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Förord 
Examensarbetet utfördes under våren 2013 vid Högskolan i Gävle. Arbetet omfattar 15 
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Larsson på kommunen som skickade en primärkarta över området till oss. Ett extra stort tack vill vi 

rikta till företagen som ställt upp i vårt projekt.  
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Sammanfattning 
Stockholmsregionen hade år 2011 68 000 bostadslösa studenter. Studenter som står i bostadskö kan 

få sin bostad till mitten eller i slutet av deras studieperiod. Men att bara bygga nya studentbostäder 

är inte en enkel lösning. Att bygga nytt idag är förknippat med dyra byggkostnader där kokurrensen 

om fina lägen är hård, vilket resulterar i dyra hyror. Detta är något som studenter inte har råd med. 

Studenter behöver låga hyror för att kunna ha råd med mat, skolmaterial, kläder och intressen. Dock 

kan det finnas ett effektivt sätt att minska på byggkostnaderna och det stavas moduler i form av 

volymelement.  

Med hjälp av denna metod kan stora delar av byggnadsprojekt och lägenheter byggas i fabrik. Att 

bygga med moduler är egentligen inget nytt fenomen, utan är en del av industrialiseringen av 

byggprocessen som härstammar ända ifrån 1700-talet. Det var dock under mitten av 1900-talet som 

byggnation av volymelement tog riktigt fart, då mobila bostäder byggdes helt i fabrik och sedan 

transporterades till byggarbeten av vägar, kraftverk m.m.  

Syftet med föreliggande studie är att ge svar hur stor prisskillnaden blir om ett studentbostadshus 

byggs på plats eller med moduler i form av volymelement i fabrik. Metoden som använts för studien 

är att ett studentbostadshus inklusive område ritades upp inklusive planlösning och material. 

Däröver, räknades m2 priset för byggnaden i form platsbyggt samtidigt som byggföretag med 

inriktning av byggnation med volymelement kontaktades för att få ett prisförslag om byggnaden 

hade byggts i fabrik. En litteraturstudie har skett under större delen av arbetets gång. Resultatet 

visade att det förslagna studentbostadshuset kunde både ha 25 % lägre och 25 % högre kostnad ifall 

det hade blivit modulbyggt. 
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Abstract 
Stockholm had in year 2011, 68 000 homeless students. Students, who are on waiting lists, get their 

homes in the middle or at the end of their study period. But to just build new student housing is not 

an easy solution. Student housing today is associated with expensive construction costs where the 

competition about good locations is intense, resulting in expensive rents. This is something that 

students cannot afford. Students need cheap rents in order to afford food, school supplies, clothes 

and interests. However, there could be an effective way to reduce the cost of construction and it is 

spelled modules with prefabricated box units.  

Using this method, large parts of the building and apartments are built in factories. Working with 

modules is not a new phenomenon. It is a part of the industrialization of the house manufacturing 

that goes back as far as the 1700’s. However, it was during the mid-1900’s when the construction 

with prefabricated box units really took off when mobile home was built entirely in factory’s and 

then was transported to the construction works of roads, power plants etc.  

The purpose of this study is to provide answers to how big the price difference would be if a student 

housing was constructed on site or with modules in form of volume elements in factory. To solve the 

question for the study a student housing was plotted including plan layout and construction 

materials and there after the m2 price for the building was counted. Meanwhile, companies targeting 

the construction modules with prefabricated box units were contacted to get quote on the building if 

it had been built in a factory. A data collection in form of a literature study has been made 

throughout the progress. The results showed that the proposed building could have either 

approximately 25% lower or 25% higher construction cost if it had been built with modules with 

prefabricated box units. 
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1. Inledning 
Under en promenad i Sundsvall för ett antal år sedan upptäckte jag (Martin) att en villa hade byggts 

på bara någon vecka. På en lördag var en grund gjuten och bara sex dagar senare på fredag stod 

villan klar. Detta är någon som både har förvånat och intresserat mig. Hur kan detta gå till och hur 

fungerar det?  

Huset måste troligtvis ha byggts med moduler i form av volymelement. Det är nog väldigt få som vet 

vad det går ut på och hur det fungerar. Men även om det går att använda metoden till större 

byggnadsprojekt, kan det kanske lösa Sveriges bostadsbrist och eller kan man även också spara 

pengar med metoden? 

1.1 Bakgrund 
Studentbostadsbristen i Sverige är stor och ett hinder för tillväxt och utveckling. I Stockholm har 

kötiderna stuckit iväg de senaste åren och idag beskrivs läget som hårdare än någonsin (TT, 2012). I 

Stockholm var det år 2011 ca 80 000 studenter som förväntades dela på 12 000 lägenheter (Eriksson, 

2011). Studenter som står i bostadskö kan få sitt boende i mitten eller slutet av deras studieperiod. I 

många andra studieorter uppmanas studenter att söka tillfälliga lösningar under början av terminen 

och söka lägenheter senare under året då trycket på lägenheterna är lägre. I Uppsala pågår 

kampanjen ”Hjälp en student” som uppmuntrar privatpersoner att hyra ut rum. Studenterna behöver 

hyror som är låga för att kunna ha råd med mat, skolmaterial och intressen. Men att förena låga 

hyror med dagens byggkostnader och där konkurrensen om fina lägen är stor, är svårt (TT, 2012). 

Under år 2010 färdigställdes bara 125 nya studentbostäder, där Karlskrona fick 118 och Malmö 7 

bostäder. I Stockholm och övriga Sverige färdigställdes inga bostäder. 2010 var en historisk låg siffra. 

På mitten av nittiotalet var byggnadstakten mycket högre, där det i genomsnitt färdigställdes 1500 

bostäder per år. (Cronqvist, u.å.) 

Kan ett sätt vara att minska byggkostnaderna på studentbostäder genom att använda modulbyggda 

volymelement istället för traditionella byggnadsmetoder? Modulbyggnation, prefabricering och 

systembyggande är ett av många ord som används och syftar på att bygga husen eller delar av husen 

i fabrik (Unger, 2006). Genom att använda sig av moduler kan flera olika byggnadsdelar göras 

samtidigt vilket effektiviserar produktionen och ger stora tidsvinster. Samtidigt som mark- och 

grundarbeten påbörjas på plats kan fabriker börja produktionen av lägenheter. (AB, u.å.)  

Frågan om bostadsbyggande kan förbättras genom att ta idéer från tillverkningsindustrin och 

speciellt bilindustrins produktsformning och produktionsmetoder är långt ifrån ny. Frågan har 

debatterats under det senaste århundratet, samtidigt som fullskaliga satsningar har gjorts. När Henry 

Ford introducerade löpande bandet i början av 1900-talet försökte byggindustrin haka på och 

överföra metoderna till massproduktion av bostäder. Kända arkitekter inspirerades av Henry Fords 

idéer och utvecklade effektiva byggsystem som var anpassade till förtillverkning i fabrik (Gann, 1996, 

refererad i Unger, C, 2006). Massproduktion sågs även som en lösning till det enorma behovet av 

bostäder i Europa efter andra världskriget.  
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1.1.1 Tidigare studier 

En av många som har forskat om detta är Carina Unger, som skrev en doktorsavhandling mellan åren 
2002 och 2006 med titeln ”Industrilaised house building – fundamental change or business as 
usual?”. Denna doktorsavhandling behandlar byggindustrins historia, industrialiserat byggande och 
prefabricering.  
 
Vid Högskolan i Gävle bedrev Johannes Sundström år 2009 ett examensarbete inom 
modulbyggnation av bostadshus. Syftet med hans arbete var att få fram vilka för- och nackdelar det 
finns med att industrialisera produktion av småhus. Arbetet fokuserades på fakta kring 
industrialiseringen av bostadsbyggandet och skapande av modulbyggda villor. En av många saker 
som tas upp är bredd- och längdrestrektioner kring transporter, vilket är mycket väsentligt i frågan. 
Hans resultat visade bland annat att modulsystem med volymelement leder till låga 
produktionskostnader och fuktfria miljöer. Men påpekade även att modulernas dimensioner 
begränsade både transporter och flexibiliteten på planlösningarna. Mer om det i kapitel 4.3 
(Sundström, 2009).  
 
