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Sammanfattning 
 
Undersökningen syftar till att utreda sambandet mellan industriellt byggande och detaljplanering. 

Svårigheten som industriellt byggande står inför idag är att göra koncepten mer flexibla och anpass-

ningsbara till kunders krav och de bestämmelser som finns i detaljplaner. För att få bygga måste de-

taljplanerna följas för området det skall byggas på. Ofta passar inte de industriella byggkonceptens 

förutsättningar med detaljplanerna, vilket gör att det inte går att tillämpa industriellt byggande i hög-

re utsträckning. Tyvärr innebär ändringar och avvikelser från industriella byggkoncepten idag stora 

tilläggskostnader i projekten. Målet är att göra industriellt byggande mindre känsligt för ändringar i 

konceptet., efter att ha genomfört ett flertal projekt, kan processen effektiviseras och fler lösningar 

integreras Över tid. Förhoppningen är då att lyckas erbjuda ett mer anpassbart koncept med de 

kostnadsfördelar som ett industriellt byggande innefattar. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ studie. Underlag för resultaten i under-

sökningen utgörs av en teoriram som beskriver begreppen industriellt byggande och detaljplanering, 

tillsammans med genomförda intervjuer och fallstudie. Intervjuer har genomförts med byggherre, 

byggentreprenörer och planarkitekter. 

Processen där en detaljplan framställs och skeden som ingår beskrivs, där presenteras en jämförelse 

mellan teori och praktik. Även hur bygglov hanteras och på vilket sätt en bygglovsansökan med avvi-

kelse från detaljplan prövas. Ur genomförda intervjuer framgick orsak till varför det ofta uppstår hin-

der vid tillämpning av industriella byggkoncept på detaljplaner. Vidare, med hjälp av intervjuer och 

fallstudie, identifierades olika bestämmelser i detaljplaner som försvårar användningen av industriel-

la byggkoncept i projekt. Det skulle innebära stora fördelar om ett samarbete mellan byggherre och 

byggentreprenör och kommunen uppstod innan detaljplanearbetet för det tänkta byggnadsprojektet 

påbörjas. Förslag framförs på vad som utvecklare av industriella koncept bör ha i åtanke för att för-

bättra konceptens kompabilitet, och den hänsyn som skall tas till särskilda förutsättningar som råder 

i storstäder. 
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Abstract 
 
This study aims to examine the link between industrial construction and city planning processes. Cur-

rent difficulties within industrial construction today lie in its flexibility, not allowing concepts to be 

more flexible and adaptable to clients' requirements and those provisions outlined in the detailed 

design. In order to build the detailed design for the particular area in question must be followed. 

Often industrial building concepts conditions do not comply with the detailed design, which is making 

it impossible to implement industrial building in a greater extent. Unfortunately, changes and devia-

tions from the industrial building concepts in the present time have led to significant additional costs 

in the projects. The goal is to make industrial construction less sensitive to changes in the concept. 

Over time, after carrying out several projects, the process can then become more efficient with more 

integrated solutions. The hope is then to be able to offer a more adaptive concept with the cost ad-

vantages that the techniques of industrial building offer. 
This study was conducted using qualitative study methodology. The basis for the results of the survey 

consist of a theoretical framework describing the concepts of zoning and industrial construction, and 

also interviews and case study. Interviews were conducted with a building proprietor, contractors 

and city architects.  

The process where a detailed development plan is produced and the stages involved are described 

and a comparison between theory and practice are presented. Other areas include how the building 

permits are handled and the manner in which a building permit application with a deviation from the 

detailed plan is examined. The conducted interviews revealed the cause of why one often encoun-

tered barriers in the application of industrial building on the detailed design. Furthermore, with the 

help of interviews and a case study, various provisions of the detailed plans were identified that 

complicate the use of industrial construction in building projects. It would mean major benefits if 

cooperation between building proprietor and contractor occurred before the building proprietor 

ordered a plan for the proposed construction project. Based on the materials from the study, pro-

posals are made on what developers of industrial concepts should have in mind to improve the com-

patibility in the concepts, and the account to be taken of the specific conditions prevailing in large 

cities. 
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Begrepp och termer 
 

Byggdel: Begreppet byggdel avser fysiska delar med byggnadsteknisk 

huvudfunktion (får inte förväxlas med det allmännare begreppet 

byggnadsdel). En byggdel kan bestå av en eller flera monterade 

fysiska delar av byggnaden, t ex består byggdelen ”innervägg” av 

bl.a. regelverk och väggskivor. (Ekholm 2001, s.9) 

 
Bygglov:  Ett tillstånd att uppföra, förändra eller ändra användning av 

byggnader. (Länsstyrelsen 2010) 
 

Detaljplan  Plan som i detalj reglerar markanvändningen. Den bestämmer 

bebyggelsens utformning och innehåll inom ett visst område, t 

ex var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får an-

vändas till, dvs. byggrättens storlek och innehåll. En detaljplan är 

juridiskt bindande och styrande för bygglovgivning och fastig-

hetsbildning. Gamla planer, t.ex. stadsplaner, byggnadsplaner, 

avstyckningsplaner och vissa andra äldre planer räknas som de-

taljplaner. (Länsstyrelsen 2010) 

 

EG –direktiv: EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna. Ett EG-

direktiv är med avseende på det resultat som ska uppnås bin-

dande för varje medlemsstat som det är riktat till, Generellt kan 

man säga att ett direktiv talar om vad som skall göras. Man över-

låter dock åt varje medlemsstat att besluta om hur det ska 

genomföras. (Länsstyrelsen 2010) 

 

Just-In-Time: Just-In-Time (JIT) [engelska: 'precis i tid'], är en industriell pro-

duktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i pre-

cis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Därige-

nom minskar lagerkostnaden. Även underleverantörer infattas i 

JIT-systemet. Underleverantörerna levererar komponenter di-

rekt in i produktionsprocessen i sammansättningsfabriken i just 

det ögonblick de skall monteras. För att systemet skall fungera 

fordras att leveranserna är felfria och att de inte behöver inspek-

teras. (NE 2009/just-in-time) 

 
Kommunala planmonopolet: Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen be-

stämmer hur mark skall användas och bebyggas inom kommu-
nen. (Kommunerna 2009) 
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Kommunalbesvär: Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas ge-

nom kommunalbesvär. Kommunalbesvär handlar om ifall ett 

visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att 

kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan inne-

bär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av 

kommunmedlem. (Internetjuridik 2009) 

 
Lean production: Lean production handlar om hur man hanterar resurser och är 

en västerländsk tolkning av det japanska Toyota Production Sy-

stem (TPS). Grundfilosofin är att med kunden i centrum utforma 

ett resurssnålt och effektivt produktionssystem. Förenklat kan 

sägas att Lean production går ut på att identifiera och eliminera 

alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för 

slutkunden – mer värde för mindre arbete. (Andersson 2004, s.i) 

 
Lean construction: Lean construction är en vidareutveckling av Lean production 

som byggbranschen gjort. Grundidén för Lean construction i 

byggbranschen är densamma som Lean production i tillverk-

ningsindustrin, men med en tillpassning mot byggprocesser. 

