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  FÖRORD 

FÖRORD 
 
Detta examensarbete ingår som avslutande moment i utbildningen Civilingenjör Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik. Arbetet har utförts på Luleå Tekniska Universitet åt avdelningen för 
byggkonstruktion – träbyggnad. Handledare och examinator har varit Helena Johnsson.  
Examensarbetet är en del av projektet ”Materialleverantören i byggprocessen – potentialen för 
pelarbalksystem i limträ”. Medverkande i projektet är Martinson Trä AB, SP-Trätek, Luleå 
Tekniska Universitet. Syftet med projektet är att öka användningen av limträstommar för höga 
trähus. 
 
Ett stort tack riktas till Helena Johnsson på avdelningen för byggkonstruktion – Träbyggnad 
LTU, för att hon alltid tagit sig tid till att besvara mina frågor. 
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  SAMMANFATTNING 

SAMMANFATTNING 
 
Sedan mitten av 90-talet har träbyggnad fått en plats på byggmarknaden inom flervåningshus. 
Det är framförallt på konstruktionssidan som den största utvecklingen har skett. Produktionen 
har skett på traditionellt vis med platsbyggnation. 
 
Den största fördelen med prefabricerade metoder är att delar av arbetet förflyttas från 
byggarbetsplatsen till fabrik. Olika slags element kan tillverkas inomhus med industriella 
hjälpmedel, för att sedan transporteras till byggplatsen och monteras. 
 
Målet med detta examensarbete är att ge ett förslag på en produktionsprocess i en fabrik för ett 
väggelement med pelarbalkstomme, samt hur detta skall implementeras i byggprocessen. För 
att kunna göra detta användes ett referensprojekt, kvarteret Plogen i Umeå. Detta var lämpligt 
då Martinson Trä AB använde sig av fabrikstillverkade pelarstommar i det projektet.  
Genom litteraturstudier har kunskaper om industriellt byggande tagits fram. Dessutom har 
studierna inriktats mot hur materialen betong respektive stål kommit i sin utveckling. 
 
Prefabricering kan indelas i öppna och slutna system. I slutna system är projekterings- och 
konstruktionsarbetet utfört innan köparen är känd. Öppna system innebär måttstandardisering 
och industriell tillverkning av fritt kombinerbara byggnadsdelar och komponenter. Ett komplett 
öppet system innefattar även nyckelkomponenter och ger möjlighet för vem som helst att 
använda systemet utan att bli beroende av tillverkare eller entreprenör. Svårigheten för öppna 
system i framtiden är att få igång en utveckling och enas om en standard inom prefabriceringen. 
Helst skulle man önska att konsulter och prefabtillverkare kunde samordna sig vad gäller 
sammanfogningsteknik och knutpunkter.  
 
I dagens läge är ingenting standardiserat och i varje nytt projekt uppfinns nya lösningar. 
Dessutom är problemet att träbyggnad är relativt nytt inom flervåningshus så väldigt många 
konsulter har dålig kunskap om detta ämne. Därför bör Martinson vara med tidigt i 
byggprocessen för att kunna påverka arkitekter och konstruktörer så konstruktionen blir den 
optimala för träbyggnad. Martinsons bör även ge teknisk rådgivning till konsulter, arkitekter 
och byggentreprenörer. 
 
I den fiktiva fabrik som har beskrivit i denna rapport blev produktionsprocessen indelad i sex 
steg. Dessa produktionssteg beskrivs här kort för ett ytterväggselement: 
 

• Steg 1 De centriskt inslitsade plåtarna monteras på limträpelarna. 
• Steg 2 Limträ + regelvägg monteras ihop. 
• Steg 3  Isolering för första och andra lagret samt läkt för andra lagret sätts ihop. 
• Steg 4 Gyprocskivan och luftspaltsläkten sätts på plats. 
• Steg 5 Yttervägspanel sätts på plats. 
• Steg 6 Gipsskivor samt eldragning sätts på plats efter att elementet är vänt. 

 
Fönster går bra att sätta in i steg 1 eller steg 5-6 beroende på hur säker transporten är i fabriken. 
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  ABSTRACT 

ABSTRACT 
 
Since in the middle of the 20th century, the wood construction can be used in multi-storey 
buildings. It is mostly in the construction area the development have been done. The production 
is done in a more traditional way with on-site production. 
 
The biggest advantage with prefabrication is that the production can be moved from site to 
factory. Different kind of elements can be manufactured with industrial means, to later be 
transported to the site and put together. 
 
The aim for this report is to produce a proposal on a production process in a factory for a house 
wall element with a beam and post system, and how this shouldl be implemented in the building 
process. To be able to do this a reference object was used, kvarteret plogen in Umeå . These 
were appropriate because Martinson Trä AB used prefabricated beam and post. 
By literature studies knowledge about industrial production has been gathered. Furthermore the 
studies were concentrated to the development of the materials concrete and steel.  
 
Prefabrication can be divided into open and closed systems. In closed system the planning and 
design is done before the purchaser is known. Open system involve standardize measure and 
industrial production by independent building components. A complete open system also 
includes key components which gives opportunity for anyone to use the system without being 
dependent on manufacturer or contractor. In the future the problem for open system will be to 
start a development and agree about a standard for prefabricated buildings. Preferably you 
would like that consultants and manufacturers could coordinate standard joints  
 
Today is nothing standardized and in every project new solutions are invented. Beside the 
problem is that wood construction is relatively new within multi story buildings so many 
consultants has poor knowledge in this material. That is why Martinsons have to join early in 
the building process to be able to affect the architects and designers so that the construction 
becomes ultimate for wood. Martinsons should give technical advice to designers, architects 
and contractors. 
 
In the fictitious factory, that has been described in this report, the production process is divided 
in to six steps. The production steps is here shortly described shortly (for a outside house wall 
element): 
 

• Step 1 The centric plates are assemble with the glulam beams 
• Step 2 Glulam beams + the bolts wall are assembled. 
• Step 3 Isolation for the first and the second layer and bolts for the second layer are 

put together. 
• Step 4 The Gyproc board and the air bolts are assembled 
• Step 5 Outside panel is put in place 
• Step 6 Plaster boards and the electricity is put in place after the element has been 

turned over. 
 
The windows can be put in place step 1 or in step 5-6 depending on how safe the transport is in 
the factory. 
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  KAPITEL 1– INLEDNING 

1. Inledning 
 

Detta kapitel tar upp bakgrund till fabriksproducerade byggproduktion samt syfte och 
avgränsningar. Även metoden för att genomföra rapporten tas upp här. 

1.1 Bakgrund 
 
Alla prognoser pekar just nu mot en fortsatt ökning av bostadsbyggandet. Enligt Byggindustrins 
Byggbarometer under januari 2005 byggstartades bostadsprojekt till ett värde av 2,6 miljarder 
kronor. Det innebär en ökning på 8 procent jämfört med december 2004 och nivån ligger 50 
procent över igångsättningsvolymen för januari 2004.  
(Byggindustrin 2005) 
 
Om byggindustrin skall kunna producera byggnader i den takt som efterfrågan kräver. Måste de 
börja tänka i nya banor. Ser man på hur andra industrier kommit ur detta problem så måste 
byggindustrin söka sig mer mot en industriell byggprocess och fabrikstillverkade element 
(moduler). 
 
Martinson Trä AB 
Martinson Trä AB (Martinsons) är ett familjeföretag i Bygdsiljum som ligger utanför 
Skellefteå. Martinsons är inte bara ett av norra Sveriges största privata sågverk, utan även en av 
Europas största limträtillverkare. Omsättningen för Martinsons året 2003/2004 var  
438.951 TSEK varav limträ utgör 217.000 TSEK. Antalet anställda i hela koncernen är 400. 
Martinsons är nu störst i Sverige på limträ med 45-46 % av marknaden. Inom Martinsons 
bedrivs idag ett omfattande utvecklingsprogram i syfte att ta ett större åtagande inom 
byggprocessen. Martinsons har alltid varit en material leverantör och det är vad de är bäst på. 
Men nu går utvecklingen mot mer integrerade produkter. (http://www.martinsonstra.se) 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få fram en produktionprocess av prefabricerade element i 
kombination med en pelar-balkstomme i limträ. Martinsons skall få en fungerande 
fabrikstillverkning och kunna bygga hus med prefabricerade element. Detta arbete ingår i ett 
större projekt som heter ”Materialleverantören i byggprocessen – potentialen för 
pelarbalksystem i limträ”  

1.3 Avgränsningar 
I detta examensarbete undersöks väggelement med pelarbalk stomme, inte bjälklag eller dörrar. 
Studien begränsas till Martinsons förutsättningar och ramverk. Examensarbetet behandlar inte 
heller någonting om ljudöverföring. 

1.4 Metod 
Först gjordes en litteraturstudie om industriell byggprocess och prefabricerad byggnation. För 
att kunna förstå prefabricerad byggnation i verkligheten gjordes en djupare studie av andra 
projekt med stål och betong. En studie på möbel och bilindustrin gjordes också. Kvarteret 
Plogen i Umeå användes som referensfall, Plogen är det enda projekt som Martinsons uppfört 
med pelar-balkstomme. Kvarteret Plogens ritningar användes för att kunna gå igenom 
Produktionsprocessen i fabrik. De uppkomna fel som uppstod på Plogen undersöktes och 
förslag till ändringar utfördes med hjälp av litteraturstudien. 
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  KAPITEL 2– BYGGPROCESSEN 

2. Byggprocessen 
 
I detta kapitel förklaras byggprocessen samt hur fabrikstillverkning skall implementeras i den. 

