har bestämda planlösningar är det kanske möjligt för kunden att göra ändringar vid behov, 

men konceptet tycks inte utgå från kunden som är fallet med Panoreras koncept. Typen av 

trapp spelar också in på möjligheten till invändiga ändringar. Ett trapphus ger begränsningar 

medan en yttre trapp gör att interiören inte blir lika låst. Det ger även möjligheten till fler 

fasaduttryck eftersom trappen kan utformas på olika sätt. När det gäller den yttre 

utformningen har BoKlok, ModernaHus och Lenahuset bestämda hustyper till skillnad från 

Panorera och Duo-konceptet som ger fler valmöjligheter. Panorera är det enda konceptet där 

fasadmaterial och taktyper kan väljas fritt. De andra koncepten har ett bestämt fasadmaterial 

till en bestämd hustyp. Panorera har flera valmöjligheter av tak som också är oberoende av 

utformningen på huset medan de andra har en bestämd taktyp till de olika husen. Trots att vi 

ur arkitektonisk synpunkt anser att Panoreras koncept är bättre än de andra koncepten kan vi 

inte avgöra om valet av byggmetod är orsaken. Anledningen till att vi inte kan avgöra det 

beror på att endast ett företag med ytelement användes i jämförelsen och att det därmed är 
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svårt att säga med säkerhet vad skillnaderna beror på. Kanske skulle Panoreras koncept vara 

lika bra oavsett vilken byggmetod de använder sig av.  

 

Svårigheten under arbetets gång har varit att hitta fakta. Det finns inte mycket litteratur som 

berör ämnet prefabricering vilket lett till att vi även sökt information i bland annat artiklar. Då 

har problemet dock varit att hitta debatterande artiklar som motsäger fördelarna med 

prefabricering. Vi är med andra ord medvetna om att det säkerligen finns andra åsikter i 

ämnet än de vi skrivit. 
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5. Slutsats 
Med hänvisning till diskussionen drar vi slutsatserna att slutna och öppna system är likvärdiga 

alternativ samt att ytelement är bättre än volymelement ur miljömässiga aspekter medan 

volymelement är bättre ur kostnadssynpunkt.  
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