Strävan efter att eliminera slöseri (inom resursanvändning, fel-

kostnader etc.) och på så sätt spara tid och öka lönsamhet bygg-

projekten. (Laurell & Sandstedt 2008, s.23) 

 
MB: MB är förkortning av Miljöbalken som bl.a. innehåller reglering-

en om riksintressen. (Länsstyrelsen 2010) 
 

Passivhus: Passivhus är ett begrepp som används för välisolerade byggna-

der som till stor del värms upp genom den energi som redan 

finns i huset. Enligt kravspecifikation för passivhus i Sverige så 

får den maximala tillförda energin totalt sett vara 55 kWh/m2 i 

norr och 45 kWh/m2 i söder. (Byggindustrin 2009); (Passivhem 

2010) 

 
PBL: Den viktigaste lagstiftningen för prövningen av bygglov och för-

handsbesked. PBL är förkortning av plan- och bygglagen 

(1987:10) och är den mest centrala lagen i bygglovsärenden. (NE 

2009/Plan-och-bygglagen) 

 

Planprocess: Den lagreglerade process som används när en ny plan ska ut-

formas av kommunen. (Länsstyrelsen 2010) 
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Praxis: Betecknar vad som anses ”gälla” med utgångspunkt från hur 

domstolar och myndigheter tidigare har dömt eller beslutat. För-

slag väckt av regeringen. (Juridikfokus 2009) 

 

Pull-metod: Enligt pull strategin så krävs marknadsföring om vilka framställ-

ningsmöjligheter företaget har för att dra till sig kunder som 

själva efterfrågar det dem vill ha, därefter tillverkas produkten 

efter kundens specifikationer.  

 

Figur.0.1 Definition av Pull strategi enligt Armstron och Kotler (2005) 

 
Push-metod: Inom bygg innebär metoden att byggföretagen erbjuder och 

marknadsför produkter som den tror marknaden vill ha. De lan-

serar koncept efter den efterfrågan de uppfattar från markna-

den. 

 

 

Figur.0.2 Definition av Push strategi enligt Armstron och Kotler (2005) 

 
Ramavtal: Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndig-

heter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren 

för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett 

ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggentreprenader. (Fal-

köpings kommun 2010) 

 
Översiktsplan: En översiktsplan är ett kommuntäckande samlat beslutsunderlag 

som belyser de allmänna intressena och kommunens miljösitua-

tion. Den är ett handlingsprogram som visar hur kommunen ser 

på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen 

samt vad man som medborgare kan förvänta sig. Den är dock ej 

rättsligt bindande men vägledande för efterföljande beslut inom 

och utom kommunen. (Länsstyrelsen 2010) 
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Läsanvisning 
 

Sammanfattande beskrivning av undersökningens kapitel och innehåll. 

 

I det första kapitlet, Inledning, beskrivs undersökningens bakgrund, syfte & mål, avgränsning och 

frågeställningar. 

 

Kapitel två, Metodik, beskriver kortfattat arbetsgången och vilka metoder som används i undersök-

ningen. 

 

Det tredje kapitlet, Industriellt byggande och detaljplanering, introducerar de två begrepp som är 

centrala för arbetet, nämligen industriellt byggande och detaljplanering. Begreppens bakgrund och 

användning skildras. 

 

Kapitel fyra, Svårigheter i detaljplaner, består av två avsnitt som båda syftar till att undersöka vilka 

svårigheter som uppkommer vid försök att tillämpa industriellt byggande på detaljplaner i Sveriges 

storstäder. Dels genom fallstudie där ModernaHus används som specifikt exempel på industriellt 

byggkoncept. Här prövas hur bra det går att applicera konceptet på aktuella detaljplaner från olika 

delområden i Malmö. Det andra avsnittet grundades på information från intervjuer av personer från 

byggbranschen med goda kunskaper om industriellt byggande. I intervjuer tillfrågades respondenter-

na bl.a. om de upplevde att bestämmelser i detaljplaner utgjorde svårigheter för industriellt byggan-

de, och vilka möjligheter till förbättringar de tror på inom ämnet i fråga. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av relevanta delar från både fallstudie och intervjuer. 

 

Kapitel fem, Situationen från stadens sida, baseras på intervjuer med planarkitekter (från Stockholm, 

Göteborg och Malmö). I kapitlet beskrivs hur det går till i praktiken när en detaljplan tas fram i Stock-

holm stad. Vidare klargörs även hur en bygglovsansökan med mindre avvikelser från detaljplanen 

behandlas i storstadskommunerna. Problematiken för industriellt byggande förklarades för arkitek-

terna varvid de fick svara på frågor för att få deras syn på situationen, och ännu bättre förstå förhål-

landet mellan industriellt byggande och detaljplaner. Frågor och svar redogörs och i slutet av kapitlet 

sammanfattas de viktigaste slutsatserna från genomförda intervjuer. 

 

Det sjätte kapitlet, Diskussion, diskuteras de tre frågeställningarna som undersökningen syftar till att 

utreda och besvara. Förslag och åsikter presenteras utifrån det material som samlats in under arbe-

tets gång. 

 

Det sjunde och sista kapitlet, Slutsatser, presenteras de slutsatser som undersökningen kommit fram 

till. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till frågeställningarna, därefter syfte och mål med undersökningen. Un-

derrubrikerna består av en kort beskrivning av metod som användes och hur arbetet genomfördes. Vilka av-

gränsningar som gjorts i undersökningen förklaras och frågeställningar som skall besvaras redogörs. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Främsta problematiken i industriellt bostadsbyggande idag är att byggkoncepten inte är tillräckligt 

flexibla. De industriella koncepten är väldigt känsliga för ändringar vilket ofta gör det svårt att kunna 

anpassa byggprojekten mot kundernas önskemål och detaljplanens specifikationer. För att kunna 

uppnå ett framgångsrikt industriellt konceptbyggande så kan tyvärr inte byggföretagen (med dagens 

förutsättningar) alltid vara så flexibla som de skulle vilja. Detta eftersom industriellt byggande delvis 

går ut på att standardisera och använda fasta mått för att kunna utnyttja värdefulla upprepningsef-

fekter. Ifall det görs ändringar på konceptet så förloras många fördelar som industriellt byggande 

innebär, såsom säkerställd kvalité, hög effektivitet och lägre produktionskostnader. 

Industrialiseringen av byggandet i Sverige har inte uppnått någon Pull-metod utan snarare en Push-

metod. Med Pull-metod menas att byggföretagen erbjuder och marknadsför produkter som de be-

dömer att kunder vill ha. De lanserar koncept som baseras på den efterfrågan de uppfattar från 

marknaden. Företagen har i sina koncept ofta ett antal produkter med en del möjligheter till anpass-

ning som de erbjuder, där kunden har möjlighet att välja mellan olika alternativ i exempelvis installa-

tioner och utformning på byggnaden. Det som industriella byggandet dock strävar efter är att ha en 

Pull-metod, där företagen ”drar” till sig kunder som själva efterfrågar det de vill ha. Tanken är då att 

byggföretagen därefter tillverkar produkten exakt efter kundens specifikationer. 

Vid bostadsbyggande så är det tre intressenter som styr bostadsutformningen i ordningsföljden sam-

hälle (kommunen), fastighetsägare och brukare. Detta kan illustreras med figur 1.1. 
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Figur 1.1 illustrerar vilka som styr bebyggelsens utformning och i vilken ordning. Det streckade områ-

dena mellan intressenterna visar att dessa tre påverkar varandra på olika sätt. Den som kommer 

först i kedjan är samhället (kommunerna) som, med hjälp av detaljplaner och bestämmelser, reglerar 

hur bebyggelsen skall utformas. Därefter kommer fastighetsägaren (byggherren) som kan ordna ut-

formningen enligt sina önskemål, så länge bebyggelsen inte överskrider de bestämmelser som finns i 

detaljplanen. För varje område inom tätbebyggelse finns en detaljplan med bestämmelser för an-

vändning, placering och utformning för det som byggs. På så sätt kan kommuner styra utformningen 

av staden. I sin tur så är det byggherren som avgör hur mycket brukarna (hyresgäster) skall få säga till 

om i utformningen av bostaden. 

Syftet med detaljplaner är att samhällets bebyggelse ska fungera för så olika ändamål och männi-

skors intressen som möjligt. Detaljplaner är formellt bindande, så för att få bygga så måste den de-

taljplan som antagits av kommunen följas. Detaljplanen utformas efter de behov och önskemål som 

finns tillsammans med de lokala förutsättningarna. Bestämmelserna är olika hårt formulerade bero-

ende på stad och område. I till exempel storstäder så byggs det mer, därför är det nödvändigt att 

vara strängare med regleringen för att få en bra stadsutformning. 