Dessutom beskrivs fabrikstillverkning för de olika materialen stål, trä och betong 

2.1 Allmänt 
Byggprocessen kan liknas vid en kedja, där en mängd aktiviteter är länkade till varandra. 
Processen inleds med en idé eller ett beslut om att genomföra ett byggnadsprojekt, och pågår 
tills den färdiga byggnaden har tagits i bruk och därmed blivit ett föremål för drift- och 
underhållsinsatser. Processen kan indelas i fem huvudskeden: utrednings- och programskedet, 
projekteringsskedet, upphandlingsskedet, produktionsskedet och förvaltningsskedet. Hur 
dessa skeden förhåller sig till varandra beror på vilken upphandlingsform som används men 
syftet med varje skede är oförändrat. I Figur 2.1 visas hur en generalentreprenad ser ut: 
(Nordstrand & Révai 2002) 

 
Figur 2.1 Generalentreprenad (Nordstrand & Révai 2002) 
 
2.1.1 Program 
Program- och projekteringsskedet brukar med ett gemensamt begrepp kallas för 
produktbestämning. Syftet med programskedet är att konkretisera byggherrens alla krav och 
önskemål på byggnaden och att kartlägga alla förutsättningar och villkor som kan påverka 
projekteringen och i viss mån även produktionen. I programskedet så är den främsta aktören 
kunden. (Nordstrand & Révai 2002) 
 
Kunden (Byggherren, beställaren) är den viktigaste beslutsfattaren och bestämmer hur projektet 
skall utvecklas och produceras. Industriellt byggande kan totalt sett endast ge fördelar för 
byggherren. I och med kortare byggtid slipper de ligga ute med pengar. För byggherren gäller 
det först och främst att ta sig tid att utnyttja den nya tekniken och våga pröva på nya arbetssätt 
med nya entreprenadformer, ersättningsformer och till och med nya byggprocesser.  
(Fernström & Kämpe 1998) 
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KAPITEL 2– BYGGPROCESSEN 

Byggprocessen kan beskrivas på många olika sätt. Här presenteras en modell som baseras på 
fyra olika produktionsstrategier, figur 2.2. Modellen betonar vikten av informationsflödet och 
visar var kunden träder in i byggprocessen, beroende på vilken produktionsstrategi som valts. 

 
Figur 2.2 Produktionsstrategier (Winch 2003) 
 
Concept to order 
Kunden kommer in i processen från början med behov av en byggnad. Utifrån detta initieras 
den fortsatta processen med konceptutveckling (programarbete och idéförslag), projektering 
och produktion. Exempel på denna kategori är komplexa projekt som startar med ett 
traditionellt arkitektuppdrag.  
Design to order 
Ett grundläggande produktkoncept finns baserat på grundläggande programarbete, men 
betydande projektering utförs för det unika projektet och den unika kunden. Exempel på denna 
kategori är projekt som startar efter programarbete och idéförslag, arkitekttävling eller parallella 
uppdrag. Denna kategori utgör en stor del av dagens projekt inom bostads- och 
kontorsbyggande. 
Make to order 
Ett detaljprojekterat produktkoncept finns utvecklat som efter mindre justeringar konfigureras 
efter kundkrav. Exempel på denna kategori är projekt där välutvecklade stomsystem används 
och byggande av typhus. 
Make to forecast 
Produkter produceras mot ”lager” och säljs därefter till slutkund, som inte påverkar 
utformningen av produkten. Exempel på denna kategori är miljonprogrammet och 
bostadsbyggandet fram till början av 1990-talet. Också i dagens byggande finns inslag av 
egenregibygge för senare försäljning exempelvis till bostadsrättföreningar eller allmänheten. 
(Winch 2003) 

2.1.2 Projektering 
Projektering innebär att redovisa en byggnad eller anläggning på ritningar och beskrivningar, 
som uppfyller byggherrens önskemål enligt byggnadsprogrammet. Projekteringsskedet brukar 
av tradition delas upp i tre faser: gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Målet 
med gestaltningsfasen är att komma fram till ett huvudalternativ för utformningen av 
byggnaden. Systemutformning innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktions-
system och de olika installationssystemen på ett sådant sätt, att samtliga krav i byggnads-
programmet uppfylls. Detaljutformningen är det mest omfattande projekteringsskedet. All 
dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner och installationskomponenter ska 
slutföras. (Nordstrand & Révai 2002) 
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  KAPITEL 2– BYGGPROCESSEN 

Arkitekten 
Arkitekten är säkerligen den som kommer att påverkas mest av den nya informationsteknologin 
och den industriella byggprocessen. I den förändringen finns både positiva och negativa inslag 
som alla kräver ett förändrat beteende hos arkitekten  
Arkitekten skall fortsätta med sin huvuduppgift att ge form och gestalt åt byggherrens visioner, 
idéer och mål med projektet. Därmed skapa beständiga och sköna byggnader med identitet som 
passar väl in i omgivningen. Förutom gestaltning och estetik måste de även ta större hänsyn till 
de andra tre hörnpelarna: ekonomi, teknik och funktion. Arkitekten borde ta ett större 
helhetsansvar i tidiga skeden och genomlysa hela projektet i allt från planlösningar och fasader 
till att det finns utrymme för installationer. I Finland har arkitekterna helt accepterat 
prefabricering som ett mycket attraktivt arbetssätt. (Fernström & Kämpe 1998) 
 
Konsulten  
Det genomgående kravet som skall ställas på konsulter i bygg- och fastighetsbranschen 
framöver är att de är kvalitets- och miljöcertifierade. Som rådgivare och konsult måste de ha 
tillgång till en standardiserad informationsplattform som en form av en databas. Om de 
dessutom är intresserade av att integrera framåt och kunna erbjuda leverans, det vill säga kunna 
konkurrera fram till färdigt hus och bygga prefabstommar måste de i en framtid ha tillgång till: 

• Uppbyggt nät av leverantörer inom Prefab 
• Erfarenhetsbank 
• Finansiella muskler att kunna för ta ansvar för byggnation fram till färdigt hus 

(Fernström & Kämpe 1998) 
 
2.1.3 Upphandling/Anbud 
Upphandlingen preciseras genom ett avtal mellan två parter. I byggprocessen sker 
upphandlingar av olika typer. Byggherren upphandlar konsulter och entreprenörer. 
Entreprenörer upphandlar underentreprenörer och leverantörer. När entreprenören fått 
förfrågningsunderlaget startar arbetet med anbudskalkylen. När anbuden lämnats in och 
byggherren utvärderat dessa och valt entreprenör tecknas ett entreprenadkontrakt. Kontraktet 
ska innehålla den information som krävs för att entreprenaden ska kunna genomföras på rätt 
sätt. (Nordstrand & Révai 2002) 
 
2.1.4 Produktion 
Produktionsfasen är ofta mycket intensiv och misstag kan få stora konsekvenser i tid och 
pengar. I den traditionella produktionsorganisationen fungerar projektchefen som en 
företagsledare med stora befogenheter, men också med stora krav på sig. Ett byggprojekts 
produktionsskede avslutas med en eller flera besiktningar. Dokumentation i form av drift- och 
underhållsinstruktioner samt relationshandlingar överlämnas till byggherren. 
(Nordstrand & Révai 2002) 
 
Byggentreprenören 
Byggentreprenörer lever i en hård bransch. De anlitas på ungefär var tionde anbud, vilket är ett 
oerhört slöseri med resurser. Därför är byggentreprenörerna idag mycket väl införstådda med 
att det industriella byggandet måste öka, för att höja den totala effektiviteten i 
byggproduktionen. Finns två sätt.  

• Effektivitet i själva byggandet (kvantitet) 
• Ge kunden ökad mervärde (kvalitet) 

(Fernström & Kämpe 1998) 
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Byggentreprenörna är intresserade av industriellt byggande för att de stora bolagen är aktiva på 
börsen och där har aktieägarna stor makt över bolagen och de kräver högre vinstmarginal på 
projekten. Och för att öka vinstmarginalen kan de inte bara kostnadseffektivisera utan det måste 
till ett nytänkande och en förändrad byggprocess. Dessutom vill många bolag komma tillbaks 
till det förtroende hos byggherrarna som fanns på 80-talet. I Norge idag handlas 50% av alla 
byggprojektet i förtroende utan avtal. Såren hos byggherrarna i Sverige sitter djupt efter 80-
talets överpriser. 
 
Industrialiserat byggande med färre leverantörer som levererar mer kompletta, förtillverkade 
enheter och komponenter, gör att det blir färre arbetstimmar, inga lager, rent på 
byggarbetsplatsen och minskat avfall.  
 
Vad gäller produktutveckling skulle byggentreprenörerna främst kunna bidra med 
metodutveckling. De har helhetssyn på byggprojektet och skulle kunna ta initiativ till 
industriella lösningar. (Fernström & Kämpe 1998) 
 
Installatörer 
Installationssidan är och har alltid varit svansen i kedjan som ofta kommit in alldeles för sent i 
projekten. Oftast har de sig själva att skylla eftersom det är en splittrad bransch med stort 
avstånd mellan installationskonsulter och installatörer samt ett ålderdomligt skråtänkande som 
skiljer El,Vatten-Sanitet (VS), ventilation, värme och styrsystem. Alltför mycket kivande 
mellan dessa och byggentreprenörer eller projektledare gör att man spar installationen till sist 
med följd att de kommer för sent in i projekten. Installatörer måste ingå mer och tidigare i 
projekteringstadiet eftersom de utgör en allt större del av byggproduktionens värde. 

 
• Installationer svarar för 20-30% av produktionskostnaden i bostadshus och 30-50% i 

kommersiella lokaler. 
• Energiomställning och eleffektivisering ger att satsningar på att spara el måste alltid 

inbegripa byggnader. 
 
För industriellt byggande kommer en utveckling där komponentleverantören borde ta ett större 
initiativ och utveckla mer förtillverkade installationsdelar, som installeras redan i 
fabrikstillverkningen. På dessa punkter bör installationssidan utveckla sig 
 

• Modulbyggda installationsrum samt styrpanel som fabriksmonteras till de 
projektspecifika kraven. 