Pernilla Håkansson och Tina Johansson på Tekniska högskolan i Jönköping skrev en rapport år 2009 
vid namn ”Flexibla modullägenheter”. Deras rapport baserades på dess faktum att det idag satsat på 
för lite på bostäder i landet samtidigt som fler och fler ungdomar blir i behov av lägenheter. De 
fokuserar arbetet kring om modullägenheter kan vara svaret för att sänka priserna på 
byggkostnaderna, genom att projektera fram egna modullägenheter. Deras resultat visade att det var 
fullt möjligt att få fram modullägenheter i vilka man kan kombinera både låga byggkostnader samt 
hög kvalitet i bostaden och planlösningar. (Pernilla Håkansson & Tina Johansson, 2009) 

1.2 Plats och tomt 
På kommunen har det legat ett intresse att bygga ett studentbostadshus på en tomt som befinner sig 

ett stenkast väster om högskolan i Gävle, mitt emot Laboratoriet. Det är denna tomt arbetet kommer 

kretsa kring och där studentbostäderna kommer placeras. Mer information om detta finns under 

kapitel 5.  
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1.3 Syfte och mål  
Denna studie ämnar ge svar på vad prisskillnaden blir om ett studentbostadshus med 28 lägenheter 

byggs som platsbyggt respektive modulbyggt med volymelement.  Det ska även göras en digital 

modell över hur ett studentbostadsområde skulle kunna se ut samt en planlösning för huset och 

lägenheterna. Lägenheterna ska vara speciellt framtagen för studenter och ska vara 

handikapanpassade. Målet är att få fram en bra jämförelse mellan vad kostnaden blir för platsbyggt 

och prefabricerat byggande för vår modell av studentbostadashus.  

1.4 Frågeställning 
Hur stor prisskillnad är det för produktion av 1 m2 modulbyggnation i form av volymelement jämfört 

med 1 m2 platsbyggnation för ett typiskt studentbostadshus? 

1.5 Avgränsningar och omfattning 
Examensarbetet har avgränsats till att omfatta industrialiserat byggande, dess påverkan på 

bostadsbyggandet, prefabricerat byggande, skillnaden mellan platsbyggt och modulbyggt i form av 

volymelement och prisskillnad på dessa. Kring arbetet till modellen av bostadshuset har det valts att 

beskriva BBR:s krav för studentbostäder för att få en större förståelse hur en studentlägenhet ska 

kunna utformas. Bostadsområdet kommer att förses med bilder av modellen, materialval till 

byggnaden och planlösningar för plan och lägenheter. Arbetet innehåller inga 

konstruktionsberäkningar.  

1.6 Begreppsutredning 
 Industriellt byggande/bostadsbyggande  

Industriellt byggande/bostadsbyggande innebär att en större del av ett byggprojekt genomförs med 

prefabricerade byggnadselement i fabrik. Prefabricering betyder tillverkning/framställning av 

byggnadselement/byggnadsdelar i förväg i fabrik. (Boverket, Industriellt bostadsbyggande, 2008) 

 Modul/modulbyggnation/modularisering/volymelement 

Dessa begrepp syftar på egentligen samma sak. Vilket innebär att prefabricerade byggelement sätts 

ihop till en volym. Enkelt sagt en lägenhets golv, vägg och tak inkl. ytskikt och VVS-installationer sätts 

ihop på fabrik, vilket sedan kan bilda en byggnad. (Boverket, Plan- och byggtermer, 1994) 

 Sektionsdata 

Sektionsdata är ett kalkylprogram som bygger på standardprislistor för respektive bransch och 

programmet används av entreprenörer, fastighetsbolag, kommuner, landsting, konsulter och större 

företag. (Wikells, u.å.) 
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2. Metod och genomförande 
Examensarbetet har delats upp i fyra faser:  

 Litteraturstudie. 

 Byggnadsutformningsprocess med områdesplanering, idéskisser, byggnadens form, 

materialval och planlösning.  

 Kostnadsberäkning i sektionsdata. 

 Kostnadsberäkning hos modulföretag. 

2.1 Litteraturstudie 
Den första fasen är teoretisk, insamlingen av data har skett genom en litteraturstudie. Litteraturen 

som använts består av elektroniska källor i form av rapporter, böcker, tidsskrifter, lagtexter och 

examensarbeten i ämnet. 

2.2 Byggnadsutformningsprocess 
Skissförslag på hur byggnaderna skulle kunna placeras på tomten skapades med hänsyn till 

omgivningens arkitektur och tomtens placering. Därefter skissades byggnadens form och utseende, 

storlek och färg. Fönster, glasentré och ytterliga detaljer ritades.  Slutligen påbörjades ritningen av 

planlösningen. 

Området skulle bebyggas med två studentbostadshus, med en mindre grönyta emellan. Byggnaderna 

ritades med två våningar plus en vind med 530 m2 boarea per våning. De skissades som i 

ladugårdsstil, med anknytning till ”modern funkisstil” med lockpanel och sadeltak för att kunna passa 

in i området. Ritningarna för området och fasader på husen framställdes i Google Sketchup 8 och 

planlösningarna i Autocad Architecture 2013. Svårigheter kring modulbyggnationer som nämns i 

litteraturstudien har dykt upp under denna process. Byggnaden ritades på ett sådant sätt så att det 

enkelt skulle kunna byggas som moduler med volymenhet. Måtten för lägenheterna har framställts 

så att de ska kunna tillverkas hela i fabrik utan att behöva kapas samt att de ska kunna fraktas med 

lastbil. Lägenheternas planlösning utformas på bästa möjliga kvadratmetersparande sätt men ska 

ändå kunna tillgodose en rullstolsvändning på 1300 mm (SS 914221:2006, 2006).  

2.3 Kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkningen för det platsbyggda studentbostadshuset arbetades fram med hjälp av 

sektionsdata. Där beräknades hela huset med timkostnad från schaktningen av grunden, resning av 

väggar, fönster, köksinstallationer, badrumsinstallationer inklusive all VVS dragningar, elinstallationer 

till måleri av lister.  Kostnadsberäkningen gjordes inte på båda husen, eftersom husen är identiska. 
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2.4 Kostnadsberäkning hos modulföretag 
Tre företag med inriktning mot volymenhet kontaktades via telefon. Om de blev intresserade av 

projektet, skickades ett mail med information om husets storlek, planlösning och materialval. De 

företag som kontaktades var Flexator, Modulgruppen och Husgruppen. Kontaktperson på Flexator 

var Markus Färg, medan kontaktpersonerna på Modulgruppen samt Husgruppen var anonyma. 

Nedan kommer en beskrivning av var och en av företagen. 

 Flexator. ”Flexators strategi är att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett 

industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna 

då man har hela flödet under kontroll.”  Flexator är ett industriföretag som ingår i Nordic 

Modular Group AB och bygger boenden, skolor, kontor och bodar. (Flexator, u.å.) Flexator 

grundades år 1956 av Sigge Oresjö med namnet Oresjös Fabriker. Sigge Oresjö hade fler års 

erfarenheter med traditionellt byggande av trähus. Under en resa i USA upptäckte han att de 

använde sig av mobila bostäder. Detta innebar att arbetskraften kunde röra sig fritt över landet. 

Han påträffade även att plywood användes som skivmaterial vilket möjliggjorde en mer effektiv 

och ekonomiskt försvarbart sätt att bygga hus med hjälp av moduler.  Vid hemkomsten till 

Sverige uppförde han en fabrik för modulbyggnader i Anneberg. Under denna period hade 

Sverige fullt upp med att modernisera infrastrukturen och Oresjös Fabriker fick därmed stora 

beställningar av flyttbara bostäder till alla de som anlade vägar, kraftverk och telefonledningar. 

Vid den här tidpunkten fanns det inga mallar för hur modultillverkning skulle göras. Sigge 

provade olika lösningar samtidigt som han byggde, en stor del av tekniken vid modulbyggande 

som används idag härstammar från hans idéer från 1950- och 60-talet. Under denna period gick 

Sverige på högvarv. Ett blomstrande näringsliv och växande barnkullar krävde fler tak över 

huvudet. Oresjö Fabriker fick många projekt tilldelade och tillverkade många modulbyggda 

kontor, förskolor och skolor. Oresjös Fabriker har gått igenom många namn men heter sedan år 

1990 idag Flexator. Flexator har kontor och fabriker, förutom i Anneberg, även i Gråbo, Lerum 

och Eslöv. (Flexator, u.å.) 