När det gäller detaljplaner så uppstår det svårigheter i att effektivisera industriellt byggande, då de i 

många fall reglerar bebyggelsen hårt. I detaljplanen finns det bestämmelser på bland annat mått för 

byggnadernas höjd, längd och bredd och hur stor del av tomtens yta som får bebyggas. Som tidigare 

nämnts utgår industriellt byggande från färdiga byggdelar och fasta mått, och om det visar sig att 

höjdmåttet precis passerar angivet mått i detaljplanen kan det innebära att en hel våning måste ka-

pas. Som följd kommer det att medföra att byggherren får en mindre yta att hyra ut och får lägre 

inkomster för den byggnaden ifall han väljer att bygga på ett industriellt vis. Detta till skillnad från om 

Turordning för intressenternas inflytande på bostadens utformning 

minst inflytande 

störst inflytande 
 

Samhälle 

Fastighetsägare Brukare 

Figur 1.1 Turordning på intressenters inflytande i utformningen av bostäder. (Figur bearbetad utifrån Svane-

rudh 1998, s.67) 

 

De boende har minst inflytande, 
huruvida deras önskemål tas i hän-
syn beror helt på byggherren. 

Ex. på regleringsinstrument från 
kommunen:  
– Översiktsplaner 
– Detaljplaner 

Fastighetsägaren kan utforma 
sitt bygge som den vill så läge de 
inte överträder bestämmelser 
som finns i detaljplanen eller 
andra lagar som kan påverka 
utformningen. 
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byggnaden skulle byggas på ett traditionellt sätt eftersom det är mer flexibelt. Där är det möjligt att 

utan större problem anpassa måtten för att då maximera byggnadsarean efter detaljplanen. Dock går 

idén med att bygga flerbostadshus på industriellt vis ut på bl.a. att skapa bostäder med säkerställd 

kvalitet till en lägre kostnad jämfört med traditionellt byggda projekt. Vissa industriella byggprojekt 

har satt målsättningen så högt som 40 % lägre byggkostnader än vid traditionellt byggsätt. 

I många projekt krävs justeringar i konceptet för att kunna passa förutsättningarna på tomten som 

skall bebyggas samt uppfylla bestämmelser i detaljplanen. Tillpassningen skapar dock störningar som 

medför stora konsekvenser och resultatet blir i värsta fall att konceptets fördelar helt förloras. Att 

det ständigt görs avvikelser i koncepten bidrar till att en stabilitet i industriellt byggande uteblir. För 

att lyckas utveckla industriellt byggande och få koncepten att bli mer flexibla så är stabilitet en nöd-

vändighet. 

För att kunna etablera industriellt byggande i Sverige är det nödvändigt att arbetssättet inte innebär 

alltför många projektspecifika anpassningar av koncepten, vilket ofta blir fallet eftersom byggnader i 

industriella byggkoncepten inte passar den detaljplan för tomt det skall byggas på. Genom att klara 

av att genomföra fler industriella byggprojekt kommer koncepten att med tiden vidareutvecklas och 

produkter förbättras. Hinder i detaljplaner anses vara en av de bidragande faktorerna till att industri-

ellt byggande inte genomförs i större utsträckning. 

 

1.2 Syfte och mål 
 
De svårigheter industriellt byggande har i relation till detaljplaner har motiverat denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att kunna underlätta för industriellt byggande och dess utveckling. Att 

utreda om, och i så fall varför, det finns svårigheter med detaljplaner för industriellt byggande. Vida-

re för att kunna få bort hinder och göra så att industriellt byggande kan tillämpas på fler projekt. 

Målet är att undersöka hur detaljplaner påverkar det industriella byggandet och därefter bidra med 

förslag på olika åtgärder som kan göras av byggherrar, byggentreprenörer och stadsplanerare, som 

kan hjälpa det industriella byggandet. Dessutom granska vilka typer av bestämmelser som utgör hin-

der i ett industriellt byggprojekt och varför det är på detta vis. 

Ytterligare mål i undersökningen är att redogöra hur detaljplanprocessen går till verkligheten för att 

ta reda på vad som tas i beaktning vid detaljplanutformningen. Därefter jämföra och se om något i 

processen skiljer sig mot det som står i PBL. 

Undersökningen skall även utreda ifall det är möjligt att jobba med något slags undantag i detaljpla-

ner riktat mot industriellt byggande. I detaljplaneringen finns ett tolkningsutrymme för byggnads-

nämnden som får bevilja bygglovsansökningar fastän det finns avvikelser från detaljplanen. Enligt PBL 

finns det möjlighet att göra undantag från bestämmelserna i detaljplanen om avvikelsen är mindre 

och förenlig med planens syfte. En målsättning är därför att undersöka hur det går till i praktiken när 

en ansökan med avvikelse provas och bedöms. Vidare diskuteras möjligheten till att mindre avvikel-

ser kan beviljas för industriellt byggda flerbostadshus med anledningen till att det ger bl.a. lägre 

byggkostnader och bättre kvalitetssäkring. 
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Genom att peka ut fördelar med industriellt byggande som kommuner kan vara i behov av, bör en-

dast förbättra stadsplanerares inställning gentemot byggnadsmetoden. Peter Eriksson m.fl. (miljö-

partiet) lämnade den 17 september 2009 en motion (2009/10:C390) till riksdagen med rubriken ”so-

cial bostadspolitik för ett hållbart samhälle”. I motionen skriver de bl.a. att den största bristen i de 

snabbväxande regionerna idag är billiga bostäder. Vidare förklaras att det finns många ekonomiskt 

svaga grupper i samhället som är beroende av dessa billiga bostäder för att klara sin vardag och att 

bristen på billiga bostäder leder till trångboddhet. Ur motionen kan följande stycke citeras: 

”Olika metoder behöver användas för att hålla nere kostnader såsom effektiva byggmetoder 

och annorlunda standard för den som vill bo billigt och inte anser sig behöva alla moderniteter i 

sin bostad. Dock ska inte detta ske på bekostnad av att man väljer byggmetoder som är sämre 

ur miljösynpunkt eller som gör att byggnadernas hållbarhet försämras. Det som efterfrågas är 

välplanerade lägenheter med flexibla lösningar och låga kostnader.” 

Industriellt byggande medför lägre byggnadskostnader och förväntas därmed ge de boende lägre 

hyror gentemot vad traditionellt nybyggda flerbostadshus kan erbjuda. Industriellt byggande bör 

därför vara en utmärkt byggmetod för att kunna förse det som efterfrågas i motionen ovan, nämligen 

billigare bostäder med minst lika hög kvalité som traditionellt byggt hus, som dessutom innebär fler 

fördelar för miljön. Om kommunen har som mål att stödja nyproducerade bostäder med lägre bygg-

kostnader så bör det också innebära att det även finns med i kommunens översiktsplan (som visar de 

stora dragen i kommunens bebyggelseutveckling). Det i sin tur skulle hjälpa industriellt byggande vid 

detaljplanering och bygglovshantering eftersom översiktsplanen fungerar som vägledande för kom-

mande användning och detaljplanering för områden. Detaljplanerna brukar oftast följa kommunens 

intentioner i översiktsplaneringen. 

Därför är ännu en målsättning i arbetet att ta reda på vad stadsplanerare anser om hur fler billiga 

bostäder kan tillföras på marknaden, och om industriellt byggande i så fall kunde vara av intresse. 

Undersökningen hoppas bidra till diskussioner kring svårigheterna i det aktuella ämnet mellan de 

aktörer som finns med i processen, det vill säga, byggherrar, byggentreprenörer och stadsplanerare. 

Vidare att det bidrar till att svårigheterna uppmärksammas och då även, om möjligt, genererar till att 

hitta lösningar för problemen. 
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1.3 Avgränsning 
 
I denna undersökning utreds sambandet mellan industriellt byggande och detaljplaner. En fokusering 

görs på att se vilka möjligheter det finns för att göra detaljplaner bättre kompatibla med industriellt 

byggande. 