• Färdiga hisschakt med installationer som lyfts på plats. 
• Våtrumsenheter som måttbeställs och borde vara standard i alla bostadsprojekt idag. 
• ROT-moduler för byte av stammar, badrumsinstallatörer. 

(Fernström & Kämpe 1998) 
 

Tillverkare & Leverantör 
För tillverkare av byggmaterial är byggherren eller byggentreprenören kunden. Om man som 
tillverkare levererar system eller komponenter försöker man alltid sälja till byggherren i första 
hand för att låsa upp kunden och där med även entreprenören.  
 
Om vi skall få en effektivare byggprocess måste vi få tillverkarna att tänka i termer av processer 
och inte endast se sig som produkt- och komponentleverantörer. Speciellt som dessa företag ser 
sig som industriföretag och sätter av resurser för produktutveckling. Här får vi då två nivåer av 
tillverkare, dels de som utvecklar kompletta system såsom exempelvis Plannja och Myresjöhus, 
dels de som är komponentleverantörer som exempelvis Elektrolux eller Gyproc. 

 6 



 
  KAPITEL 2– BYGGPROCESSEN 

Nyckelorden för dessa företag är: 
 

• Teknisk rådgivning till konsulter, arkitekter och byggentreprenörer 
• Modultänkande och industriellt byggande 
• Förtillverkning, montering, kapning eller delmontage 
• Rätt förpackning, returförpackning, vånings- eller lägenhetsförpackning 
• ”just in time”-leverans, inleverans på bygget, monteringshjälpmedel 
• Inmontering av leverantör med totalansvar 
• Egenkontroll 
 

Grundsynen för tillverkare måste bli att ständigt fundera över vilka tjänster som går att ta över 
från kunden för att effektivisera och underlätta byggandet. Om man själv inte vill eller kan stå 
för inmontage bör man certifiera och lära upp företag som gör arbetet på ett kvalitets- och 
miljösäkert sätt. När det kommer till industriellt byggande med prefab har de etablerade 
företagen resurser för att stödja kunden från tidiga skeden till inmontage på arbetsplatsen. 
Alternativt tar de hjälp av prefabkonsulter, som gör ett exklusivt avtal med byggherren och 
prefableverantören för projektet.  
 
En öppen prefabteknik med standardiserade komponenter är på väg in på marknaden idag. När 
efterfrågan ökar dyker det säkerligen upp tillverkare som beredda att investera och köpa 
automatiserade fabriksutrustningar. 
(Fernström & Kämpe 1998) 
 
2.1.5 Förvaltning 
Efter slutbesiktningen överlämnas byggnaden till byggherren och/eller brukarna, det vill säga 
de som ska använda byggnaden eller anläggningen. Under den så kallade garantitiden har 
entreprenörerna visst ansvar för brister i utförandet eller i funktionen hos byggnadsverket. 
 (Nordstrand & Révai 2002) 

2.2 Prefabricering 

2.2.1 Allmänt 
Prefabricering (prefab) innebär att de delar som ingår i bygget helt eller delvis tillverkas på en 
fabrik, för att sedan fraktas till byggplatsen och monteras på plats. Vägg- och bjälklagselement 
av trä kan sättas ihop på fabrik, i torrt och varmt klimat samt med en behaglig arbetsmiljö.  
(Eriksson & Svensson 2001) Prefab minskar arbetskraftsbehovet på arbetsplatsen, och är en bra 
grund för industriell byggproduktion. (Svanerudh 1998) 
 
Sveriges mest framgångsrika prefabricering sker inom småhus och egna hem, där 85 % av alla 
bostäder är prefabricerade. Även industri- och kommersiella lokaler byggs med upp till 80 % 
prefabriceringsgrad, baserat på ett antal välutvecklade byggsystem i betong och stålbyggnad. 
Lägsta andelen prefab finns inom flerbostadsbyggande. Där har vi aldrig nått mer än 15 % av 
produktionen, jämfört med Danmark och Finland som båda ligger på 70 % prefabricerade 
flerfamiljsbostäder. Inget land i Europa förutom Sverige ligger under 50 % prefabricerade 
bostäder. (Fernström & Kämpe 1998)  
 
Prefabricering kan grovt indelas i öppna och slutna system. 
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2.2.2 Slutna system 
I slutna system är projekterings- och konstruktionsarbetet utfört innan köparen är känd. Genom 
produktutveckling kan kunden erbjudas en färdig produkt med genomtänkta tekniska lösningar 
och tillhörande produktionsmetoder. (Svanerudh 1998) 
 
Slutna system för prefab är företagsspecifika byggmetoder och komponenter, det vill säga 
egenutvecklade byggnadssystem och komponenter som har någon form av standardisering men 
inte tillräckligt för att vara fritt utbytbara eller kombinerbara med motsvarande komponenter 
från andra tillverkare/system. Inom det slutna systemet finns en variantbegränsning och 
standardisering som syftar till en serieeffekt i produktionen. (Fernström & Kämpe 1998) Dessa 
slutna system fungerar bäst i totalentreprenad vid samverkan direkt med byggherren. Ett bra 
exempel är Lindbäcks Bygg AB som tillverkar moduler, som är förkonstruerade på fabrik, där 
endast små ändringar är möjliga. Lindbäcks Bygg monterar även sina moduler själva på plats. 

2.2.3 Öppna system 
Öppna system innebär måttstandardisering och industriell tillverkning av fritt kombinerbara 
byggnadsdelar och komponenter. Ett komplett öppet system innefattar även nyckelkomponenter 
och ger möjlighet för vem som helst att använda systemet utan att bli beroende av tillverkare 
eller entreprenör. Måttstandardisering ger att generellt användbara byggelement kan tillverkas 
industriellt och sammanbyggas med andra byggelement med minsta möjliga inpassningsarbete 
och materialspill.  
 
Byggande med öppna system för industriell produktion innebär att alla entreprenadformer kan 
användas, men speciellt lämpar det sig för system- eller partnerentreprenader eftersom 
systemprojekteringen kan utföras och fortfarande lämnar fältet öppet för konkurrens om 
byggproduktionen. Byggherren kan arbeta med utveckling i tidiga skeden med hjälp av 
arkitekter och konsulter som utför projekteringen. Därefter kan byggföretagen konkurrera om 
utförandet eftersom de förtillverkade delarna är allmänt tillgängliga på marknaden. Svårigheten 
för öppna system i framtiden är att få igång en utveckling och enas om en standard. Helst skulle 
man önska att konsulter och prefabtillverkare kunde samordna sig vad gäller 
sammanfogningsteknik och knutpunkter så att vi fick en hygglig standard. (Fernström & 
Kämpe 1998)  
 
Idag finns inga sådana här öppna system på den svenska marknaden men ett EU-projekt har 
startats som heter Manubuild. 

2.2.4 Manubuild 
Manubuilds vision är att köpare i framtiden kan handla förtillverkade byggnader av hög kvalitet 
med hög grad av design och flexibilitet till en lägre kostnad än idag. För första gången kommer 
inspiration till enkla byggnaders design att kombineras med effektiv industrialiserad 
produktion. Manubuilds mål är att få ett genombrott från nuvarande ”skrå och resursbaserade 
byggnation” till ”öppen fabriksbyggnation” kombinerat med effektiv fabrikstillverkning, 
platsbyggt med ett öppet system för produkter och komponenter som skall ta bort 
mellanhänders lager. (http://www.manubuild.org) 
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2.2.5 Industriellt byggande 
Industriellt byggande är ett begrepp som sträcker sig långt vidare än att endast innefatta 
byggande med prefabricerande av byggkomponenter. I stor utsträckning handlar det om hur 
byggprocessen struktureras, styrs och följs upp för att skapa en utvecklad produktionsindustri 
som levererar goda byggnader till boende, förvaltare och samhället. Utan en effektiv 
sammanlänk kommer vi inte att kunna dra fördelarna av en utvecklad produktionsapparat. 
Fokus bör alltså snarare sättas på själva byggprocessen än själva produktionsapparaten. 
 
För att skapa en industriell byggprocess måste man ha kontroll över hela byggprocessen från 
projektidé till färdig byggnad. Kontroll över hela processen kan man enbart få om man 
noggrant har planerat hela processen i detalj i förväg. Dessutom behövs effektiva styrmedel och 
verktyg för att kunna styra processen i rätt riktning och kunna optimera resultatet samt vidta 
åtgärder vid eventuella oförutsedda händelser. Själva byggproduktionen är till så stor del som 
möjligt förlagd i en industriell miljö, där betingelserna är goda för rationell tillverkning. På 
byggplats sker ett kort och intensivt montage av förädlade komponenter.Industriellt byggande 
kan således definieras enligt följande: 
 

Med industriellt byggande avses en integrerad tillverknings- och 
byggprocess med genomtänkt organisation för effektiv styrning, 
beredning och kontroll av ingående resurser, aktiviteter och resultat 
med hjälp användning av högförädlade komponenter. 
(Lessing et al. 2005) 

 
Egenskaper som tillsammans utgör grunden för det industriella byggandet är att den 
genomförande organisationen har en avancerad och utvecklad metodik för: 
 

1. Beredning, styrning och kontroll av tillverkning och montage 
2. Utformning av standardiserade byggsystem och tekniskt plattformstänkande 
3. Samverkan mellan aktörerna i processen 
4. Kundfokusering och betoning av de tidiga skedena 
5. Integration av logistik- och inköpsprocesser 
6. Användning av informations- och kommunikationsteknologi 
7. Montagebyggande med högförädlade komponenter och begränsad platstillverkning 
8. Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 

(Lessing et al. 2005) 

2.2.6 Influenser från andra industrier 
För att kunna förstå hur det skall gå till att tillverka en bra och funktionell 
prefabriceringslösning skall en granskning på bilindustrin ske. Mest känt är GM-företagen 
SAAB och Opels sätt att samverka med gemensam bottenplatta,(underredet i en bil). Detta 
innebär att Opels 3-4 olika storlekar av bottenplatta för olika bilmodeller även används som 
basen i SAAB:s olika modeller. Opel Vectras bottenplatta är basen i nya SAAB 9-5. I själva 
verket är 60-65 % av delarna gemensamma mellan dessa bilar med den enkla filosofin att allt 
som sitter inbyggt och som kunden inte kommer i beröring med kan standardiseras, medan allt 
som kunden ser eller kan ta på och som skapar bilens image måste vara SAAB-specifika delar. 
 