 

 Modulgruppen. ”Tack vare den rationella byggprocessen som kan påbörjas så fort alla 

bygghandlingar är klara, står fastigheterna färdiga bara ett fåtal månader efter byggstarten. Det 

låga kvadratmeterpriset kan sedan ytterligare anpassas efter önskade standarder och 

utrustningsnivåer så att balansen mellan kostnad och bostadskvalitet blir optimal” 

Modellgruppen har sitt säte i Kalmar och är specialiserade på att hyra ut fastigheter som består 

av moduler. De tillverkar och hyr ut alla möjliga byggnader så som studentbostäder, skolor, 

äldreboende och lägenheter. (Modulgruppen, u.å.) 

 

 Husgruppen. "Genom ett helhetskoncept, med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser 

tillhandahålla en helhetslösning för tillverkning och uppförande av flexibla, flyttbara 

studentbostäder med hög kvalité.” Husgruppen Jönköping AB har 30 års erfarenhet inom 

byggbranschen med ambitionen att tillverka sina bostäder med en ekonomisk, snabb och 

komplett helhetslösning. En eftersträvan att utveckla sina tjänster hela tiden för att anpassa sig 

efter dagens krav på tid, ekonomi samt kvalitet för att skapa nya möjligheter finns. (Husgruppen, 

u.å.) 
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3. Industrialiseringen 

3.1 Industrialiserat bostadsbyggande 
Carina Unger (2006) beskriver att industrialiseringen är en pågående utveckling i byggindustrin, som 

är utvecklad på i branschen, arbetsplatser men även på andra ställen. Den ursprungliga betydelsen av 

industrialiserat byggande var att både komponenter och element förflyttades från byggarbetsplatsen 

till fabriker. Därefter monterades elementen ihop på byggarbetsplatsen (Adler, 2001, refererad i 

Unger, C, 2006). Men idag ingår hela byggprocessen i uttrycket. Industrialiseringen är användning av 

moderna metoder och teknologier där prefabricering är en form av industrialiseringen. Vilket gäller 

för processer för prefabricerat byggande men även såväl moderna processer för platsbyggande 

(Sebestyén, 1998, refererad i Unger, C, 2006). Ett annat exempel, enligt Sarja (1998, refererad i 

Unger, C, 2006) är att begreppet är en tillämpning av systematisk och modern metod för design, 

kontroll och produktionsplanering som både är specialiserade för en mekaniserad och automatiserad 

tillverkningsprocess. 

3.2 Industrialismens påverkan på bostadsbyggandet 
Under 1700-talet startade industrialismen i Storbritannien. Detta innebar att maskiner började 

användas istället för handredskap. Detta spred sig snabbt och snart fanns det över hela västvärlden 

och USA. Till Sverige kom industrialismen i slutet av 1800-talet. För byggbranschen innebar detta att 

bostadsefterfrågan ökade och att produktionsmetoderna ändrades. I början av 1900-talet kom 

byggmaterial och dess produktion att industrialiseras. Detta innebar bland annat att tegel 

industritillverkades. Däck- och pelarsystem började även användas till att placera innerväggarna i 

exempelvis kontorsbyggnader. (Hyll & Lessing, 2004, refererad i Ilestam & Törnkvist, 2005) 

Under Stockholmsutställningen 1930 kom Sveriges första fabrikstillverkade hus att visas upp. Detta 

gjorde att en utveckling startades av småhus som var monteringsfärdiga. Under 1940- och 50-talet 

bildades fler och fler hustillverkare tack vare den tidigare utvecklingen, detta gjorde att det blev 

vanligare med att fönster, dörrar och andra snickeriarbeten helt gjordes i fabrik istället för i små 

snickeribodar på arbetsplatsen som tidigare. Dock så var allt inte perfekt, för hanteringen av dessa 

förtillverkade komponenter gjorde arbetet tungt eftersom en föråldrad metod användes på 

arbetsplatsen. (Hyll & Lessing, 2004, refererad i Ilestam & Törnkvist, 2005) 

I många Europeiska länder under 1950- och 60-talet utvecklades förtillverkade system enligt 

massproduktionsprinciper med hjälp av statligt stöd. Samtidigt var det stor bostadsbrist i Sverige, 

vilket ledde till att ett beslut togs 1964 att det, under perioden 1966-1975, skulle uppföras en miljon 

bostäder för att klara av efterfrågan. Detta gjorde att 100 000 bostäder skulle byggas per år, vilket 

innebar en ökning 40-50% än tidigare. Denna ökning av bostadsproduktion innebar att de befintliga 

byggföretagen var tvungna att utöka sina verksamheter samt att nya byggföretag kom att bildas. Ett 

problem var dock att det var brist på arbetskraft. För att lösa detta problem var det viktig att sänka 

antalet mantimmar på arbetsplatsen, vilket i sin tur ledde till en ökning av prefabricerade 

byggkomponenter. Hanteringen av byggmaterial blev bättre under 1950-talet då hissar infördes i 

produktionen, för att sedan ta det ett steg längre under 1970-talet då tornkranar kom att användas. 

Detta blev en viktig del i byggandets industrialism. (Hyll & Lessing, 2004, refererad i Ilestam & 

Törnkvist, 2005) 
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Byggandet av bostäder sjönk under övergången av 1970- och 80-talet, för att under slutet på 1980-

talet få ett litet uppsving, för att sedan nästan helt gå under på 1990-talet då en skattereform som 

innebar full moms på byggandet infördes, plus att det var lågkonjunktur. Detta ledde till höga 

bostadspriser, vilket i sin tur ledde till bostadsbrist. Den teknikutveckling som kom under 

miljonprogrammet stannade upp under perioden 1975-2000 då byggmarknaden var svag. Detta 

gjorde att flera betongfabriker fick läggas ner, och då mängden minskade, minskades även fördelarna 

med att fabrikproducera. Detta i sin tur ledde till mindre effektivitet samt högre kostnader för 

produktionen av bostäder. En ny industrialisering kom att talas om under 1980-talet då idéer från 

bilindustrin togs där, istället för att beställa enstaka material från olika leverantörer, dem köpte hela 

system av samma leverantör. Detta gjorde att mer prefabricerade delar i byggandet började 

användas, men detta gjorde även att produktionspriserna ökade. Det som kan sägas är att 

användningen av prefabricerade byggdelar har använts när bostadsbristen varit hög och brist på 

personal och tid funnits, men att platsbyggnation kommit tillbaka när efterfrågan lugnat ner sig. (Hyll 

& Lessing, 2004, refererad i Ilestam & Törnkvist, 2005) 
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4. Modulbyggnation kontra platsbyggnation 

4.1 Platsbyggt 
Att platsbygga ett hus innebär att ett hus byggs från grund till tak på den plats huset ska stå på. 

Allting görs alltså på samma plats, grunden gjuts, väggarna byggs, taket byggs på, dörrar och fönster 

monteras och så vidare. Detta gör att hänsyn tas till olika saker som väder, transport av material med 

mera. En del hantverkare behöver även vänta på sin tur då till exempel stommen inte kan börja 

byggas förrän grunden har torkat. 

4.2 Modulbyggt 
Med modulbyggt menas att istället för att bygga ett helt hus på plats så tillverkas en större del av 

delarna på fabrik för att sedan transporteras till bygget, för att därefter placeras på en förgjuten 

grund. Detta kan användas i alla möjliga byggen så som villor, flerbostadshus, skolor, kontor och 

tillfälliga baracker. Fördelen med att bygga i fabriker istället för att bygga på plats är att klimatet inte 

blir ett störande moment som till exempel regn och vind. Andra fördelar med att bygga i fabrik kan 

vara att bygga på ett mer effektiv sätt och tillämpa löpande band metoden när till exempel flera 

lägenheter ska tillverkas i ett flerbostadshus. (Moelven, u.å.) Med den rationella byggprocessen kan 

byggnader vara klara på bara några månader, och det låga kvadratmeterpriset kan anpassas efter 

önskade standarder och önskad utrustning så att förhållandet mellan kvalitet och pris bli så bra som 

möjligt. 