Begreppet Industriellt byggande innefattar i detta arbete flerbostadshus byggda med industriell 

byggmetod. 

Med detaljplaner görs en avgränsning till att inrikta sig på de bestämmelser som ställs på hur själva 

byggnaden utformas. 

Synen på detaljplanearbetet hos planarkitekter från endast storstäder är en avgränsning som gjorts, 

inga planarkitekter från medelstora eller mindre städer har intervjuats. 

Skanskas ModernaHus koncept har tagits som specifikt exempel på ett industriellt byggkoncept vid 

utförande av fallstudie. 

Enbart bestämmelser i detaljplaner (och inte andra krav som kan finnas från kommuner) undersöks i 

hur de påverkar det industriella byggandet. 

 

1.4 Frågeställningar 
 
1. Hur upprättas detaljplaner och hur hanteras bygglov i förhållande till detaljplanen? 

Förväntat resultat: Processen för detaljplanearbetet och bygglovshanteringen (i storstadsregio-

ner). Även för bygglovsansökningar som avviker från planen. 

 
2. Vilka krav i detaljplaner utgör svårigheter för industriellt byggande? 

Förväntat resultat: Sammanställning på vad i detaljplanen som utgör hinder för industriellt byg-

gande. 

 
3. Hur kan utvecklare av byggsystem, detaljplanerare och byggherrar samarbeta för att underlät-

ta för det industriella byggandet? 

Förslag på:  

A) Hur bostadsföretag, byggföretag och kommuner kan (på kort och lång sikt) underlätta svå-

righeter för industriellt byggande med avseende på detaljplaner. 

B) Hur industriella byggentreprenörer bör utveckla sina koncept. 

Förväntat resultat: Förslag på främjande åtgärder för industriellt byggande. 
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2 Metodik 
 

Detta kapitel syftar till att presentera och beskriva de olika metoder som använts i undersökningen. Kapitlet 

inleds med att presentera den kvalitativa metod som använts i undersökningen, samt vad det innebär. Därefter 

redovisas en sammanfattning av arbetsgången för att få översikt i genomförandet av undersökningen. Vidare 

förklaras olika delar i arbetsprocessen, bland annat hur datainsamling och teoretisk ram genomförts, vilken 

intervjumetodik som utnyttjas samt hur fallstudie utförts. 

 

2.1 Kvalitativ studie 
 
Val av metod för undersökningen var naturlig eftersom frågeställningarna i arbetet är av en sådan 

karaktär att det endast gick att få svar genom en kvalitativ metod. Det huvudsakliga arbetsmaterialet 

i kvalitativ metod är en tolkning av texten till motsats från t.ex. kvantitativ metod där arbetsmateria-

let består av mängder och siffror. Med andra ord söker kvalitativ forskning inte i första hand statistis-

ka och kvantifierbara resultat, utan söker att finna själva essensen och kvalitén i det som avses att 

undersökas. Kvalitativ metod handlar på så vis om att få en djupare förståelse för ett förhållande, 

objekt etc. (Merriam 1994) 

Kvalitativ studie kan genomföras på flertal sätt. Grundtanken är dock att erhålla önskad information 

genom planerade intervjuer med särkilt utvalda personer och andra undersökningar, där material 

från detta sedan bearbetas och analyser redovisas. (Patel & Davidsson 2003) 



18 

2.2 Översiktlig arbetsgång 
 
Figur 2.1 nedan ger en sammanfattad överblick i hur arbetsgången i undersökningen gått till. Arbetet 
har här delats in i tre huvudsakliga delar; skapande av en teoriram, genomföra intervjuer och fallstu-
die, och slutligen skriva diskussion där frågeställningar besvaras samt slutsatser av undersökningen. 
Varje del inkluderar olika arbetsmoment som beskrivs i punktform 
 
 

 
 

Figur 2.1 Arbetsgång och moment i genomförandet av undersökningen. 

 

2.2.1 Skapa Teoriram 
 
Möten 
 

Det första som genomfördes, för att på ett bra och snabbt sätt kunna bli insatt i industriellt byggande 

och detaljplaneutformning, var möten med både handledare (arkitekturprofessor) och med personer 

insatta i industriellt byggande. I möten diskuterades bl.a. bakgrund och frågeställningar till undersök-

ningen samt olika tillvägagångssätt för att utreda uppställda frågor. Kontinuerliga möten med dessa 

personer ordnades även genom hela undersökningens gång. 

Datainsamling 
 

För att få så bra faktainsamling som möjligt så har en hel del fakta behandlats och material hämtats 

från stort antal källor. Källor för fakta har främst varit litteratur, examensarbeten och avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, webbsidor, lexikon m.fl. som behandlar industriellt byggande och detaljplane-

ring. 
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Genom litteraturstudier så har tillräcklig djup kunskap erhållits för att skapa en teoretisk ram som 

ligger till grund för undersökningen. Teoriramen kartlägger de båda begreppen och beskriver rele-

vanta delar inom områdena för undersökningen. Med ramen som underlag genomförs intervjuer och 

fallstudie som syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan åstadkommas för att förbättra situatio-

nen. 

Primär och sekundär data 
 

Vid insamling av fakta så kan Informationskällor antigen vara primär eller sekundära. Primärdata är 

sådan information som erhålls genom egna undersökningar. Befintlig information och fakta som sam-

las in räknas till sekundärdata. (Merriam 1994) 

I undersökningen har både primär och sekundär information använts för att kunna nå uppsatta mål. 

Arbetet påbörjades med att utveckla en teoriram grundat på litteraturstudier som är sekundär data. 

Teoriramen användes för att få tillräcklig kunskap och kunna formulera intervjuunderlag för att erhål-

la viktig information för undersökningen. 

 

2.2.2 Intervjuer och fallstudie  
 
I undersökningen så har intervjuer och fallstudie genomförts för att klargöra sambandet mellan in-

dustriellt byggande och detaljplanering, för att sedan kunna besvara de formulerade frågeställning-

arna. 

Undersökningen genomfördes med kvalitativt inriktade intervjuer, där de som intervjuades bestod av 

noggrant utvalda personer med väldigt goda kunskaper i de behandlade områdena i undersökningen. 

 

2.2.2.1 Genomförande av intervjuer 
 
Totalt intervjuades sex personer i undersökningen, tre personer från bebyggelsesidan (en byggherre 

och två entreprenörer) och tre personer från stadsplaneringssidan (samtliga planarkitekter). De 

största städerna i Sverige behandlas i undersökningen och därför valdes planarkitekter från Malmö-, 

Göteborg- och Stockholm stadsbyggnadskontor till intervjuerna. Motivering till att undersöka stor-

städer är eftersom det genomförs flest byggprojekt där. 

En vecka innan intervjuer genomfördes så skickades e-post med intervjuunderlag till intervjuperso-

nerna. Även en bakgrund och förklaring av undersökningen bifogades i e-posten, så att den som in-

tervjuades bättre kunde förstå syftet med intervjun och vilken information som önskade erhållas från 

de ställda frågorna. För att genomföra intervjuer så besöktes intervjupersonerna i deras arbetsplats, 

förutom en intervju som genomfördes per telefon. Anledningen till att genomföra intervjun på plats 

hos respondenterna, även om det medförde extra utlägg i både tid och kostnader, var för att få ett 

bättre resultat. En intervju med en person utförs bäst mellan fyra ögon eftersom det då blir möjligt 

att utläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck från respondenterna, varvid det blir lättare att ställa lämp-

liga följdfrågor. Dessutom kunde de intervjuade även visa broschyrer och detaljplaner, för att på ett 

djupare sätt besvara några av frågeställningarna. Efter att inspelade intervjuer transkriberats, skicka-
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des de ut till respondenterna för kontroll och eventuell justering. Då respondenterna gett klartecken 

på materialet från intervjun kunde diskussion genomföras och slutsatser dras utifrån resultaten. 