Den viktigaste plattformen i byggsammanhang blir stommen, där man skapar en 
komponentgemenskap med grundprefabelement och gemensamma ihopkopplingsmetoder. En 
standard som skall vara flexibel nog att ge en bra frihetsgrad för arkitekter och 
konsulter/installatörer. Vilket innebär att kanske optimalt 70% av den öppna prefabriceringen 
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kan vara standardiserad och resterande del utvecklas projektspecifikt för att ge rätt gestaltning 
och estetik för projektet. Främst måste arkitekterna få frihet att anpassa och utforma det yttre, 
(fasader och totalmiljö). 
 
Bilindustrin får sina volymer i egen produktion. Byggbranschen måste skapa sina volymer 
genom upprepad användning av enkla gemensamma detaljer och komponenter som ger 
prefableverantörerna ekonomiska volymer att prefabricera. Bilindustrins strävan mot ”just-in-
time” och slimmad produktion kallas ”lean production”. Byggbranschen försöker härma detta 
angreppssätt applicerat i ”lean construction”.(Fernström & Kämpe 1998) 
 
Ett bra sätt att förstå sammanfogningstekniken inom prefab är att jämföra med en Ikea-produkt. 
Det enkla är att jämföra själva monteringen, där den omonterade möbeln levereras dels i form 
av större element, dels med en plastpåse med muttrar och skruvar. För att kunna sammanfoga 
dessa medföljer en beskrivning och en sexkantnyckel. Möbeldelarna är inte särskilt 
standardiserade men sammanfogningstekniken med sexkantnyckeln som verktyg är det 
definitivt.  
Samma tankesätt kan överföras till prefab om än något mer komplicerat. Det viktigaste för 
framtiden är att standardisera sammanfogningstekniken. Utveckla en monteringsteknik med 
standardiserade knutpunkter för att sammanfoga elementen med bult, mutter, skruv och spik. 
(Fernström & Kämpe 1998) 

2.3 Vinsten med att använda prefab? 
Den stora vinsten med prefab är tidsbesparingar, särskilt tiden på byggarbetsplatsen vilken är 
väldigt dyr jämfört med fabrikstiden. Byggföretagen anser att det ger bättre kvalitet i form av 
mindre byggfukt. Konstruktörerna menar att man har vinst i att det behövs färre arbetare på 
byggarbetsplatsen. (Eriksson & Svensson 2001) 
 
Fler argument för prefab är att en fortsatt kostnadseffektivisering är nödvändig om vi skall 
lyckas bygga så att vanligt folk har råd att bo, hyra eller köpa sin bostad. Komponenter i ett 
öppet system kan handlas upp i konkurrens på marknaden för att därmed öka urval och sänka 
kostnader.Dessutom blir det enklare att demontera, riva och återanvända fastigheter som byggts 
med prefablösningar. (Fernström & Kämpe 1998) 
 
Arbetsmiljön blir bättre vid prefab byggnation, i och med att det är färre arbetsmoment på 
byggplats och därmed färre riskmoment. Prefab innebär oftast färre olyckor, men när de väl 
inträffar är de allvarligare. (Eriksson & Svensson 2001) När man övergår till en avancerad 
monteringsindustri behövs minimala lager på arbetsplatsen. Tester visar att byggavfallet 
minskar direkt med 35%.(Fernström & Kämpe 1998) 

2.4 Ansvarsfördelningen 
 
På projekteringssidan sägs att det finns vanligt förekommande rutiner för ansvarsgränser. Ett 
exempel är att om det gäller ett helprefabbygge så är stomstabiliseringen prefableverantörens 
ansvar. Gäller det däremot ett halvprefabbygge, som är vanligt vid bostadsbyggande, så är 
stomstabiliseringen byggföretagens ansvar rent juridiskt. Detta är dock beroende av om de 
stomstabiliserande konstruktionsdelarna är prefabricerade eller inte. Ofta köps prefabelement 
med montage. Det fungerar bra ansvarsmässigt och man tar över en besiktigad stomme. 
Byggföretagets och prefabtillverkarens konstruktörer samarbetar när ritningar tas fram. 
 
Prefableverantören har ansvaret för element till dess att det har lämnat den levererande 
lastbilen. Om fel upptäckts senare skriver platschefen en avvikelserapport som leder till 
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kostnadsreglering i slutet av projekt. Det är mycket viktigt att alla avvikelser gällande 
elementen verkligen antecknas eftersom varje fel leder till åtgärder från montörens sida och 
projektet därmed tar längre tid att genomföra. 
 
Prefabtillverkarens konstruktör anser allmänt att byggföretagens konstruktionskonsult ofta 
kommer in för sent i projektet för att ansvarsfördelningen ska bli tydlig. Konstruktören menar 
att med de riktlinjer som brukar användas i dagsläget är det ofta saker som hamnar emellan, till 
exempel stomstabilisering och energibalans. Inköparna ser till vad som är billigt och missar lätt 
det som inte finns på ritningen. Tydligare riktlinjer med fler detaljer och klart avgränsande 
ansvarsområden skulle underlätta. Det skulle också vara bra om antalet inblandade hölls 
begränsat, så att det inte uppstår några onödiga oklarheter om vem som gör vad. 
 
Hos prefabtillverkarna gäller att man har ansvaret för att de systemhandlingar man har fått följs. 
Underentreprenörerna övertar ansvaret för det område som omfattas av de handlingar de i sin 
tur har erhållit. Hos vissa leverantörer ingår alltid montage, vilket ger tydliga ansvarsområden 
och funktionsåtaganden. Elementtillverkaren ansvarar då för stomme och klimatskal, det vill 
säga stomme, väggar, bjälklag, fönster och yttertak. Då ingår alltså inte el eller övriga 
installationer. (Eriksson & Svensson 2001) Eriksson och Svensson har gjort en intervju 
undersökning inom betong industrin, men det som har skrivits är allmänt med hela 
byggbranschen. 

2.5 Kostnaderna med prefab jämfört med platsbygge? 
Om det blir fel med prefab kostar det väldigt mycket att åtgärda detta. Som exempel kan 
nämnas från kvarteret Plogen där väggelementen var för långa och inte passade in mellan 
limträpelarna. Dessa element fick då kapas på plats vilket tog tid. (Martinsons utvärdering) Om 
projekteringen har utförts noggrant så är det lättare att hålla kostnadsramarna med Prefab än 
med platsbyggande, i och med att platsbygget är väderberoende och då kan kostnaderna rusa i 
höjden.(Eriksson & Svensson 2001) 

2.6 Vad är viktigt att tänka på med prefab? 
Projektörerna anser att det krävs noggrann projektering och att konstruktörerna inte får slarva 
med måtten. För att det skall bli lönsamt med prefab är det bra med upprepningar i 
konstruktionen. Platscheferna anser att projekteringen måste göras noggrant, då fås en bättre 
produktion. Ofta stressas det för mycket före byggstart. Alla byggen är olika, så det gäller att 
anpassa det aktuella bygget till rätt prefabriceringsgrad. När det gäller leveranserna av prefab-
element måste det finnas framförhållning och planering. Man behöver toleranser när man 
bygger med prefab, det går inte att använda millimeterpassning. Fastän det görs på fabrik kan 
en vägg eller ett prefabricerat element väldigt lätt avvika och bli några millimeter fel.  
VVS-konstruktörerna påpekar att det inte är lämpligt att blanda ihop stomme med installationer 
alltför mycket, då installationer oftast har kortare livslängd än stommen och måste kunna bytas 
ut. Konstruktörerna säger att det underlättar om elinstallationerna planeras med hänsyn till att 
det är ett prefabbygge. Likaså är det bra om arkitekten ritar byggnaden med tanke på att det ska 
byggas med prefab. Prefableverantörerna tänker på att rita generellt från början för att lättare 
kunna värdera anbud. Generella standardsystem underlättar, särskilt när det gäller installationer. 
Platscheferna som kommer in i projektet strax före byggstart, en del av projektet som de inte är 
så involverade i. Projektörerna å sin sida lägger stort ansvar på konstruktörerna. 
Konstruktörerna säger att arkitekten måste lära sig rita för Prefab, likaså elektrikerna. 
Elementtillverkarna vill att byggföretagen ska använda generella system. Det finns en tendens 
att lägga över ansvaret för viktiga delar på andra yrkesgrupper. 
(Eriksson & Svensson 2001) 
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2.7 I vilket skede av byggprocessen görs valet mellan prefabsystem 
och platsbyggt? 
I generalentreprenad bestäms valet efter att arkitekten har gjort sitt jobb och byggaren har fått 
jobbet. Det råder delade meningar om när de olika aktörerna vill att valet skall göras, 
konstruktörerna vill att arkitekten skall veta innan denne börjar arbeta så eventuella 
typlösningar kan införas redan här. I ett slutet system är valet gjort innan arkitekten får det på 
sitt bord. Det kan vara en fördel under projekteringsfasen att hålla beslutet öppet för att sedan ta 
beslutet beroende på arbetskraft. Det råder dock oenighet beroende på var man jobbar i 
processen. (Eriksson & Svensson 2001) 

2.8 Prefabricerad betong 
Prefabriceringen inom betong leder utvecklingen inom prefabindustrin, eftersom dess 
utveckling har pågått sen 50-talet och därmed gett ett stort försprång tidsmässigt till de andra 
materialen. Betong är ett tungt material så det prefabriceras alltid i väggmoduler.  
 