4.2.1 Hur kan det gå till? 

Hos Flexator kan ett projekt starta genom att en beställare lägger fram en förfrågan. Denna behöver 

inte vara speciellt detaljerad då det räcker med att till exempel säga att ett studentområde med ett 

visst antal lägenheter på en viss tomt ska byggas. Den informationen räcker för att ett förslag ska 

kunna tas fram med planlösningar, fasadritningar och vad det kostar. Detta brukar vara klart på bara 

några veckor. Om beställaren är nöjd går det vidare genom projekteringsmöten, där detaljer i större 

omfattning bestäms som färger, ytskikt och mindre detaljer som inte varit klart på det första 

förslaget. När en överenskommelse sedan nåtts görs en tidsplan så att ett datum kan sättas då 

produktionen börjar. När tidsplanen är klar kan alla material bestämas och detaljritningarna kan 

delas in såsom el, ventilation och VVS och skickas till de ansvariga inom varje område. 

När alla material har kommit till fabriken börjar tillverkningen av moduler. Virket kapas och målas för 

att sedan köras till de olika stationerna. Olika elementen tillverkas som tak, golv och väggar var för 

sig, för att sedan sättas ihop till en stomme. Väggar och tak i modulen spacklas och golvet läggs. Även 

elrör mellan tak och vägg kopplas ihop.  

Nästa steg blir att dra alla elkablar och installera rör så att radiatorer, toaletter, handfat, uttag, 

belysning och strömbrytare kan sättas på plats. Efter det så installeras ventilationssystemet. Sen är 

det dags för inredningen att sättas på plats. Detta innefattar till exempel kök, dörrar, garderober och 

lister med mera. Efter allt detta återstår bara en grovstädning innan modulerna är redo att 

transporteras till bygget. Det som är smidigt med moduler är att samtidigt som de tillverkas, så kan 

allt markarbete göras på byggplatsen samt att grunden kan gjutas. Detta kan spara en massa tid. 

Det som återstår att göra när modulerna kommer till bygget är att koppla in värme-, vatten- och 

elinstallationer samt att sätta dit detaljer som inte kunnat sättas på plats innan transporten. 

(Flexator, u.å.) 



   15 
 

 

 

(Figur 1: Exempel på modulfabrik) setragroup.com Hämtad 24/05/13, från http://www.setragroup.com/sv-
SE/Byggsystem/Plusshus/ 

  

(Figur 2: Exempel på montering av moduler) Allombostad.se hämtad 18/05/13, från http://www.alltombostad.se/hus-
pa-plats-moduler-for-smidig-transport-22616/nyhet.html 

  

http://www.setragroup.com/sv-SE/Byggsystem/Plusshus/
http://www.setragroup.com/sv-SE/Byggsystem/Plusshus/
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4.2.2 Exempel på flödesschema  

Nedan visas en bild från Flexators hemsida, där de ger ett exempel på hur ett flödesschema ser ut när 

de arbetar mot en kund under en projekteringsprocess. 

 

(Figur 3: Figuren ovan visar ett flödesschema mellan företaget Flexator och en kund vid modultillverkning) Flexator.se 
hämtad 25/05/13 från http://flexator.se/Foretaget/Styrkor/Sa-har-jobbar-vi/Flodesschema/  
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4.2.3 För- och nackdelar med modulbyggnation 

Följande för- och nackdelar är hämtade från Pernilla Håkansson & Tina Johansson avhandling Flexibla 

modullägenheter. Examesarbetet handlar om att projektera fram mindre modullägenheter som alla 

olika slags personer kan bo i samt att lägenheterna ska vara kostnadseffektiva och ha hög 

boendekvalitet.  

Fördelar Nackdelar 
 Fuktfria byggnader 

Man slipper ta hänsyn till väder och vind, vilket 
gör att man minskar risken för mögel.  

 Byggnadsprocessen blir mer komplex 
Investeringar i förberedelser, planering och 
organisering måste bli mer intensivt då allt 
måste passa perfekt första gången. 

 Bättre arbetsmiljö och mindre spill  Måttstandader 
På grund av transporter och storlek på fabrik blir 
planlösningarna begränsade. 

 Kortare byggtid 
Samtidigt som grunden gjuts så kan byggnaden 
byggas i fabrik. Detta ger mindre störning på 
omgivande område då det tar kortare tid att 
färdigställa. 

 Hot mot byggnadsarbetare 
Då större delen av arbetet flyttas in i fabrik så 
försvinner antalet mantimmar på 
byggarbetsplatsen. 

 Bättre ljudmiljö 
Vid sammankoppling av moduler bildas en extra 
luftspalt mellan byggnadselementen. 

 Svårt att anpassa arkitektens ritningar 
till moduler 

Då man tidigt anlitar en arkitekt att rita 
byggnaden så blir det svårt att anpassa dessa 
ritningar till moduler. 

 Kontroll över leveranstider och 
kostnader 

Bättre styrning över byggnadsprocessen. 

 Systemfel 
Systemfel kan bli dyra om de inte upptäcks i tid. 

 Serieeffekter 
Tack vare att man till större del använder sig av 
samma fönster och dörrar osv. kan man köpa in 
större kvantitet vilket i sin tur kan minska 
kostnaden. 

 Negativa attityder 
Många drar paralleller till sina negativa 
erfarenheter av miljonprogrammet, där man 
använde sig av industriellt byggande. 

 Återanvändning av projektering 
Genom att använda sig av en projekteringsmall 
så behöver varje projekt bara anpassas efter 
beställarens önskemål samt tomt. 

 Tjocka innerväggar 
Det blir två väggar i innerväggen då modulerna 
ställs mot varandra. 

 Flexibla byggnader 
Byggnaderna är efter montering både lätta att ta 
isär och flytta till annat läge. 

 Färre tillvals- och ändringsmöjligheter 
Detta minskar då allt projekteras samtidigt. 

(Pernilla Håkansson & Tina Johansson, 2009) 
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4.3 Transporter 
En viktig del i modulbyggnation är transporter av de färdiga modulerna. För att få transportera dessa 

på vägarna så finns det en del restriktioner som ska följas. Nedan beskrivs vad som bör tänkas på 

samt vilka bredd- och längdrestriktioner som finns. 

4.3.1 Att tänka på vid transport 

För att få transportera stora laster på vägarna så finns det några saker som måste tänkas på. Först 

och främst lär en ansökan skickas om en dispenstransport hos Vägverket eller, om transporten bara 

tar plats inom en kommun, den berörda kommunen. När klartecken fåtts gäller det att ha de 

utmärkningar som nämns i beslutet som exempel skyltar med bred last text, varningsbil eller 

poliseskort. Vid poliseskort gäller det att kontakta polisen minst 7 arbetsdagar innan transporten ska 

genomföras. Innan transporten genomförs ska en kontroll av vägen göras för att kolla om den är fri 

från vägarbeten och liknande. En vägning av transporten bör även göras då Vägverket kan göra en 

kontrollvägning. En sista sak är att hålla sig inom den beviljade giltighetstiden. (Vägverket, u.å.) 
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Transportrestrektioner: 

(Tabell 1: Transportrestrektioner gällande transport) Eslov.se Hämtad 16/05/13, från 
http://www.eslov.se/download/18.3c709a8a13526f8f516800035824/Broschyr+om+dispenstransporter.pdf 

Längd 24-30 m 30-35 m  Längre än 35 m 

Transporttider (då 
man inte får köra) 

 När sikten är 
nedsatt 
(exempelvis vid 
dimma, tätt 
snöfall eller 
snörök.) 

 I mörker 

 När sikten är 
nedsatt 

 Fredag efter kl. 
15.00 

 Dag före sön- 
och helgdag kl. 
10.00–18.00 

 Sön- och 
helgdag kl. 
12.00–20.00 

 Vid andra 
tillfällen då 
intensiv trafik 
kan förutses. 