Intervjuteknik 
 

Intervjuer kan kategoriseras i tre olika typer beroendes på dess upplägg och struktur. Vilken struktur 

som väljs beror på vad som undersöks och efterfrågas. Intervjuunderlaget kan antingen vara struktu-

rerat, semistrukturerat eller ostrukturerat. En strukturerad intervju är helt förutbestämd där frågorna 

och dess ordning är fasta, ofta även med färdiga svarsalternativ. Den semistrukturerade intervjun är 

inte lika strikt i sitt utförande, den kännetecknas av ett antal bestämda frågor. Dessa är i bestämd 

ordningsföljd, med tillhörande följdfrågor som formuleras fortlöpande beroende på de svar som er-

hålls. I den tredje intervjutypen, ostrukturerad intervju, så finns inga färdiga frågor. Utan intervjuper-

sonen tillåts berätta och frågorna uppkommer under intervjuns gång. (Björklund & Paulsson 2003) 

De intervjuer som ingått i undersökningen har genomförts med en semistrukturerad intervjumetodik. 

Motivet till detta val var för att begränsa intervjun till specifika frågor och element inom ett ämnes-

område, således kunde inte ostrukturerad metod väljas. Samtidigt önskades även att respondenten 

gärna skulle bidra med egna, nya infallsvinklar och tankar på svårigheter som finns och möjligheter 

till förbättring som kan tillämpas. Just därför var inte heller en helt strukturerad metod att föredra.  

 

2.2.2.2 Fallstudie 
 
Fallstudien gick ut på att applicera ModernaHus byggsystem på utvalda detaljplaner från Malmö, för 

att se hur pass väl ett industriellt byggkoncept kan genomföras i planerna. Vidare undersöktes vilka 

bestämmelser i detaljplanerna som då kunde innebära hinder för byggprojekt med industriellt kon-

cept. En utförlig genomgång i hur fallstudien genomförs och dess resultat presenteras i kapitel 4.1. 

 

2.2.3 Diskussion och slutsatser  
 
Diskussionen baseras på fakta från teoriramen och information som utvunnits från intervjuer och 

fallstudie. Här besvaras och diskuteras undersökningens frågeställningar i följdordning. Slutligen pre-

senteras de slutsatser som kunde dras utifrån undersökningens resultat. 
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3 Industriellt byggande och Detalj-
planering 
 

Det här kapitlet är uppdelat i två delar, där de två centrala begreppen i undersökningen förklaras och definie-

ras. Den första delen handlar om industriellt byggande, som inleds med en sammanfattning av det industriella 

byggandet i Sverige, från första storsatsningen fram till dagens läge. Därefter så klargörs vad begreppet inne-

fattar idag och även arbetsgången i ett industriellt konceptbyggande. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

Skanskas färdiga flerbostadskoncept, ModernaHus, vilket användes som exempel på ett industriellt byggande i 

undersökningen. Den andra delen i detta kapitel behandlar detaljplaner, hur planprocessen går till och där 

delarna i arbetsförfarandet förklaras. Även en kort beskrivning av bygglovsprocessen presenteras, och hur en 

bygglovsansökan med en avvikelse från detaljplan prövas. 

 

3.1 Industriellt byggande 

3.1.1 Industriellt byggande i Sverige genom åren 
 
Den första seriösa satsningen på industriellt byggande i Sverige gjordes i början av 1960-talet i sam-

band med bostadskrisen som då rådde. Det var det så kallade ”miljonprogrammet” som påbörjades 

efter ett riksdagsbeslut som togs den 7 april 1965, om att öka bostadsproduktionen för att råda bot 

på bostadsbristen. Målet var att under perioden 1965-1975 bygga en miljon bostäder runt om i Sve-

rige. (NE 2009) 

För att klara den höga produktionstakten så expanderade många byggföretag och det bildades även 

många nya. De två största anledningarna till att det valdes att göra satsningar på byggmetoder med 

förtillverkade element var för att sänka byggkostnader och minska behovet av byggutbildad arbets-

kraft, som det var brist på under denna tid. (Roos & Gelotte 2004, s.9-10) 

 

 

Bild 3.1 Bostadsområde från miljonprogrammet i Tensta, Stockholm. 
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I byggandet av de större husområden inom miljonprogrammet så var det vanligt att använda sig av 

en byggmetod som gick ut på att uppföra en tillfällig fabrik där betongelement göts. Betongelemen-

ten monterades senare till hus med hjälp av lyftkranar, vilket gjorde att byggarbetsplatserna kunde 

ses mer som monteringsplatser och bidrog till att antalet mantimmar på byggarbetsplatsen minska-

des. Metoden kortade, effektiviserade och industrialiserade byggandet avsevärt. (Hyll & Lessing 

2004, s.12), (Callisen 2008, s.20) 

Bristen på bostäder ansågs vara en akut kris och politikerna tryckte på en snabb lösning vilket ibland 

ledde till en del ogenomtänkta åtgärder. Staten stödde industrialiseringen med olika initiativ såsom 

statliga utredningar och anpassning av finansieringssystemen. De kommuner som beslöt sig för att 

bygga i en stor skala skulle erbjudas gynnsamma ekonomiska villkor. Det statliga biståndet inriktades 

dock på att understödja byggföretagen snarare än de framtida hyresgästerna. Resultatet av ”miljon-

programmet” blev tunga betongbaserade stombyggnadssystem som inte var särskilt arkitektoniskt 

tilltalande, och bostadsområden vilka ansågs vara monotona. Trots att genomförandet av miljonpro-

grammet hade löst problemet med bostadsbristen i Sverige så betraktades det som en besvikelse och 

fick väldigt mycket kritik. Särskilt kritiserade blev de större bostadsområdena som kallades för ”be-

tonggetton”, med råa fasader vilka generellt hade fyrkantigt och stelt uttryck. (Adler 2005, s.11-12) 

 

 

Bild 3.2 Bostadsområde i Rinkeby, Stockholm, som byggdes under miljonprogrammet. 

 
Det går inte annat än att medge att det under miljonprogrammet byggdes väldigt effektivt, speciellt 

sett till sin tid. Dock var strategin i miljonprogrammet ofullkomlig. Den stora avsaknaden i projekten 

var kundorienteringen. Att ta hänsyn till slutkunden, hyresgästen i detta fall, var inte riktigt första 

prioritet under en tid då det förekom bostadskris. Den övergripande kritiken drabbade framförallt 

det industriella byggandet. Industrialiseringen av byggandet i Sverige hade i både praktik och idé 

lagts ner innan den hunnit påbörjats. (Adler 2005, s.13) 

I slutet av 1970-talet, då bostadsbristen lagt sig, sjönk byggandet av flerbostadshus. Marknaden väx-

te under en kort period i slutet av 1980-talet för att sedan nästan störtdyka i början av 1990-talet. 