2.8.1 Norden 
BES-Utredningen i Finland  
 
I mitten av 60-talet användes elementproduktion främst av enskilda firmor och då främst i 
slutna system. Behovet av att samordna och därmed öppna alla dessa slutna byggsystem var 
självklar för att kunna sänka byggkostnaderna. Så 1967 initierades BES-utredningen som utöver 
den övergripande målsättningen, ”att sänka byggkostnaderna utan avkall på kvalitetsnivån”, 
avsåg att lansera ett kommersiellt öppet byggsystem för bostäder som skulle kunna användas av 
alla byggföretag i landet. 
 
Systemet skulle grundas på internationella standarder för modulkoordinering och ge goda 
möjligheter även för arkitektonisk gestaltning. Efter omfattande inventeringar av byggsystem 
världen över upprättades fyra systemmodeller, nämligen: bärande väggar, pelare-balk, pelare-
platta och volymelement. Modellernas funktions- och kostnadstester samt deras inbördes 
jämförelser resulterade i rekommendationen av modellen med lägenhetsskiljande tvärgående 
bärande väggar. Utöver principen för måttsamordning och konstruktion respektive riktlinjer för 
utformning av tekniska lösningar, angavs inte några mer detaljerade villkor. Detaljlösningarna 
utformades och samordnades i fråga om prestanda, materialval, ytverkan o.s.v. i 
produktionsledet. 
 
BES-utredningens rekommendationer har successivt anammats av byggföretag, 
materialproducenter och standardiserande instanser. Byggandets parter följde upp 
rekommendationerna med en rad standarder och tekniska rekommendationer för mått- och 
egenskapskoordinering. Så mellan 1972 och 1979 har flera grundläggande standarder och 
tekniska rekommendationer utarbetats som bidrog till samordning av industriellt tillverkade 
byggprodukter och därmed till byggandets industrialisering. 
 
Systemets generella måttvarianter är bestämda och dess beståndsdelar kan tillverkas av flera 
olika elementtillverkare. Beställaren är inte beroende av en enda tillverkare vid stommens och 
de kompletterande delarnas upphandling eftersom olika tillverkares produkter är utbytbara 
sinsemellan. Vid större projekt kan flera tillverkare, med mindre kapacitet, anlitas då 
produkterna, deras anslutningar, prestanda o.s.v. är standardiserade. (Adler 1995) 
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TAT-Utredningen 
 
Den teknikutveckling som igångsattes med BES-utredningen bidrog till en successiv öppning 
av slutna byggsystem i Finland. Tillämpningen av byggsystemen kulminerade kring mitten av 
80-talet då omkring 75% av flerbostadshus och kontorsbyggnader i Finland uppfördes i helt 
eller delvis förtillverkade stomkonstruktioner. Under 1986 startades en ny utredning med 
målsättningen att klargöra förutsättningarna och påbörja utvecklingen av den tredje 
generationen av byggsystem och byggnadsteknologi. Utredningen fick beteckningen TAT, som 
står för den finska förkortningen för ”produktutvecklingen för kontors- och bostadsbyggande”, 
då ett av syftena med utredningen var att utveckla en rationell byggnadsteknik för både kontors- 
och bostadshus. 
 
Krav som ställs på anpassningen av de tekniska systemen innebär att stomme, installationer bör 
vara öppna för arkitekternas, de övriga projektörernas och tillverkarnas kreativa insatser. En av 
förutsättningarna för att denna grundläggande princip ska kunna förverkligas är att de tekniska 
lösningarnas minsta beståndsdelar (baselement) är standardiserade och utbytbara. Detta ställer 
krav på att åtminstone anslutningarna standardiseras. 
 
Syftet är att grundlägga utvecklingen av nya industrialiserade produktionsmetoder och 
tillverkningsteknologi. Byggnadsproduktion baseras härvid på en sammanfogningsteknik som 
avser att: 
 
• Öka frihet i planutformning och hantering av kvalitets- kostnadsfrågor med hjälp av 

anpassningsbara byggprodukter och flexibel måttsamordning. 
• Industrialisera tillverkningen av byggkomponenter och eftersträva 

tillverkningsautomatisering 
• Tillverka utbytbara tekniska system med varierbar prestanda. 
• Underlätta sammanfogning och montering av förtillverkade komponenter på 

arbetsplatsen 
• Förbättra samordningen och optimera planerings- och produktionsskeden i 

byggprocessen. 
 
Systemets principer tillämpas i projekteringen, i byggandet och i produktutvecklingen. 
Byggsystemet definieras som en hierarkisk ordning (Figur 2.3) anpassningsbara arkitektoniska 
och tekniska system som förser planerarna och tillverkarna med gemensamma begrepp, 
måttsystem, tillverkningsprinciper och planeringsrekommendationer. Byggsystem lanseras i tre 
faser: 
 
1. Tillämpning av befintliga produkter och byggnadsteknik 
2. Konkreta insatser i produktutvecklingen och snabba organisatoriska förändringar 
3. Uyttjandende av systemets och de nya tillverkningsmetodernas utvecklingspotential 

inom ramen för nya produktionsformer. 
(Adler 1995) 
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Figur2.3 TAT-systemet(Adler1995) 
 
För att lyckas med ett öppet system som det finska krävs det att marknadens intressenter har 
god information om systemets möjligheter. Byggherren behöver ett skickligt stöd från arkitekter 
och konsulter som involveras tidigt och därmed kan man arbeta med en stegvis bestämning av 
den slutgiltiga produkten. 
 
I Danmark används ”the open system approach” för prefab. Detta är ett standard system av 
relativt enkla moduler och komponenter som kan användas i olika typer av projekt och kan 
upphandlas i konkurrens från olika tillverkare. En av de största fördelarna med detta är att man 
inte är beroende av enskilda tillverkares kapacitet. Man kan bättre utnyttja hela industrins 
kapacitet jämfört med slutna, företagsspecifika tillverkare, där man ofta blir beroende av 
produktionsbegränsningar. En fördel i Danmark är att intressenterna i byggbranschen allmänt 
har accepterat de öppna byggsystemen och är väl informerade om dess möjligheter och 
begränsningar. Andra skäl till att systemet fungerar är att det finns en vettig måttstandard samt 
standard för produktion av modulkomponenter. I Danmark finns även prefab som 
företagsspecika slutna system. (Fernström & Kämpe 1998) 
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2.8.2 Betong prefabtillverkare.  
I dagens läge jobbar betong prefabtillverkarna med så kallad parallell projektering och 
produktion (de projekterar samtidigt som de producerar). Som prefabkonstruktör får man lägga 
ner väldigt mycket tid på att söka information och det blir därmed mycket svårt att hålla den 
snäva tidplanen. 
 
Problem orsakade av beställarledet 

• Kundens/beställarens sena ändringar och beslut 
• Sen upphandling av konsulter och specialleverantörer 
• Brist på prefabkompetens hos kundens konsulter 

Problem orsakade av leverantör/prefabtillverkare 
 

• Dålig erfarenhetsåterföring till tidigare steg i processen 
• Bristande arbetssätt eller rutiner 
• Bristfällig informationshantering 

 
Prefabtillverkaren kan ej åtgärda problemen med prefabkonstruktören helt själva. I och med att 
beställarens projektörer har dålig kunskap om att bygga med prefab, blir projekteringen stressig 
och hafsig. Enligt beställarens konsulter finns det ett stort behov av tidig dialog mellan 
arkitekten och prefabkonstruktören. Därför bör prefabkonstruktören tidigt söka kontakt med 
beställarens konsulter och lämna nödvändig information om vilka underlag som behövs för sin 
projektering. Prefabkonstruktören skall även ta på sig ansvaret att presentera olika idéer och 
lösningar. (Yemane 2005) 

2.9 Prefab stål  
För företag inom trä- och lättbyggnad är det viktigt att utveckla ett fungerande system eller liera 
sig med företag som gör att de tillsammans kan leverera lösningar samt att de får ut information 
om sin verksamhet till byggherrar, arkitekter och konsulter. Många olika typer av lösningar på 
väggar är bra, men risken är att man inte får vettig volym och kan inte går runt ekonomiskt. 
 
Lindab Profil AB är ett företag som endast levererar komponenter för lättbyggnad, och de har 
utbildat och lärt upp ett antal företag som kan fabriksmontera, leverera och installera 
lättbyggnadskonstruktioner på arbetsplatsen. (Fernström & Kämpe 1998) 

2.9.1 Kvarteret Näktergalen i Ängelholm 
PEAB tillsammans med Lindab bestämde sig i mitten av 90-talet för att testa industriellt 
byggande med 3D-projektering och prefabelement som kommer direkt till byggarbetsplatsen. 
Byggnaden har en primärstomme av valsade profiler inbyggda i vägg och bjälklag samt väggar 
och bjälklag uppbyggda av lättprofiler, isolering och gips. De byggnadstekniska lösningarna 
bygger i huvudsak på system utvecklade av Danogips och Lindab men har under projektet 
vidareutvecklats. Speciell omsorg har lagts på utformning med hänsyn till brand och ljud. 
 
Utvecklingen för branschen bör inriktas på att stödja varandras aktiviteter vilket bryter mot den 
tidigare traditionen att framförallt optimera sina egna insatser. Avsikten med den nya 
projekteringstekniken som tillämpats i Näktergalen har varit att just definiera behov samt att 
skräddarsy dokumentation för de olika behoven. Detta innebär också att dokumentationen 
kommer att bli annorlunda mot vad man har varit van vid. Informationsinsatsen har därvid 
säkert en avgörande psykologisk inverkan för att skapa en positiv inställning till 
förändringsarbetet. (Cederfeldt 1997) 
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Primärstomme 
Tillverkning har skett enligt ritningar (tagna från 3D-modellen) på plåtar, profiler och element. 
Montage gjordes enligt separata montageritningar. För pelarinfästning valdes ingjutna plåtar till 
vilka pelarna svetsades vid montage. Montagetoleranser beaktades genom att plåtarna avvägdes 
före tillverkning av pelarna. (Cederfeldt 1997) 
 
Väggar, bjälklag 
Materiallistor med exakt längd, littera och antal för olika profiler, sändes till Lindab som 
knappade in data för produktion av profilerna. Littera skrivs på profilen automatiskt med 
bläckstråleskrivare. På montageplatsen har en separat fältfabrik byggts upp i vilken profilerna 
sammanfogas till vägg- och bjälklagselement som sedan lyfts upp på plats på bygget. 
Komplettering med isolering och gips skedde helt på byggplatsen. 
 