 

Utmärkning av 
skyltar 

 Utmärkning  Utmärkning 

 Varningsbil 

 Styrbara axlar 

 Utmärkning 

 Varningsbil 

 Styrbara axlar 

 Poliseskort 

Bredd 261-310 cm 311-450 cm Bredare än 450 cm 

Transporttider (då 
man inte får köra) 

 Inga 
tidsrestriktioner 

 I mörker 
måndag till 
fredag kl. 
06.00-09.00 
och måndag 
till torsdag kl. 
15.00–20.00 

 Fredag efter kl. 
15.00 

 Dag före sön- 
och helgdag kl. 
10.00–18.00 

 Sön- och 
helgdag kl. 
12.00–20.00 

 Vid andra 
tillfällen då 
intensiv trafik 
kan förutses 

 I mörker 

 När sikten är 
nedsatt 

 Fredag efter kl. 
15.00 

 Dag före sön- 
och helgdag kl. 
10.00–18.00 

 Sön- och 
helgdag kl. 
12.00–20.00 

 Vid andra 
tillfällen då 
intensiv trafik 
kan förutses. 

Utmärkning av 
skyltar 

 Utmärkning  Utmärkning 

 Varningsbil 

 Utmärkning  

 Varningsbil 

 Poliseskort 
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5. Byggnadsutformning 

5.1 5.1 Vad säger Boverkets byggregler om studentbostäder? 
Enligt BBR 19 avsnitt 3:226 får studentbostäder göras mindre än vanliga bostäder. Funktionerna med 

matlagning, måltider och samvaro får och kan flyttas ut till gemensamma utrymmen. Om köket 

flyttas ut till ett gemensamt utrymme får max 12 bostadslägenheter dela på det. Vid en minskning av 

arean för samvaro i en bostad, jämfört med normalnivån för den svenska standarden SS 91 42 21, ska 

det finnas ett gemensamt samvaroutrymme för de boende. Det finns inga specifika byggregler för 

hur stora de gemensamma utrymmena ska vara och hur många som får dela på dem, utan det är det 

enskilda fallet som avgör dess placering och utformning. Ett kök i en studentlägenhet får göras 

mindre än den normalnivå som finns för andra typer av lägenheter, vilket framgår i svenska 

standarden SS 91 42 21, BBR 19 avsnitt 3:226. Dagens studentbostäder som byggs har en area mellan 

20 och 27 m2 (Boverket, Fakta om Boverkets byggregler). Under 1990- och 2000-talet byggdes 

studentbostäder med ett utrymme för ett eget kök med samvaro och måltidsfunktionen togs bort 

och placerades i ett gemensamt utrymme om lägenheten inte haft plats för detta. Lägenheter med 

högst 35 m2 behöver bara ett fönster om matlagning, sömn och samvaro inte är avskilt, dock så 

måste detta fönster ha en viss storlek som är kopplat till rummets yta. Detta på grund av att antalet 

fönster är knutet till hur många funktioner som ska vara avskiljebara. Om matlagningsplaceringen 

ändå är avskild från resterande behövs bara indirekt tillgång till ljus, öppningsbart fönster eller 

vädringslucka, (BBR 19 avsnitt 3:226, 6:253). 

Enligt BBR 19 avsnitt 3:22 ska bostaden innehålla dessa funktioner och utrymmen: 

 Hygienrum 

 Dagligsamvaro – rum eller avskiljbar del 

 Sömn och vila – rum eller avskiljbar del 

 Utrymme för måltider 

 Utrymme för hemarbete 

 Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 

 Utrymme för kombimaskin om gemensam tvättstuga saknas 

 Utrymme och inredning för förvaring 

I boendeformer för studerande och ungdom kan samvaro, matlagning och utrymme för måltider 

flyttas ut i gemensamma utrymmen enligt BBR 3:226. (Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR) 
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5.2 Tomt- och husplanering 
Tomten som studentbostadsområdet är tänkt att byggas på ligger intill Kungsbäcksvägen vid Gävle 

högskola. Tomten som är på cirka 4000 kvm är rektangulär och har måtten 50x80 meter. Vid 

planering av byggnadernas plats på tomten var det viktigt att inte placera dem för nära bäcken norr 

om tomten, med tanke på rasrisken. Sydväst om tomten ligger höskolans nya laboratorium. 

Laboratoriet går i rött, svart och grått med en modern ton och stora fönsterpartier. Till öster om 

tomten befinner sig Kungsbäcksköket, ett mindre hus med röda fasader. Söder om högskolan byggde 

Gavlegårdarna sju studentbostäder. Byggnaderna är avlånga och påminner lite om större lador. De är 

gröna med röda lister kring dörrar och fönster och taket är av ett orange tegel. För att de kommande 

planerade husen ska kunna få en kontakt med de 15 år äldre byggnaderna föll valet att köra på 

samma storlek och utformningen som dessa. (Gavlegårdarna, 2013) Valet föll på två avlånga 

byggnader med en park i mitten, placerade med g (Boverket, Fakta om Boverkets byggregler)aveln 

mot vägen. 

FAKTA 

Matbutik: 1 km 

Busshållplats:50 m 

Avstånd till centrum: 1,5 

km 

Cykelavstånd till 

Högskolan i Gävle: 0 m 

Hälsocentral: 2 km 

Sjukhus: 1,5 km 

 

 

(Figur 4: Flygfoto på området) Hitta.se Hämtad 29/04/13, från 
http://www.hitta.se/karta#center=6728725:1571570&zl=9&bounds=5360924:-
1253076,8626424:4626924&rlm=1&type=sat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 5: Situationsplan på tomten) Gävle kommun Hämtad 22/05/13, primärkarta 
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5.3 Utformning av området 
Första skissen på byggnaderna gick i funkis stil. Här hade byggnaderna ett brutet sadeltak med 
ljusinsläpp i taket. Men då det bara var lägenheter på en sida på andra våningen så valdes ett hus 
med två fulla våningar med sadeltak, som 
Gavlegårdarnas byggnader på 
Stenhammarsvägen bakom högskolan. 
Men för att få byggnaderna att passa in i 
miljön och de omkringliggande 
byggnaderna runt tomten föll valet på 
röda fasader. Då byggnaderna inte ska 
upplevas som lador jämfört med det 
moderna laboratoriet, bestämdes det att 
ett trapphus med stora fönsterpartier ska 
placeras på den södra gaveln mot 
Kungsbäcksvägen. Detta ska ge 
byggnaderna en mer modern funkisstil. 
Google Sketchup valdes till uppgiften där 
hela området arbetades fram.  
 
 

(Figur 7: Modell över studentbostadsområdet) Rönnbäck M, Google Sketchup 23/05/13 
 

(Figur 6: Första skiss på byggnaden) Rönnbäck M, MS Paint 01/04/13 
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(Figur 8: Fasad mot öster) Rönnbäck M, Google Sketchup 23/05/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Planlösning 
Byggnaderna planerades att bestå av ett visst antal lägenheter med ett stort gemensamt kök. Bland 

annat har Stenhammarsvägen 19-31 detta system. Dock med egna erfarenheter kan det både bli 

trångt då många tillagar sin mat samtidigt, men även obehag vid lukter och stök. Detta problem har 

lösts genom att ge varje lägenhet ett eget pentry. En annan anledning till att varje lägenhet har ett 

eget pentry är att det max får vara 12 lägenheter på ett gemensamt kök, som tidigare nämnt. Ett 

gemensamt kök är ändå nödvändigt då det inte finns installerade ugnar i lägenheterna. Varje våning 

består av 14 lägenheter, 1 större kök, 1 tvättrum och 1 förråd/servicecentral. Lägenheterna är på 25 

m2 och är handikappanpassade. Från början ritades lägenheterna att vara 27 m2. Detta var en bra 

storlek för att få med BBR:s krav på funktioner och utrymmen i en lägenhet som behöver svängrum 

för en handikappad. Detta gjordes så att det fick plats 14 lägenheter per våning. Men på grund av 

kostnadsskäl, minskades lägenheterna till 25 m2.  Då byggnaden inte har tillgång till hiss anses bara 

plan 1 som handikapanpassad,  men det är tänkt att en sådan enkelt ska kunna installeras i 

trapphuset vid framtida behov. 