Detta var en följd av att statliga lån avvecklades och den skattereform som kom mellan 1990-1991, 

vilket innebar att det blev full moms på byggandet, samtidigt som Sverige dominerades av en lågkon-

junktur. Sammanfattningsvis kan sägas att byggmarknaden var svag under större delen av perioden 
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efter miljonprogrammet fram till 2000. Detta bidrog till att den teknikutveckling som åstadkoms un-

der miljonprogrammet inte fick någon god vidareutveckling. (Ilestam & Törnkvist 2004, s.11) 

 

3.1.2 Industriellt byggande på senare år 
 
Byggbranschen i Sverige har sedan länge haft svårigheter, såsom många byggfel och låg produktivitet 

i jämförelse med andra produktionsområden t.ex. fordonsindustrin. Detta var en av många anled-

ningar som ledde till att regeringen den 21 februari 2002 beslutade att tillkalla en kommission som 

bl.a. skulle föreslå åtgärder som syftar till att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom 

bygg- och anläggningssektorn. Beskrivningen av byggbranschen som görs i rapportens slutsats är inte 

särskilt berömmande. Det som skrivs är att byggsektorn lider av en rad olika problem och har ett 

svagt konkurrenstryck. Detta i sin tur ger symtom i form av höga priser, låg produktivitet, dålig kvalité 

och svårigheter att påverka utbudet. Självklart gäller detta inte alla byggföretagen, utan det framförs 

även att det finns många seriösa entreprenörer. Även att flera byggprojekt i senare tid har resulterat 

i goda byggnadsverk till låga kostnader och som förväntas ge låga livscykelkostnader. (SOU 2002:115 

s. i, 17, 19, 20) 

Rapporten påvisade dock att det finns många områden att förbättra i byggbranschen. Ofta blir bygg-

branschen beskylld för att vara väldigt ineffektiv och det är kanske inte taget helt ur luften. Byggföre-

tagen har under 2000-talet investerat mycket på att förbättra effektiviteten och utvecklat byggtekni-

ker genom satsningar på forskningar inom industriellt byggande och i form av olika projekt med in-

dustriellt koncept. (Callisen 2008, s.20) 

Idag så efterfrågas bostäder med hög kvalité och standard till en hyra som är rimlig för en normalin-

komsttagare. För att kunna möta den efterfrågan så krävs det att kunna säkra lönsamheten för både 

byggföretagen och konsumenterna, vilket kan göras genom att bygga industriellt på rätt sätt. Detta 

genom att använda sig av standardiserade byggsystem och rationella byggmetoder och på så sätt 

uppnå de svåråtkomna upprepningseffekterna som bidrar till bättre lönsamhet och högre kvalité. 

(Callisen 2008, s.6) 

Industriellt byggande har inte lyckats befästa sig i den svenska byggmarknaden ännu. Däremot har 

det skett mycket i utvecklingen av industriellt byggande de senaste åren och begreppet utvecklas 

ständigt. Grundtanken för industriellt byggande idag kan sägas vara densamma som förr, där målet 

är ett effektivare byggande som ska generera lägre kostnader med bl.a. högre kvalitetssäkring. Det 

som skiljer sig nuförtiden är bland annat att slutkunden fått större inflytande och byggprocessens alla 

delprocesser har börjat integreras. (Callisen 2008, s.i) 

Det finns höga förväntningar på att utvecklingen i industrialiseringen av byggandet ska leda till att 

många av problemen som finns i branschen ska lösas. (Hamrebjörk 2005, s.5) 
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3.1.3 Industriellt byggande idag 
 
Industriellt byggande är något som frekvent kommer på tal vid diskussion om hur byggbranschen och 

bostadsbyggandet ska utvecklas och effektiviseras. Det ska mer bestämt skapa bättre lönsamhet, 

lägre produktionskostnader med bevarad eller helst högre kvalitet i de bostäder som byggs. (Lessing 

2006, s.20)  

Genom att se över de principer som skapat framgång för tillverkningsindustrin så hoppas man på att 

lösa en del av de brister och problem som byggbranschen tampas med. Några av dessa är bristande 

kundorientering i byggprocessen, dålig erfarenhetsåterföring, en splittrad byggprocess, alltför specia-

liserade yrkesroller, kortsiktigt projekttänkande och att system- och metodval sker för sent i proces-

sen. (Skerfving 1998, s.i) 

Industriellt byggande är inget nytt begrepp utan ett koncept under utveckling. I och med miljonpro-

grammet under 60-talet så blev industriellt byggande synonymt med husbyggande av hög grad pre-

fabricering och systembyggande, det vill säga färdiga byggelement som monterades på byggplatsen. 

Ofta i en väldig skala med ett stort antal byggda lägenheter över en stor kvartersmark. I och med 

resultatet av miljonprogrammet så förknippas industriellt byggande även med en väldigt begränsad 

valfrihet och variation. (Lessing 2006, s.18, 63) 

Idag har begreppet fått en bredare innebörd som innefattar aspekter inom teknik och organisation så 

väl som materialflöde och informationsrelaterade frågor. Koncept och produktionsfilosofier såsom 

Lean Production, Just-In-Time och Supply Chain Management är principer som beskriver hanteringen 

av tillverkning och produktion så att en effektivare process uppnås. Det finns nu ett påtagligt intresse 

i byggbranschen så väl som i akademivärlden att applicera dessa principer till byggandet så att en 

högre effektivitet uppnås och produktiviteten förbättras på samma sätt som i tillverkningsindustrin. 

(Lessing 2006, s.18) 

 

3.1.3.1 Begreppet industriellt byggande 
 
Definitionen av industriellt byggande skiljer sig mellan olika litteraturer. Detta beror förmodligen på 

flera saker, såsom vem som tolkar begreppet och under vilken tid litteraturen skrevs. Då industriellt 

byggande hela tiden utvecklas så kan det komma att innebära nya saker. Bland byggbranschens aktö-

rer görs många förväxlingar mellan begreppen industriellt byggande och industrialiserat byggande. 

Detta påvisas av de intervjuer som genomfördes av Danielsson och Wahlström (2005) i samband med 

deras examensarbete. 

Hans Christian Callisen (2008) beskriver i sitt examensarbete begreppen industriellt byggande och 

industrialiserat byggande som två skilda betydelser. Väldigt förenklat beskrivs industrialiserat byg-

gande som att byggprocessen effektiviserats genom inslag av automation och användning av prefab-

ricering, men att det fortfarande handlar om den traditionella byggprocessen på plats. Medan In-

dustriellt byggande i stort sett avser ett nytt tankesätt i byggprocessens alla skeden, där det görs ett 

tydligt avsteg från den traditionella byggprocessen. Vidare skall hela kedjan från program till produk-

tion och förvaltning integreras och standardiseras. Här eftersträvas repeterbarhet i alla led med en 
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effektiv styrning, beredning och kontroll av projektets samtliga resurser och aktiviteter.(Callisen 

2008, s.4) 

Det råder följaktligen en del förvirring kring begreppet industriellt byggande. En person som är väl 

insatt i området är Jerker Lessing, ansvarig över kompetensområdet industriellt byggande hos Tyréns 

samt doktorand vid Lunds tekniska högskola. Lessing skrev år 2006 sin licentiatavhandling: Industria-

lised House-Building -Concept and Processes, vari han försöker definiera och kategorisera begreppet 

industriellt byggande. Lessings metod har bestått av aktuell forskning kring industriella metoder, 

processer och verktyg, intervjuer med ledande personer inom branschen samt ett antal fallstudier. 

(Törnros 2007, s.19) 

Enligt Lessing så är Industriellt byggande ett komplext koncept med värdeskapande och helhetstän-

kande som fundament. I sin licentiatuppsats presenterar Lessing Industriellt bostadsbyggande som 

ett övergripande synsätt uppbyggt av åtta karakteristiska delområden som måste samverka för att 

kunna uppnå sitt syfte. Enligt Lessing så påverkar de olika delområdena varandra och de kan vara 

utvecklade i olika grader. De åtta delområdena för ett industriellt byggande listas i figur 3.1 nedan. 

(Lessing 2006, s. 20-21) 

 

 
Figur 3.1 Lista över de åtta delområden ett industriellt byggande är uppbyggt av enligt Lessing. 