Takstolar 
Littererade och exakt tillkapade profiler levererades till byggplatsen. För att effektivisera 
montaget valdes att tillverka taket i två halvor nere i markplan. De båda halvorna lyftes därefter 
upp på plats. 
 
Synpunkter från tillverkare av profiler 
• Materiallistorna var mycket bra 
• Litterering av profilerna fungerade utmärkt 
• Det fanns hela tiden korrekt information om mängder 
 
Synpunkter från platsorganisation 
• Utbildning av platsorganisation i det nya redovisningssystemet är mycket viktig och 

bör omfatta alla som har beröring med projektet 
• Ritningarna var mycket tydliga 
• Det är viktigt att ritningsredovisningen är konsekvent exempelvis att alla väggelement 

redovisas sedda inifrån för att undvika misstag 
• Entreprenören önskar få profilerna levererade till byggplatsen paketerade elementvis 
• Eftersom detaljeringen i modellarbetet drivs mycket längre än vid traditionell 

projektering binds många beslut upp tidigare än normalt. Det förutsätter att riktiga 
överväganden görs i tidiga skeden,. (leverantörer och entreprenörer är med) 

• Rutiner och arbetssätt för dessa tidiga skeden behöver utvecklas mer än vad som var 
möjligt i detta projekt 

• 3D-bilderna på elementritningarna har varit ett värdefullt komplement 
 
Slutsats för Kv. Näktergalen 
Projekt Näktergalen har bedömts vara det första flervåningsprojektet med lättbyggnad, 
åtminstone i Europa, som projekterats med 3D-teknik. Trots att många typelement har varit 
nödvändig att bygga upp inom projekttiden har tidplanen kunnat hållas. De svårigheter som 
uppstått har endast i begränsad omfattning varit av programmeringsteknisk natur. De har varit 
mer relaterade till den nya byggtekniken som sådan. 
 
Näktergalen har kunnat visa att det är fullt möjligt att komplett bygga upp en modell i 3D, på 
hela huset innefattande alla använda byggmaterial samt installationer. När man nått dit är också 
grunden lagd för utveckling av ett industriellt byggande. (Cederfeldt 1997) 

 16 



 
  KAPITEL 2– BYGGPROCESSEN 

2.10 Prefab Trä 
Platsbyggd trästomme är med erfarenheter från USA ett oerhört snabbt sätt att bygga, baserat på 
färdigkapade och tillskurna leveranser som monteras av snickare. Dock fungerar detta ej i 
Sverige på grund av vår dyra arbetskraft. Utvecklingen inom prefabricerade träelement kommer 
dock att förändra villkoren för alla prefabtillverkare. Myresjöhus utnyttjar mycket av sitt 
kunnande och tillverkningsresurser från sin småhustillverkning. De lastar sina element inomhus 
och levererar till arbetsplatsen för montering samma dag. Ytterväggar levereras fullisolerade 
med ut- och invändig gips samt monterade fönster och dörrar. Ett provisoriskt tak läggs på vid 
dåligt väder. Sammanfogningstekniken för platsbyggda och prefabricerade trästommar är 
densamma, men med en högre grad av förädling i fabrik minskar sammansättningstiden ändå 
väsentligt. 
(Fernström & Kämpe 1998) 
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3 Kvarteret Plogen 
 

Här beskrivs referensprojektet i detalj samt vad som gjordes mindre bra och bra. 
 
Kv. Plogen var från början två sexvåningshus i betong. Efter lång förvaltning och drift av dessa 
hus var de rätt slitna. Då ville byggherrarna PR-finans Rolf Östensson och LUMAF fastigheter 
renovera byggnaderna (de har varsin byggnad). En plan togs fram på att bygga till några 
våningar. Till att börja med projekterades bägge husen för stål och betong men projektet tog en 
ny vändning när man började syna förutsättningarna. Bland annat insåg man att tre nya 
våningar i tung betong låg på gränsen för vad den befintliga stommen kunde bära. Efter en 
snabb och konstruktiv dialog valde beställarna därför Martinsons pelar-balksystem. 
Massivträets låga vikt ger inte bara nya möjligheter utan sparar också tid och pengar. 
 

 

PR- finan  s
LUMAF 

Rydbergs  
Byggtjänst 

Martinsons PEAB 

Lövånger stugor 

Figur 3.1 Organisationsplan Kvarteret Plogen (http://www.martinsons.se) 
 
I figur 3.1 ses ett organisations schema över projektet Plogen. PR-finans och LUMAF är 
byggherrar och finansierar hela projektet, Rydbergs byggtjänst är konstruktörer, Martinsons är 
leverantör som har upphandlat Lövångers stugor till att tillverka väggelementen och Peab är 
entreprenör som monterar och bygger ihop allt på plats. (http://www.martinsonstra.se) 
 

3.1 Bärande systemet kvarteret Plogen 
Det bärande systemet är uppbyggt av pelare, balkar och 
snedsträvor i limträ samt massiva träbjälklag. Dessa 
balkar pelare och snedsträvor bildar ett fackverk, 
fackverken är stabila i sina egna plan. De pelare som 
ingår i fackverken fungerar endast som bärande i vertikal 
led. Bjälklagen tar upp den horisontella kraften. Den 
horisontella kraften tas upp i fackverken och med hjälp 
av fackverken leds kraften ner till grunden. 
Som förband mellan pelarna som ingår i fackverk 
används centriskt inslitsade dymlingsplåtar, dessa 
dymlingsplåtar är utformade så att de även utgör förband 
för snedsträvor. Väggarna som sattes mellan pelarna är 
bara utfackningsväggar och tar inga laster. Dessa väggar 
är monterade i bjälklagen och inte pelarna. För att visuellt se det bärande systemet se figur 3.2. 

Figur 3.2 Bärande system kv.Plogen 
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3.2 Så byggdes Kvarteret Plogen 
På Plogen testade Martinsons för första gången att jobba med prefabricering av pelar-balk 
systemet. De tillverkade bjälklag och pelar-balkstommen på fabriken i Bygdsiljum och själva 
väggelementen tillverkades av Lövångersstugor (bjälklagen behandlas inte i detta 
examensarbete). Pelar-balkstommen provmonterades på fabrik för att göra en extra koll att 
allting fungerade, innan den skickades till bygget, se figur 3.3. 
 
 

 
Figur 3.3 Kv.Plogen (http://www.martinsons.se) 
 
Väggelementen tillverkades av Lövångersstugor, som är ett litet företag i Lövånger, (med 6 st 
anställda). Lövångersstugors väggelement innehöll allt förutom invändig gipsskiva och 
utvändig beklädnad. Ett element som lyfts på plats kan ses i figur 3.4. 
 

 
Figur 3.4 Kv. Plogen (http://www.martinsons.se) 
 
I figur 3.4 syns också hur pelar-balkstommen monterades upp först, sen fälldes 
utfackningsväggar in och monterades på plats. Det går också att se att det finns speciella 
upphängningsanordningar för väggelementen så de kan lyftas på plats med hjälp av en tornkran. 
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I figur 3.5 kan vi se att innerväggar (ringen till vänster (1)) producerades i efterhand samt att 
balkongdörrar (ringen till höger (2)) sattes på plats efter att bjälklaget har monterats på 
våningen ovanför.  
 
 
 
 
 

1
2

 
Figur 3.5 Kv.plogen (http://www.martinsons.se) 

3.3 Problem för kvarteret. Plogen 
Martinsons började sitt arbete på Plogen i början av februari -04,med att resa stommen. 
Utsättningen från PEAB:s sida var dock bristfällig vilket gav att omgjutningar av grunden fick 
göras. När omgjutningarna var klara skulle limträstommarna sättas ihop. Det som uppdagades 
då var att skruven inte kunde borra sig igenom förbandet som leverantören hade lovat. 
Förbanden var inte förborrade och det tog lång tid innan Martinson fick fram förborrade 
förband. Se figur 4.1 s. 21 (utvärdering av kv. Plogen)  
 
På en ritning från Plogen (Väggblock A-ritning) visas ett mellanrum mellan väggarna på 245 
mm men pelarna är bara 225 mm breda. Alltså blir det en tolerans på 20 mm för varje vägg och 
limträpelare. Det är inga problem att täta dessa fogar. Om väggelementen däremot är för stora 
upptäcks detta först när de skall monteras på plats. Väggelementen får då tas ner på mark igen 
där de kan åtgärdas. 
 