(Figur 9: Fasad mot söder) Rönnbäck M, Google Sketchup 23/05/13 
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Byggnadernas interiör är enkel men modern. Entrén är mot söder i det inglasade trapphuset. Här 

finns en mindre hall med postfack, tvättstuga, städförråd till höger och kök till vänster. Köket är stort 

och rymligt med bra ljusinsläpp i form av fyra fönster. Rakt fram från hallen befinner sig korridoren 

och alla lägenheter. Korridoren har en nödutgång i andra gaveln. Väl inne i en lägenhet ligger först 

hallen med hatthylla, garderober och en spegel. Intill hallen finns badrummet. Badrummet är 

handikappanpassat och har en vanlig enkel studentstandard. Vita kaklade väggar, med 

golvplastmatta. Rakt fram från hallen befinner sig allrummet. Allrummet har ett pentry, en sovplats 

och en möbleringsyta på ca 12 kvm. På vinden finns ett förråd i form av gallerrum. Byggnadernas 

interiör är enkel men modern.  

(Figur 10: Planlösning på studentbostadshuset) Rönnbäck M, Stigenberg L. AutoCAD, 26/05/13 

 

(Figur 11: Planlösning på lägenheten) Rönnbäck M, Stigenberg L. AutoCAD, 26/05/13 
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5.5 Material 
Byggnadernas grund är en platta på mark, med 100mm betong och 300mm cellplast. Ytterväggarna 

är 400mm tjocka med mineralullskiva, träregel och lockpanel. Innerväggarna är bestående två 45x70 

träreglar med mineralullskivor och 2 gipsskivor på vardera sidan. Mellanbjälklaget och vindsbjälklaget 

är bestående av träbalkar med mineralullskivor ca 300mm tjocka. Taket är ett ventilerat snedtak med 

265 mm mineralull med betongtakpannor. Anledningen till val av tjocklek på yttertak är att 

mellanbjälklaget på 300mm är tänkt att isolera vinden i så stor grad att en grövre tjocklek inte ska 

behövas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell på ytterväggens material utifrån och in.  Tabell på yttertakets material utifrån och in. 

           

(Figur 12: Ytterväg) Sektionsdata Hämtad 27/05/13    (Figur 13: Yttertak) Sektionsdata Hämtad 27/05/13 

Material för ytterväg (utifrån och in) 

22 lockpanel dubbelgrundad 

28x70 läkt c 600 

9 gipsskiva vindskydd 

H-profil för 9 gipsskiva 

45 mineralullsskiva-36 

45x45 läkt c 600 

195 mineralullsskiva-36 

45x195 reglar c 600 

0,20 plastfolie 

45 mineralullsskiva-36 

45x45 läkt c 600 

12 spånskiva 

13 gipsskiva (B=900) 

Material för yttertak (utifrån och in) 

Betongtakpannor, ytbeh, svarta 

25x38 bärläkt 

25x25 ströläkt 

Underlagspapp VU typ 112 

22 råspontad panel 

45x45 luftningsläkt 

3,2 hård träfiberskiva 

45x220 åsar C14 c 1200 

45x45 utsalning uk takstol 

265 sprutad mineralull-37 

0,20 plastfolie 

28x70 gles panel c 300 

13 gipsskiva (B=900) 
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6. Resultat 

6.1 Platsbyggt 
En kostnadsberäkning med hjälp av Sektionsdata visar att ett studentbostadshus som är platsbyggt 

kostar cirka 15 380 000 kr. Då huset är 1210 kvm stort blir det ett kvadratmeterpris på cirka 12 700 

kr/m2 exkl. moms. 

Material (kr) 

Grund inkl schaktning 847 570  

Väggar inkl inne- och yttervägg 3 684 638  

Bjälklag  1 550 742  

Tak  762 312 

Fönster 401 704 

Dörrar  536 170 

Inredning 2 366 716 

VS 1 914 379 

Ventilation 1 263 364 

El Ca 1 000 000 

Vind inredning 400 000 

Glasentré 652 644 

Summa 15 380 242 
Tabell över kostnadsberäkning av platsbyggt studentbostadshus. 

6.2 Modulbyggt 

6.2.1 Husgruppen 

Via telefonsamtal har Husgruppen sagt att alla deras byggprojekt haft 30 % lägre kostnader än vid 

platsbyggnation.  Detta skulle i så fall betyda att byggnaden skulle få en byggkostnad på 10 766 000 

kr. Vilket motsvarar en kvadratmeterkostnad på 8 900 kr. 

6.2.2 Modulgruppen 

En kontakt från modulgruppen säger att deras modul och B25 (25 m2), kostar 7000 kr/m2
 exkl. moms. 

B25 är ganska lik våra lägenheter i både form och storlek. Vid uträkning av priset per lägenhet får vi 

att varje lägenhet kostar 175 000 kr. 28 lägenheter kostar då 4 900 000 kr. Dock ingår inte grund, 

yttertak, väggar, inredning och VVS och el till kök, förråd/servicerum och tvättstuga. Därför måste 

dessa kostnader räknas på.   Läggs dessa uträkningar på, landar priset någonstans mellan 10 500 000 

– 12 500 000 exkl. moms. Fördelat på kvadratmeter på huset blir det cirka 9 500 kr/m2 exklusive 

transport, vilket betyder 25 % lägre kostnad jämfört med platsbyggnation. 
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(Figur 14: 3D vy av modul B25) Modulgruppen.se Hämtade 26/05/13, från http://modulgruppen.com/files/2012/02/mg-
modul-b25.pdf 

6.2.3 Flexator 

Markus Färg på Flexator räknade ut att byggnaden skulle ha kostat ca 20 000 000 kr, 1210 m2 (16 530 

kr/m2 exkl. moms). Vilket motsvarar en 25 % högre kostnad än platsbyggt. Detta beror på att deras 

fabrik inte är anpassad för måtten på lägenheterna. Skulle lägenheterna ha optimerats till deras 

fabrik storlek på 3,9 x 13,8 hade priset hamnat på 15 175 000 kr, 1110 m2 (13 795 kr/m2 exkl. moms) 

(byggnaden minskar i storlek på grund av de mindre måtten). Här blev det ungefär samma kostnad 

med modulbyggnation jämfört med platsbyggnation. 

 

 

  

 Platsbyggt Husgruppen Modulgruppen Flexator 1 Flexator 2 

m2 1210 1210 1210 1210 1110 

Kostnad (kr) 15 380 000 10 766 000 11 500 000 20 000 000 15 175 000 

Kr/m2 12 700 8 900 9 500 16 500 13 700 

% kostnad av 
platsbyggt 

 -30 -25 +25 0 

http://modulgruppen.com/files/2012/02/mg-modul-b25.pdf
http://modulgruppen.com/files/2012/02/mg-modul-b25.pdf
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7. Slutsats/Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Till en början vill vi säga att metoden som vi har använt oss av, kombinerad teoretisk datainsamling 

och med det praktiska arbetet med att rita upp ett förslagshus/område och beräkna dess pris i 

sektionsdata, har varit en mycket bra och lärorik inlärningsprocess. Carina Ungers doktorsavhandling 

var nyttig för att få en större förståelse kring hur byggindustrins historia ser ut. Bland annat jämförde 

hon det industriella byggandet med bilindustrins rullande band. Johannes Sundströms 

examensarbete var även nyttigt att läsa då den gav stor förståelse för modulbyggda volymelements 

för- och nackdelar, men även längd- och breddrestriktioner för transporter. Detta gav oss en inblick i 

att modullägenheter inte kan vara hur stora som helst. Examensarbetet ”Flexibla modullägenheter” 

av Pernilla Håkansson och Tina Johansson var också väldigt intressant då den var inriktad på 

utformning av modullägenheter och den gav oss idéer för denna rapport. Även de tog upp för- och 

nackdelar kring modulbyggnation. Det intressanta är att deras för- och nackdelarna är lika många, 

men enligt oss väger fördelarna mycket tyngre än nackdelarna. 

 Många problem och frågor med praktiska och tekniska lösningar hade troligtvis inte kunnat lösas 

utan den teoretiska kunskapen. Med hjälp av dessa lärdomar blev det lättare att intressera företagen 

på telefon och mail. Alla företagen tyckte vår idé var bra och ville gärna räkna på vårt hus. Dock fick vi 

problem under projektets gång. Vi hade inte räknat med att företagen även hade vissa lägenhetsmått 

som de inte kunde överstiga, då fabrikerna är speciellt anpassade för deras egna modulmått. Detta 

har gjort så att vårt hus har blivit dyrare att konstruera för det enda företag som slutligen räknade på 

byggnaden, då det blev tvungna att dela lägenheterna på mitten för att konstruera dem. Detta är 

något vi skulle haft svårt att förutse. 