 

Planering och kontroll av processer 
 

Samtliga led i projektet (projektering, tillverkning, montering och kompletterande byggplatsarbete) 

kräver en tydlig struktur och ledning från början till slut för att uppnå effektivitet och kunna leverera 

maximalt värde till kunderna. En grundlig planering av all verksamhet krävs därför, särskilt i de tidiga 
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stadierna av ett projekt, där extra uppmärksamhet måste ägnas åt design (arkitektur så väl som kon-

struktion), planering och förberedelse. Detta skall ske på ett sådant sätt att alla aktörers kompetens 

utnyttjas. Alla faserna i byggprocessen identifieras och systematiseras för att minimera fel och icke 

värdeskapande aktiviteter samt erhålla en god kontroll i projekt med tanke på bland annat logistisk 

helhetssyn, material och inköp. (Lessing 2006, s.94); (Ilestam & Törnkvist 2004, s.12) 

 

Utvecklade tekniska system 
 

Ett utvecklat byggsystem ska bestå av ett genomtänkt system där stomme, installationer och övriga 

standardiserade tekniska lösningar fungerar väl ihop och har möjlighet att utvecklas. För att minime-

ra fel och skapa en smidigt fungerande byggprocess, utvecklas tekniska system för olika delar av en 

byggnad i separata produktutvecklingsprocesser. Inget obeprövat görs direkt på byggplatsen. Ut-

formningen och de tekniska lösningarna testas, anpassas och utvecklas till en hög färdigställandegrad 

i en separat process innan de används i unika byggprojekt. Erfarenheter från tidigare projekt används 

som underlag för fortsatt utveckling av det enskilda systemet, det vill säga i takt med att projekt 

genomförs och att komponenter testas, så förbättras konceptet och systemet hela tiden. (Lessing 

2006, s.94-95) 

 

Förtillverkning av byggdelar 

 

Byggnadsdelar och komponenter tillverkas i en miljö som är anpassad för effektiv produktion. Där 

avancerad utrustning kan användas, väderförhållanden inte kan påverka produktionen och arbetsvill-

koren är bra. De tillverkade byggelementen färdigställs i hög grad för att minimera arbetet på bygg-

arbetsplatsen. Så många delar av byggnaden som möjligt förtillverkas på annan plats för att slutligen 

monteras på byggplatsen. (Lessing 2006, s.95) 

 

Långsiktiga relationer mellan deltagarna  
 

För att skapa en effektiv byggprocess så måste de olika aktörerna i byggprocesserna engageras i ett 

långsiktig nära samarbete och bygga upp gemensamma kunskaper och erfarenheter. Samarbetspart-

ners väljs medvetet utifrån vissa kriterier för att skapa goda samarbetsförutsättningar, uppnå 

gemensam styrka och gemensamma mål, samt skapa värde för kunden. Genom långsiktiga relationer 

så kan projekt sättas igång snabbt, då de redan har en struktur för sitt samarbete. Vidare kan värde-

full tid sparas eftersom varken anbud eller entreprenörer behöver sökas, samt att projektörer inte 

behöver utvärderas. (Lessing 2006, s.95) 

 

Logistik integrerat i byggprocessen  
 

Vid ett industriellt byggande så förflyttas byggverksamhet uppströms i värdekedjan, där byggdelar 

tillverkas i fabriksmiljö. Vidare kommer det ställa höga krav på att materialflöde och logistik fungerar 

väl och anpassas till verksamheten. Byggprocessen är uppdelad i två huvuddelar, den ena är förtill-

verkningen av komponenter och byggdelar i fabriker och den andra är montering på byggplats. För-

tillverkningen omfattar inköp, materialhantering, leverantör engagemang, transport, efterfrågan 

mm. Verksamheten på byggplatsen är slutmontering och komplettering. Leveranserna av byggdelar 
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och komponenter måste vara väl genomtänkt och fungera enligt Just-In-Time principen, genomförd i 

nära samarbete med komponent- och elementleverantörer. (Lessing 2006, s.95) 

 

Kundfokus  
 

Ett tydligt kundfokus är nödvändigt för att säkerställa att både beställaren och slutkunden erhåller 

efterfrågad produkt med rätt kvalité och kostnad. I industriellt byggande så är produkternas flexibili-

tet begränsad och därför anpassas produkten för vissa marknadssegment. Vidare innebär det att stor 

möda måste läggas på att utveckla en produkt som marknaden efterfrågar. Noggranna undersök-

ningar och utredningar är betydande för att uppfatta kundernas krav, prioriteringar och önskemål, 

vilka sedan används som grund för produktens utformning. (Lessing 2006, s.96); (Callisen 2008, s.21) 

 

Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik  
 

Användning av moderna IT-verktyg är en förutsättning i de effektiva processerna i ett industriellt 

byggprojekt, då de kräver säker och snabb tillgång på information. Tillförlitligare information i pro-

cesserna och möjligheter till olika simuleringar bidrar till att fel upptäcks tidigt och problem i tillverk-

nings- och i monteringsfaserna undviks. Utnyttjandet av modern informations- och kommunikations-

teknik medför även möjlighet att uppdatera och ändra digitalt material samt tillgång till smartare 

datalagring. Vidare kan informationen på ett smidigt sätt delas mellan de olika aktörerna i projektet. 

(Lessing 2006, s.96) 

 

Systematisk kunskapsåterföring och mätning av prestationer 
 

För att ständigt kunna utveckla och förbättra sitt koncept, gäller att kunskap som utvunnits i genom-

förda projekt systematiskt inhämtas och återförs till processer och teknikutveckling. Genom mät-

ningar av såväl hårda som mjuka parametrar och aktiv erfarenhetsåterföring så kommer kunskapen 

att växa inom företaget och tidigare misstag undviks i framtida projekt. Personal från alla deltagande 

företag i projektet bör delta i kunskapsåterföringsarbetet eftersom erfarenhet från samtliga proces-

ser är viktiga. För att erfarenhetsåterföringen skall fungera bra är det av vikt att alla inblandade är 

engagerade och känner ett ansvar för att föreslå och genomföra förbättringar. (Lessing 2006, s.96); 

(Callisen 2008, s.22) 
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3.1.4 Industriellt konceptbyggande 
 

Processen i de industriella byggprojekten skiljer sig från de traditionella projekten. Olikt från traditio-

nellt byggande så tas inte unika tekniska lösningar fram för individuella projekt. En modell över pro-

cessen för industriellt bostadsbyggande med kontinuerlig förbättring av plattformarna illustreras i 

figur 3.2 nedan. Teknik- och processutvecklingen är här avskild från produktionssystemet. Industriella 

projekten baseras på plattformar med byggnads- och processtekniska lösningar, för att på så sätt få 

ett effektivt flöde i projektet och kunna leverera byggnader av hög kvalité till rätt kostnad. Projektets 

konstruktionsfas kan beskrivas som en hel del konfiguration av moduler från plattformen till att bilda 

unika byggnader. Efter att ett projekt genomförts så utvärderas det systematiskt där erfarenheter 

som erhålls utgör underlag för att utveckla konceptet. På detta sätt förbättras plattformarna stän-

digt, där metoder förfinas och komponenter justeras allteftersom projekten genomförs. Utveckling 

och ändringar av tekniska system för olika byggdelar görs i separata produktutvecklingsprocesser för 

att minimera fel och skapa en smidigt fungerande byggprocess. Efter att ha anpassats och testats så 

används lösningarna i utvecklingsprojekt, för att noga observeras och se hur väl de fungerar. (Lessing 

2006, s.174, 176); (Jonsson 2010, s.3) 

 

 

Figur 3.2. Konceptmodell av industriellt bostadsbyggandets processer (bearbetad utifrån Lessing 2006, s.176). 

 

Innan ett projekt kan förverkligas så måste en rad kompromisser, förhandlingar och överenskommel-

ser genomföras emellan byggherre, byggare och kommunala myndigheter. Den process då ett pro-

jekt skapas idag är väldigt långsam (projekt tar ofta minst 5 år att få startklara) och inte alls kompati-

bel med industriellt konceptbyggande. Detta eftersom den bidrar till att obeprövade lösningar tving-

as testat skarpt i pågående byggprocesser. (Jonsson 2010, s.3) 

Process Plat-

form Deve-

lopment 

House 

Building 

Process 

Technical Plat-

form Develop-

ment 

Satisfied  

customers 

Project x2 

Project y1 

Project x1 

Project x3 

Project y2 



29 

För att kunna erbjuda ett attraktivt koncept så behöver brukarkraven ses över för de kundsegment 

konceptet valt att rikta sig till. Genom en bra hantering av marknadens efterfrågan så kan byggföre-

taget avgöra vad som skall eftersträvas och prioriteras, samt vilken bostadsklass som kundsegmenten 

har råd med. 