Konsulten Rydfjälls byggtjänst skötte omprojekteringen på Plogen, dock med några fel vid 
uppritningen. Toleranserna hade missats på väggelementen och Lövångersstugor låg rätt långt 
före i produktion, därav tillverkades vissa element med fel storlek. De korrekta ändringarna på 
väggelementen anlände först till hus 2 våning 2. 
(utvärdering av kv. Plogen) 
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4. Analys 
Här analyseras det som gått fel på Plogen och förslag på åtgärder beskrivs. Dessutom beskrivs 

produktionen av tillverkningen så att Martinsons förhoppningsvis kan börja arbeta med en 
prefabricerad tillverkning 

4.1 Transporter 
Elementen får gärna ha en slät underkant för då kan de stå upp under transport. Kan elementen 
stå upp under transport ger detta att fönster kan sättas in redan på fabrik, samt att elementen blir 
mindre ömtåliga under transport. Dessutom är detta det effektivaste sättet att ”packa” 
elementen. Fri höjd (Fri höjd är den höjd som erfordras för att trafikanter ska kunna passera 
säkert under föremål, som begränsar höjden på allmänna vägar) för transport är 4,5 meter. 
Dessa väggelement är 3,16 m höga, vilket gör att flaket på lastbilen kan vara 1,34 meter högt. 
Normala lastbilar har vanligtvis inte flaket högre än 1 meter över marken vilket gör att 
elementen kan transporteras utan begränsningar. (VV 1) 
 
Ett element på 6 meter väger cirka 800 kg så det krävs mer än 25 element för att komma upp i 
maxlasten på en vanlig lastbil med 2 axlar. Maxlasten är ungefär 10 ton per axel för att en 
lastbil skall komma fram på de flesta platser.  
 
I och med att ytterväggselementen är 0,27 m och innerväggselementen är 0,17 m breda får (på 
en lastbil som är max 2,6 m bred) 9 st ytterväggselement eller 17 stycken innerväggs element 
plats på bredden. Max längden (bil + släp) är 24 meter från längst bak till och med hytten. Detta 
ger att vi kan få 3 stycken segment av väggelement på en lastbil med släp. Här ser vi att det inte 
är vikten som är begränsande utan det är volymen.(VV 2) 
 
Om vi ser på Kv. Plogen så får faktiskt ett helt våningsplan plats på en lastbil med släp. Detta 
ger om platsledningen och Martinsons har bra kommunikation, att en lastbil kan komma fram 
på morgonen, lossa under dagen och åka hem på kvällen. Då behövs inga lager på byggplats, 
vilket är väldigt värdefullt i större städer.  
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4.2 Konstruktionsändring på vindkryss 
 
Som det går att se i figur 4.2 sticker diagonalstaget i 
vindkryssen ner 160 mm under limträpelarna. Detta 
beror på att diagonalstaget skall ned och överföra 
kraft till knutpunkten som visas i figur 4.1. Enligt 
ritning från Plogen får man ut att balk 5 i figur 4.1 
sitter ansluten med bjälklaget och tar upp krafter från 
bjälklaget. I och med att det finns ett understick på 
160 mm ger detta att elementen får svårt att stå upp på 
en lastbil. Därför måste de som konstruerar 
byggnaden fundera över anslutningen i denna 
knutpunkt så det fungerar för prefabriceringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Figur 4.
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Balk
1Förband i vindkrysset  

 

160 mm 

2 Vindkryss och dess nedstick under bjälklaget 
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4.3 Förslag på produktionslinje 
Här kommer ett förslag på hur Martinsons kan planera sin produktionslinje av prefabricerade 
element, samt vilka verktyg de skall använda. Alla figurer som syns i produktionslinjen är med 
utsida vägg uppåt. 
 
Steg 1 
Detta steg är det första i själva produktionslinjen. Denna station ansvarar för mottagning av 
material och distribution av material till hela produktionslinjen och dess steg. Steg 1 kan vara 
en ”tomteverkstad” det vill säga de kan lösa alla typer av problem, samt att de har alla typer av 
maskiner som finns i produktionslinjen. 
 
Det som framförallt skall göras i detta steg är att de inslitsade dymlingsplåtarna som skall 
monteras på toppen av varje pelare för att anslutningen till nästa pelare skall bli möjlig, se figur 
4.3. Sedan kan de som jobbar i steg 1 vara en hjälpande hand vid produktionsstopp eller 
liknande. 
 

 
Figur4.3 Inslitsad plåt i limträpelare 
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STEG 2 (limträ+reglar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4 Reglar i tillverkningsfasen 
 
Alla reglar (145×45 mm) läggs ut med 600 mm avstånd, med hjälp av distanser som finns poå 
arbetsbordet. Sen pytsar man in extrareglarna för fönster och dörrar så dessa blir stabila. En 
mekanisk robot kan sköta utläggningen av reglarna och sen läggs reglar för fönster och dörrar 
ut för hand i efterhand. Detta förenklar iläggningen av isolering i steg 3 som är standardiserad 
för att passa på c/c 600. 
 
Standardiseringen av alla spik i steg 2 är ankarspik. Detta gör att det bara finns en sorts förband 
och man kan därmed komma runt problemet med att spika in fel spik i fel förband. Självklart 
skall spikpistol användas.  
 
Vid elementtillverkning kan arbetsställningen förbättras genom att ha ett arbetsbord i lämplig 
arbetshöjd. Arbetsbordets yta bör vara ungefär lika stort som elementet skall vara och det är bra 
om det är ditritat en mall på bordet innan reglarna läggs ut. Om arbetsbordet kan lutas är detta 
en fördel för arbetsställningen. Lätta arbetsbord och vändare för tillverkning av prefabricerade 
väggar av trä har Randek BauTach 
AB i Falkenberg utvecklat. 
(http://www.randek-bautech.se) 
 
Prefabriceringen av vindkryss ser 
inte ut som något problem om bara 
konstruktionen ändras vilket 
beskrevs i kapitel 4.2, däremot blir 
det lite problem för varje regel (de 
ljusare reglarna i figur 4.5) som 
måste specialanpassas. Detta är 
något som borde förtillverkas i steg 
1 
 

Figur 4.5 Reglar i vindkryss 
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I och med att Martinsons aldrig har haft en helprefabricerad vägg med pelarstomme i så har de 
aldrig haft en anslutning mellan limträpelaren och väggen, utan anslutning skedde istället till 
bjälklagen. Så här ¨följer två förslag på hur en anslutning mellan vägg och pelare kan se ut: 
 
Förslag 1 
För att fästa regelväggen i limträ pelaren ger förslag 1 denna lösning: (Regelväggen och limträ 
ansluts med hjälp av vinkeljärn), se figur 4.7. 
 
Detta går jättebra i överkant av regelvägg dock fås ett problem i underkant av väggelementen, 
där vi vill ha en slät kant med den liggande regeln. Se figur 4.6 

Figur 4.6 En skiss över limträ pelare   
 
Detta ger att vi inte kan ta hjälp av 
vinkeljärn i underkant av den undre 
förbandet. Detta löses genom att sätta 
plåtar i underkant av limträpelaren som 
visas i figur 4.8. 
Figur 4.8 visar ändträet på limträbalken. 
Dessa plåtar skall vara så tunna att de inte 
påverkar den kraftöverföring som limträ- 
pelarna har i skarven. 2-3 mm föreslås 
som tjocklek på plåtarna. 

70 

225

Figur 4.7 Fäste regelvägg limträ
överkant av regelvägg 

14
0 

50

 
Förslag 2 Figur 4.8 Fäste regelvägg limträ i underkant av elementet 
 
I det här förslaget sätts regeln med spik 
direkt i limträpelaren och med en 
stepisolmatta mellan regeln och 
limträpelaren, se figur 4.9. Stepisolmattan 
finns för att limträpelaren och väggen 
kommer att röra sig lite olika och då 
kommer stepisolmattan att fungera som en 
dämpare mellan materialen. I detta förslag 
behövs det inga vinkeljärn och 
produktionsgången är inte lika svår som i 
förslag 1. 
 
 
Steg 3 (isolering +läkt) Figur 4.9 Regelvägg infästning I limträ balk 

Stepisol matta 
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Figur 4.10 Isolering i tillverkningsfasen 
 
Figur 4.10 visar inte den yttre isoleringen men den skall läggas in i detta steg, (blir svårt att se 
om isolering 2 är med). 
 
I steg 3 läggs isolering först i de fack som regelväggen har skapat och sedan läggs läkt på med 
c/c 600, vilken ej skall fästas i limträpelarna. En extra läkt läggs runt fönstren. Läkten som 
ligger i toppen av elementet läggs bara på plats tillfälligt, men fästes i steg 4, i och med att 
regelväggen ej kan fästas i denna läkt. Som synes i figur 4.10 går andra lagrets isolering högre 
upp än det första. Detta har att göra med att bjälklaget skall kilas in i mellan reglarna. 
Avslutningsvis i steg 3 skall den yttre isoleringen tjocklek 45 mm, läggas i de fack som läkten 
har skapat. 
 
I och med att isolering läggs i detta steg skall Martinsons försöka, att i projektbeställning av 
isolering, beställa de bredder som används i projektet. Då slipper man i detta moment skära 
isolering och kan istället bara lägga i de fack som finns i regelväggen, 
 
De enda verktyg som behövs i steg 2 är en vanlig spikpistol samt en såg för att kapa 
isoleringen. Spiken som används för att fästa läkten är vanlig 75 mm spik. 
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Steg 4 (Gyproc skivan+ läkt 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Läkt 45×20 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.11 Gyprocskiva i tillverkningsfasen 
 

I det här steget läggs gyproc skivan på plats. Skivan är lufttät, fukt- och vattenavvisande, 
diffusionsöppen, stomstabiliserande och brandskyddande (www.gyproc.se). Denna skiva håller 
fast läkten i toppen av elementet. Läkten som läggs på över gyprocskivan är 45×20 mm. Denna 
läkt fästes liggande eller stående beroende på vad ytterpanelen kräver. Viktigt är att läkten 
antingen följer reglarna eller läkten som har satts på plats i steg 1 och 2. I detta fallet har en 
liggande ytterpanel valts, därför sätts läkten stående.  

För sammanfogning av dessa element föreslås tre olika alternativ: 
 
Spikning (snabbast) 
Här använder vi oss av spikpistol och spikar gyproc skivan först, sen läkten. En spik som är 50 
mm är nog optimal. Det svåra är att ha den hårdheten på spikpistolen så inte spiken ”skjuter” 
hål i skivan eller inte lyckas ”slå” igenom läkten. 
 