Skulle vi göra en liknande studie skulle vi ha kontaktat fler företag i ett tidigare stadie och kanske till 

och med besökt en fabrik där monteringen av volymelementen sker för att få fram vilka mått på 

lägenheter de använder sig av vid byggandet av moduler. Därefter ritat och byggt upp hela 

byggnaden. På så vis hade det varit lättare att jämföra priset på byggnaden och därmed även fått en 

större förståelse för processen. Detta kunde inte göras på grund av den tidsbrist som fanns efter att 

vi fått insikt om detta. 

Anledningen till att studentbostadsområdet valdes att ritas i Google Sketchup var för att vi kunde 

forma våra idéer och tankar enklare. Både Revit och AutoCAD är väldigt strikta i uppbyggnaden av 

programmen. Därmed tyckte vi det var svårt att få fram egna idéer. 

7.2 Resultatdiskussion 
De svar och fakta som kommit fram under telefonsamtalen stämmer troligtvis väl med vad Sveriges 

resterande modulföretag har för m2 pris på deras moduler. Dock är vi mindre säkra på att vårt m2 pris 

för platsbyggt stämmer väl överens med verkligheten. Vi kan inte med säkerhet fastställa att 

kostnadsberäkningarna stämmer korrekt, eller att priset för det modulbyggda är korrekt. Dels på 

grund av det troligtvis finns en del felvärden i vår uträkning på den platsbyggda. Som exempel hade 

vi i början glömt ta med brandgasspjället i uträkningarna. Dessa ska installeras i ventilationen till 

varje lägenhet, vilket kostar cirka 500 000kr. När detta upptäcktes så togs det med i beräkningarna.  
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Med modul B25 hade vi bara kvadratmeterpriset för en lägenhet. Men för att få fram totala 

kvadratmeterpriset för hela byggnaden, så adderades det med 28 lägenheter. Därefter tillkom priset 

för de resterande delarna så som grund, tak, installationer och övriga komponenter. Då det inte står 

materialval i väggar och vad för inredning modulerna innehåller, kan dessa uträckningar vara osäkra. 

Hur billigt det blir med modulbyggt begränsas över hur stora mått som en modulfabrik kan arbeta 

med. Som till exempel kunde Flexator inte få ner priset på byggnaden med några större kostnader, 

på grund av att deras fabrik inte kunde hantera storleken på lägenheterna. Deras fabriker hade bara 

plats för 3,9 x 13,8 meter. Det betyder att de hade blivit tvungna att dela lägenheterna på mitten och 

även göra en onödig delning i korridoren. Modulgruppen hade dock haft utrymme i deras fabriker för 

våra lägenheter, synd bara att de inte fick tid för vårt projekt. 

7.3 Slutsats 
Att bygga moduler med volymelement har i vårt fall visat sig vara både billigare och dyrare, då 

kostnaderna kunde hamna både 25 % lägre samt 25 % högre än platsbyggnation. Genom att använda 

Modulgruppens modul B25 blev det 25 % lägre kvadratmeterpris på vår byggnad ifall det hade varit 

modulbyggt, vilket även Husgruppen påpekar att prisskillnaden ungefär kan bli. Från Markus Färg på 

Flexator fick vi två svar: samma kostnad och 25 % dyrare. Anledningen är som nämnt tidigare 

beroende av om Flexator blir tvungna att dela på lägenheterna eller inte. Detta visar hur viktigt det är 

för modulföretag att anpassa fabrikerna till modulmåtten om de ska kunna konkurera med 

platsbyggnation. En annan aspekt att ta hänsyn till på resultatet är det eventuellt felaktiga 

uträkningarna från vår sida och Markus Färgs noggrannhet. 

Vi har under arbetets gång upptäckt att prisskillnaden i stort är beroende av hur stora byggprojekten 

är, vilka yttermått lägenheterna, hur avancerade de tekniska delarna är och hur väl man planerar 

planlösningen. Själva utformningen av planlösningen för lägenheterna var svår, dels på grund av att 

vi ville göra moderna och öppna planlösningar, samtidigt som installationer ska bli så billigt som 

möjligt och lägenheternas kök och badrum ska vara vägg i vägg mot varandra. Ett antagande är att 

studentbostadshus är ypperliga att byggas i moduler med volymelement. Byggs ett 

studentbostadshus blir ett visst antal mindre lägenheter identiska. Fabriker kan då enkelt och 

kostnadseffektivt bygga lägenheterna på rad. Ju mer timmar i fabriken jämfört med alla 

arbetstimmar ute på plats, desto billigare blir det.  Är byggprojekten stora blir det mer arbetstimmar i 

fabrik vilket i sin tur sänker kostnaderna. Lägenheterna måste som tidigare sagt även de vara i 

lämplig storlek för fabrikerna. Är de för stora måste de delas i fabriken, vilket i sin tur ökar 

kostnaderna.  

Vårt examensarbete försökte lösa hur stor prisskillnaden skulle bli, men svaret stämde inte med våra 

förväntningar.  En sammanställning av våra uträkningar tillsammans med Modulgruppens modul B25 

och Flexators uträckningar, där lägenheterna inte behöver delas, ger cirka 15 % lägre kostnader om 

byggnaden byggs med moduler i form av volymelemet. Dock tror vi generellt att prisskillnaden kan bli 

ännu större. 
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8. Framtida studier 
Under arbetets gång har det framkommit flera gånger att storleken på projekt och lägenhet har en 

avgörande roll för om det går att använde sig av moduler med volymbyggnation. Dock har det inte 

framkommit vilka material andra material än trä som är lämpade. Det skulle även vara intressant att 

få fram hur stora byggprojekten ska vara för att serietillverkning i fabrik ska vara lönsamt och vilken 

storlek på en modul i volymelement som är mest vinstgivande. 
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Bilagor 
 

Uträkningar med hjälp av Sektionsdata 

Grund 
     

 
Längd (m) Kostnad/m (kr) Kostnad (kr) 

  Schakt för kantbalk 
     Kostnad exkl. moms 57,5 285,14 16395,55 

  

      Schakt för rörledning  
     Kostnad exkl. moms 10 1966,09 19660,9 

  

      Schakt för elledning 
     Kostnad exkl. moms 10 436,72 4367,2 

  

      Kantbalk  
     Kostanad exkl. moms 59,2 691,69 40948,048 

  

      

 
Längd (m) Bredd (m) Area (m2) 

   Grund hus 
     

 
36,5 14,7 536,55 

  

 
35,5 13,7 486,35 

  

   
50,2 

  Grund glashus 
     

 
2,9 5,4 15,66 

  

 
1,9 4,4 8,36 

  

   
7,3 

  

      Golv på mark Kostnad/m2 (kr) Area (m2) Kostnad (kr) 
  Kostnad exkl. moms 861,02 486,35 418 757,08 
  

      Schakt för sula 
     Kostnad exkl. moms 303,16 486,35 147441,866 

  

      Installationer för VS, EL 
  

200000 
  

      Summa 
  

847 570,64 
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Väggar 
     

 
Höjd (m) Längd (m) Area 1 (m2) Area 2 (m2) Total Area (m2) 

Yttervägg 
     vägg 1 5,7 36,5 

  
208,05 

vägg 2 5,7 36,5 
  

208,05 

vägg 3 5,7 14,7 83,79 19,11 102,9 

vägg 4 5,7 14,7 83,79 19,11 102,9 

Sammanlagd vägg 
    

621,9 

 
Area (m2) Antal (st) Area (m2) 

  

      Dörrar 2 5 10 
  Fönster med 1,5 77 115,5 
  

      Väggarea - (dörrar+ fönster) 496,4 
    

      

 
Area (m2) Kostnad/m2 (kr) Kostnad (kr) 

  

      Kostnad exkl. moms 496,4 2112,27 1048530,828 
  

      

 
Längd (m) Antal (st) Area (m2) Höjd (m) Total area (m2) 