Skruvning (säkrast) 
Vid skruvning av gyproc skivan och läkten e det inge problem att inte få fast elementen eller gå 
igenom dem, dock tar det en väldigt lång tid för varje skruv som skall skruvas på plats för varje 
skruv kan spikpistolen slå i 10 spik 
 
Skruvning+spikning (Mellanting) 
I denna lösning slås de två sätten ihop och först skruvas gyprocskivan, sen spikas läkten. 
Nackdelen är att det då blir 2 st verktyg på en station, vilket ökar risken för fel i produktion 
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Steg 5 (Ytterpanel) 

 Skarv mellan  
2 element 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.12Ytterpanel i tillverkningsfasen 
 
Ytterpanelen sätts på plats i steg 5 se figur 4.12, en ytterpanel som är Martinsons egen produkt 
har valts. 
 

 
Figur4.13 Ytterpanel i limträ 
 
Hela panelen i figur 4.13 ligger ned, råsida är den sida som är utåt samt skall stå emot regn och 
vind. Panelen sammankopplas så den täcker hela väggelementet. Denna panel sätts fast i läkten 
som sattes på plats i steg 3. Även här skall en spikpistol användas för att fästa panelen och 
vanlig 60 mm spik föreslås till användning.  
 
För att dölja glappet i skarven mellan två element, med liggande ytterväggspanel, föreslås att 
panelen ska vara nedsänkt (se figur 4.14) i ytter ändarna, så en tvärgående regel kan sättas 
utanpå och täta de glapp som kommer att förekomma. Denna regel skall fungera som en tätning 
mellan två element och skall kunna vara utbytbar mot bredare eller smalare reglar beroende på 
hur mycket som skiljer elementen åt. 
 

 
Figur 4.14 Ytterväggspanelens ände  
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STEG 6 
Detta steg kan börja användas när man har fått 
rutin på prefabriceringen och fått feedback på att 
det fungerar. Då går det mycket bra att utveckla 
en högre prefabriceringsgrad. Nästa steg är då att 
installera el samt att sätta upp den inre gipsskivan. 
Detta innebär att man skall vända på elementet, 
sedan installera el och sätta fast gipsskivor. 
Viktigt att tänka på, om invändig gipsskiva sätts 
på plats innan montering sker. Är hur 
dymlingarna i förbandet mellan limträpelarna 
skall monteras fast, se figur 4.15.  
 
 
 
 

Figur 4.15 Förbandet mellan 
limträpelarna 

 
 

4.5 Transport inom produktionen av väggelement 
Transport mellan stegen i produktionen är viktigt för att stoppa väntetiden inför varje steg. 
Dessa element produceras liggande, som har visats i steg 2-5 och för transport mellan dessa 
föreslås ett transport system på rullar, som syns i figur 4.16. Dessa rullar är friktionsfria och om 
det är tungt kan elmotorer installeras på några få hjul i mitten mellan stegen.  
(http://www.randek-bautech.se) 
 

  Figur 4.17 Hjulskena (http://www.lyftab.se) 
Figur 4.16 Transport band(http://www.randek-bautech.se) 
 
Det krävs en stor investering att ha ett så stort transportband som figur 4.16 visar. Ett litet 
billigare alternativ är att bygga en egen transportlinje, vilket kan göras genom att köpa in 
hjulskenor (se figur 4.17) och montera upp dem så att de passar produktionslinjen. 
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4.6 Fönster 
Lindbäcks bygg sätter in fönster direkt i steg 2 efter att ha satt i reglarna. Sätts fönstren in redan 
i steg 2 så krävs komplettering för att transporten ska vara säker, så inte fönstren går sönder. Att 
sätta in fönstren i steg 2 är dock mest kostnadseffektivt. 
 
Martinsons skall i början som prefabtillverkare sätta in sina fönster i steg 5 efter att ytterpanelen 
satts på plats till dess de har fått en säker produktionslinje. Det går också i de första projekten 
att vänta med fönstren till byggarbetsplats där de monteras dessa på plats. 

4.7 Innerväggar 
I denna rapport har inte innerväggar behandlats så mycket, detta har att göra med att 
innerväggar inte är lika komplexa som ytterväggar. I stort sett blir steg 1 och 2 exakt likadana, 
dock blir steg 3 lite annorlunda i och med att andra lagrets isolering inte finns på innerväggar. 
Innerväggarna skall sedan skickas till steg 6 som beskrevs på sidan 28. Här skall en gipsskiva 
sättas fast och man kan vända elementen för att sätta den andra gipsskivan på plats. Se figur 
4.18. Dock måste en lösning för förbanden på limträpelarna finnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4.18 Elementvändare (http://www.randek-bautech.se 

4.8 Fabrik 
En undersökning av hur många innerväggar respektive ytterväggar en våning på Plogen består 
av, gav att det var 12 st innerväggar respektive 12 st ytterväggar. 
Ett förslag till denna fabrik 
är att Martinsons använder 
en produktionslinje som 
visas i figur 4.19. Stegen är 
direktkopplade till det som 
har visats innan. Denna 
fabrik skall ha ett omfång 
som hela figur 4.19 så 
materialtransporter kan 
komma från sidan in i 
fabriken. Viktigt att tänka 
på är att transporter mellan 
steg 3 och steg 6 skall vara 
möjlig, på grund av att det 
inte monteras något på 
innerväggar i steg 4 och 5. 

Isolering 
Läkt Limträ Läkt 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 T
ransport Steg 6 Steg 5 Steg 4 

Ytterväggs 
panel 

Gyproc 
Läkt 

Gips skivor

 
 

Figur 4.19 Flödesschema i fabrik 
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4.9 Lyftanordning 
För att kunna lyfta elementen på plats i huset så måste elementen ha lyftanordningar. Ett förslag 
är att använda bandstroppar, som klarar av att lyfta upp till 12 ton. Detta fungerar bra eftersom 
elementen inte väger mer än 1 ton. I figur 4.20 ses hur stropparna ska lyfta elementen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.20 Lyftanordning för elementen 
 
Bandstropparna ser ut som figur 4.21. I varje ände finns alltså en ögla som man kan fästa 
bandstropparna. 

 
Figur 4.21 Bandstroppar Gunnebo 
 
Fästning av dessa bandstroppar görs som figur 4.22. Bandstroppen träs runt regeln. Isolering är 
ett löst material så det skall inte vara några problem att trä bandstropparna igenom detta 
material. 
 
 
 
 
 Isolering
 
 
 
 
 
 
Figur 4.22 Fästning av bandstroppen på elementet 
När lyftet är gjort träs dessa stroppar av regeln och kan användas igen. Det finns säkert andra 
alternativ men det viktigaste är att dessa lyftanordningar kan tas bort efter användning. 
Bjälklaget skall nämligen in över reglarna och då finns det inte plats för någon permanent 
lyftanordning. 

 33



 
KAPITEL 4 – ANALYS 

Beräkningar 
När dessa element lyfts upp så fungerar regelväggen som en platta och limträpelaren som en 
pelare. Det är endast dessa material som tar upp krafter som lyftet påverkar. Den svagaste 
länken är förbandet mellan dessa element.   
 
F är lyftkraften och är lika stor som egentyngden av 
elementet. 

Y

X

B 

A 

(m)F 
Rbx 

Ray 

Rax 

För en 6 meters element är F=3,879 kN 
 
Y-riktning 
Varje ankarspik tar 1,979 kN och F är 3,879 kN så 
alltså krävs det 1,96 st spikar. Det skall sitta 8 spikar i 
B fästet och minst 4 spikar i A fästet enligt figur 4.23. 
 
X-riktning 
I det undre fästet A blir det utdragningskraft för 
spiken. Varje ankarspik klarar av en utdragningskraft 
på 0,48 kN. 8 st spikar ger 3,84 kN och den 
utdragningskraft som 2 m vägg ger är 2,62 kN enligt 
figur 4.23 
 

Figur 4.23 Krafter på elementet under lyft  
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5. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel redovisas de intressantaste slutsatserna i arbetet 
 
I den här rapporten ges ett förslag på hur Martinsons skall planera en produktionsanläggning av 
väggelement för att kunna bli den elementfabrik de har förutsättningar för. Det är viktigt att 
komma ihåg att den produktionsserie som beskrivs är utifrån författarens egna erfarenheter och 
funderingar, vilka bara skall tas som rekommendationer. 
 
Det viktiga för Martinsons är att de börjar i liten skala och sen bygger ut efter hand tills det blir 
som den fiktiva fabriken som beskrevs i analysdelen. Martinsons bör i början ha en 
produktionslinje som inte är för mekanisk med för höga driftskostnader, utan ha en 
produktionslinje som är anpassningsbar till förändringar. Dessutom är det viktigt att Martinsons 
skapar en god kontakt med leverantörer av material som inte Martinsons själva tillverkar själva, 
till exempel isolering och fönster för att få god kontinuitet på leveranser. 
 
Martinsons måste vara med tidigt i byggprocessen och kunna påverka konstruktörer så 
konstruktionen blir den optimala för just träbyggnad. Inom betongindustrin jobbar prefab-
konstruktören direkt med byggherrens konstruktörer. Martinsons bör även ge teknisk 
rådgivning till konsulter, arkitekter och byggentreprenörer. De bör även ta på sig ansvaret att 
presentera olika idéer och lösningar. 
 
Svårigheten för öppna system i framtiden är att få igång en utveckling och enas om en standard 
inom prefabriceringen. Helst skulle man önska att konsulter och prefabtillverkare kunde 
samordna sig vad gäller sammanfogningsteknik och knutpunkter. Här är det viktigt att SP-
Trätek försöker få ihop de största intressenterna inom träbyggnad för att skapa en gemensam 
standard. 
 
Martinsons bör även följa utvecklingen i Manubuild för om man får en prefabriceringsstandard 
i Europa så kan även Martinsons anpassa sin produktion till dessa standarder. 
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