 Innervägg 1 
     

 
37,4 2 74,8 

  

 
32,9 2 65,8 

  

 
84 2 168 

  Summa 
  

308,6 4,8 1481,28 

      

 
Area (m2) Kostnad/m2 (kr) Kostnad (kr) 

  

      Kostnad exkl. moms 1481,28 1286,07 1905029,77 
  

      

      

 
Längd 1 (m) Längd 2 (m) Antal (st) Höjd (m) Area (m2) 

Innervägg 2  
     

 
4,7 3,7 2 4,8 80,64 

 
3 2,1 28 4,8 685,44 

     
766,08 

 
Kostnad/m2 (kr) Area (m2) Kostnad (kr) 

  

      Kostnad exkl. moms  954,31 766,08 731077,8048 
  

      Summa väggar 
  

3 684 638 
  Bjälklag 

     

 
Kostnad/m2 (kr) Area (m2) Kostnad (kr) 
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Vindsbjälklag 1445,24 536,5 775371,26 
  Mellan bjälklag 1 1445,24 536,5 775371,26 
  

      Summa bjälklag 
  

1 550 743 
  

      Tak 
     

 
Bredd (m) Längd (m) Area (m2) 

  

      

 
15,6 36,5 569,4 

  

      

 
Kostnad/m2 (kr) Area (m2) Kostnad (kr) 

  

      

 
1338,8 569,4 762312,72 

  

      Summa Tak 
  

762312,72 
  

      Fönster 
     

 
Antal (st) Kostnad/st (kr) Kostnad (kr) 

  

      Summa fönster 77 5216,94 401704,38 
  

      Dörrar 
     

      Ytterdörr  4 14770,88 59083,52 
  Tvättdörrar 32 12413,93 397245,76 
  Badrumsdörrar 28 2851,48 79841,44 
  

      Summa dörrar 
  

536170,72 
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Inredning 
     

 
Antal (st) Kostnad/st (kr) Kostnad (kr) 

  inredning kök 2 30579,47 61158,94 
  Elspis 4 5750 23000 
  Kyl/frys 4 7150 28600 
  Pentry 28 20699,61 579589,08 
  Garderob 28 8017,47 224489,16 
  WC-duschutrustning 28 3188,52 89278,56 
  Tvättstuga 2 50 000 100000 
  Vind inredning 

  
400 000 

  

 
Area (m2) Kostnad/m2 (kr) Kostnad (kr) 

  Kakel WC  500 622,8 311400 
  Färg Fönster 385 110 42350 
  Färg Dörr 150 65 9750 
  Färg Lister m.m. 110 1000 110000 
  Plastgolv badrum 140 265 37100 
  linoleummatta hus 1000 250 250000 
  Lister, Måleri 

  
500 000 

        

Summa 
  

2 766 716 
        

Värme och Sanitet 
     

      

 
Antal (st) kostnad/st (kr) Kostnad (kr) 

  WCDUSCH 28 19030,71 532 859,88 
  Radiatorer, lägenhet 56 6034 337904 
  Försörjning KV,VV,VS  28 4688,19 131269,32 
  Städ medgolvbrunn 2 9045,96 18091,92 
  Fläktrum 1 44947,52 44947,52 
  Fjärrvärme, central  1 132 233,29 132233,29 
  Kök, rör i rör, radiatorer 4 7419,14 29676,56 
  Fastighetstvättstuga 2 32067,43 64134,86 
  

      

 
Längd (m) Kostnad/m (kr) Kostnad (kr) 

  koppar 42x1,5 vatten 200 828,9 165780 
  Koppar 22x1,5 vatten 80 590,59 47247,2 
  Koppar 18x1,5 vatten 200 551,17 110234 
  Övriga avlopp/rör 

  
300 000 

        

Summa 
  

1 914 378,55 
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Ventilation 
     

 
Antal (st) Kostnad/st (kr) Kostnad (kr) 

  Lägenhet 28 9356,65 261986,2 
  Kök 2 3339,7 6679,4 
  Förråd/tvättstuga 4 1277,24 5108,96 
  Fläktrum 450l/s 1 156457,4 156457,4 
  Brandspjäll 28 

 
500 000 

  

 
Längd (m) Kostnad/m (kr) Kostnad (kr) 

  Spirorör 160 160 753,71 120593,6 
  Spirorör 125 110 661,82 72800,2 
  Spirorör 100 110 570,24 62726,4 
  Spirorör 315 56 1375,22 77012,32 
  

   
1 263 364 

  

      El 
     

      Elpris ca 
  

1 000 000 
      
  Pris för hus 

  
14 727 598,15 

  

      Glasentré 
     

 
Antal (st) Kostnad/st (kr) Kostnad (kr) 

  

      Dörr 1 
 

21948,23 
  9x5 fönster 32 4250,32 136010,24 
  fönster 6x21 2 5560,68 11121,36 
  fönster 6x6 1 3827,55 3827,55 
  Trappa 3 28094,24 84282,72 
  

      

 
Area (m2) Kostnad/m2 (kr) Kostnad (kr) 

  

      Tak 19 1338,8 25437,2 
  Bjälklag 30 1075,61 32268,3 
  Yttervägg 53 2377,33 125998,49 
  Linoleummatta 15 250 3750 
  Övrigt 

  
8000 

  VVS/El 
  

100000 
  Inredning 

  
100 000 

  

      Summa 
  

652 644 
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Total kostnad 

  
(kr) 

  

      Grund 
  

847 571 
  Väggar 

  
3 684 638 

  Bjälklag 
  

1 550 743 
  Tak 

  
762 313 

  Fönster 
  

401 704 
  Dörrar 

  
536 171 

  Inredning 
  

2 766 716 
  Värme och Sanitet 

  
1 914 379 

  Ventilation 
  

1 263 364 
  El  

  
1 000 000 

  Glasentré 
  

652 644 
  

      Pris för hus + glasentré 
  

15 380 242,24 
  

      

 
Area (m2) 

 
Kostnad/m2 (kr) 

  

      m2 pris 1210 
 

12710,944 
  

      m2 pris ca 12 700 kr/m3 
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Mail till företag 
Hej 

Här kommer information om byggnaden. 

Det är två våningar på huset plus en vind. Varje våning är identisk 530 m2/ våning = 1060 kvm. Vinden 

är på ca 250 m2. Sammanlagt 1310 kvm 

14 lägenheter och 1 kök per våning. Alltså 28 lägenheter på ca 25 m2 boarea, och 2 kök på 25 m2 

boarea, en tvättstuga och ett förråd per våning, båda på 8kvm boarea. Lägenheterna är 4,5x6,6 

meter, utvändigt mått. 

Studentlägenhet, med pentry. Badrummen har vitt kakel på väggarna och plastgolv. I allt annat golv 

består av linoleummatta.  

Ytterväggen är 400mm tjock, mineralullskiva, träregel och lockpanel. Det är 500kvm yttervägg på 

huset, men per lägenhet är det ca 9kvm. Fyra av lägenheterna som är i hörnen har 25kvm yttervägg. 

De två köken har 22 kvm yttervägg. Innerväggar är 250 mm tjocka, träregel (2gips på vardera 

sidor).Vi har använt oss av träbalkar med mineralullskivor mellan våningarna, tjocklek 300mm. Taket 

är betongtakpannor med ventilerat snedtak - 265 sprutad mineral ull. Anledningen att taket är 

relativt tunt är att vindsbjälklaget på 300 mm isolerar en del. Taket är på 570kvm 

Taket, grunden och glasentrén kostar sammanlagt ca 2 miljoner. 

Det vi vill är att ni ska räkna på de 28 lägenheterna och om ni vill, de 2 köken. Om ni vill så får ni 

räkna ut hela huset från grund till tak, men ni behöver inte räkna ut glasentrén. När ni skriver ert pris 

var noga med att skriva ner vad ni har räknat på, d.v.s. hela huset eller bara lägenheterna. 

Och kom ihåg, det räcker att ni bara på ett ungefär mellan tumme och pekfinger tar fram ert m2 pris.  

Har ni frågor kontakta gärna oss på: 

mail: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, eller telefon: XXX-XXX XX XX 

Tacksam för svar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Martin Rönnbäck 

Linus Stigenberg 
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