 

3.1.4.1 Vägen till industriellt byggande 
 
För att kunna kalla ett koncept fullständigt industriellt så måste genomförandeorganisationen inneha 

ett antal egenskaper. Dessa egenskaper kan sorteras i fem steg. Figur 3.3 nedan illustreras stegen 

vari tidsaxeln visar vilken följdordning stegen kommer i och att varje egenskap hela tiden växer samt 

bidrar till en högre grad industriellt byggande. Figuren visar på varför det är så viktigt att inte avvika 

från koncepten för att ha en stabilitet. Det allra första steget organisationen ska erhålla, själva fun-

damentet, är nämligen stabilitet i konceptet. Med stabilitet så märker inblandade parter av effekter-

na av standardisering och återupprepning. Andra steget är kvalitet vilket krävs för att undvika garan-

tiarbeten och stopp i produktionen. Nästa steg i ledet är leveransförmåga, för att få bra flöden, förut-

sägbarhet och pålitlighet i samverkan med andra leverantörer. Efter att dessa grundförutsättningar 

åstadkommits kan de två sista stegen skapas, nämligen effektivitet och flexibilitet. Med en högre 

flexibilitet i konceptet kan fler projekt erbjudas. (Jonsson 2010, s.4) 

 

Figur 3.3 Fem steg till industrialisering (Jonsson 2010, s.4). 

 

Över tid kommer branschen bli mer tränad och processerna väl etablerade, nästa steg vore möjligtvis 

att koncepten successivt öppnas upp och blir obegränsat dynamiska. I ett fullt implementerat indust-

riellt koncept där samtliga stegen är inarbetade i processerna, kan push-metoden övergå till att bli 

mer av en pull-metod. Det vill säga istället för att byggföretagen ”trycker” produkter mot kunden, så 

”drar” denne produkter efter egna specifikationer ur leverantören, likt traditionellt byggande. Givet-

vis förblir dessa produkter alltid dyrare och svårare att leverera, dock så kommer de få medhjälp av 

push-produkterna och då kunna tillverkas till en lägre kostnad än idag. (Jonsson 2010, s.4) 
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För att klara av att utveckla koncepten och framgångsrikt bygga på industriellt vis så behövs först och 

främst stabilitet, och däri finns en del svårigheter. För även om konceptet fullkomligt tillgodoser kun-

ders samtliga krav, så finns i varje byggprojekt alltid en detaljplan för marken som skall bebyggas. 

Givetvis så skall ett bra koncept kunna tillämpas på olika markområden och miljöer med varierande 

täthet, dock innehåller många detaljplaner bestämmelser som gör det ohållbart att applicera ett 

industriellt koncept. Anvisningar för husmått, höjder, indragna våningar, takutformning och liknande 

kan vara mycket svåra eller omöjliga att uppfylla om de är alltför detaljerade. Om de industriella pro-

jekten alltid består av många anpassningar av de produkter som erbjuds så blir stabilitet och utveck-

lingen i koncepten lidandes, vidare kommer det att bli svårt att lyckas få effektivitet i projekten. 

(Jonsson 2010, s.4) 
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3.1.5 ModernaHus 
 

I denna undersökning så används ModernaHus som ett exempel på industriellt flerbostadsbyggande för att kun-

na utföra fallstudier utifrån ett specifikt exempel. Med data från ett karaktäristiskt industriellt konceptbyggande 

kan fallstudie pröva om konceptet fungerar med utvalda detaljplaner. Anledningen till att det valts att utgå från 

ModernaHus, är framförallt eftersom konceptet har kommit långt i dess industriella utveckling. Detta framhävs i 

slutet på avsnittet i en industrialiseringsskala, där ModernaHus koncept gradsätts i de åtta delområdena för 

industriellt byggande. 

 

Informationen i detta avsnitt baseras på intervju med Carl Jonsson, projektledare inom teknik indust-

rialisering på Skanska. Fakta har även tagits från ModernaHus broschyrer, informationshäften för 

personal och publicerad information från nätet. 

Skanska har de senaste åren gjort stora satsningar på att ta fram och utveckla en industriell byggpro-

cess. ModernaHus är Skanskas koncept för industriellt byggande av flerbostadshus som utvecklats för 

att effektivisera bostadsproduktionen. Det är avsett att fungera som komplement till övrigt bostads-

byggande. (ModernaHus 2009, s.6) 

En av de stora satsningarna med konceptet är att göra flerfamiljshusen så miljövänliga och energisnå-

la som möjligt med dagens byggteknik. ModernaHus är framtagen för att bygga flerfamiljshus med 

hög och jämn kvalitet och med låga driftkostnader på både kort och lång sikt. Livscykelkostnaden och 

energiförbrukningen är 30 procent lägre än vad Boverkets Byggregler förskriver. ModernaHus har 

även som mål att bli första flerbostadshus som blir svanenmärkt. (Jonsson 2009, intervju) 

 

 Driftkostnad Byggtid 

   

Figur 3.4 Diagram som visar ModernaHus driftkostnad och byggtid jämfört med traditionellt platsbyggt hus 

(ModernaHus – ett enkelt val, s.19). 

 

Den industriella byggprocessen som används i ett ModernaHus-projekt skiljer sig i många avseenden 

jämfört med den traditionella byggprocessen. Här finns generella koncepthandlingar i form av exem-

pelvis ritningar, inköpsavtal, tidplan framme innan byggstart. Byggtiden är betydligt kortare genom 

noggrann planering och många prefabricerade byggdelar, timmar från montageplats flyttas till fabrik. 
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Bild 3.3 Byggarbetsplats i ett ModernaHus-projekt (Mo-

dernaHus – ett enkelt val, s.3) 

Byggandet är tekniskt säkert med beprövade metoder, där allt som genomförs har testats tidigare. 

(ModernaHus 2009, s.11) 

 

Konceptet ModernaHus utvecklas och förvaltas 

av Stab Konceptledning medan husregionen fullt 

ut ansvarar för affären med kund och genomfö-

randet av projektet. Detta i enlighet med indust-

riellt konceptbyggande (beskrivet i kapitel 3.1.3), 

där själva konceptutvecklingen är åtskild från 

produktionssystemet. I ModernaHus så arbetas 

det ständigt med teknikutveckling och processut-

veckling. (ModernaHus 2009, s.10) 

"Efter varje genomfört projekt så tankas erfaren-

heterna från projektet till att utveckla konceptet, 

där både metoder och komponenter hela tiden 

förbättras" (Jonsson 2009, intervju)  
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3.1.5.1 Köpprocessen i ModernaHus 
 
ModernaHus har sex olika hustyper som går välja mellan, bland dessa är två lamellhus och resteran-

de fyra punkthus. Kunden kan välja bland olika val för att se till att sina hyresgäster får det de önskar 

av sitt boende. Köpprocessen för kunden har förenklats i fem steg, där varje steg består av olika val 

av färdiga paket som denne kan göra. I figur 3.5 nedan beskrivs köpprocessen sammanfattat. 

 
Hustyp: Första steget är att bestämma sig för vilken bland de sex husty-

perna som passar bäst. Husen är olika lämpade för kundens be-

hov, dock finns möjlighet att bygga för de allra flesta kundgrupper.  

 
Exteriör:  Efter att ha valt hustyp är det dags att göra de exteriöra valen. Här 

finns flera tilläggsmöjligheter där det bl. a. går välja mellan för-

ändring av fasadstruktur, inglasning av balkonger m.m. Alla hus 

kommer med spritputsad fasad där kunden själv kan välja kulör. 

 
Interiör: I de interiöra valen så går det att uppgradera både kök och bad-

rum i tre olika steg. Standarden i alla husen är från grunden väl-

digt hög med helkaklade badrum och genomgående ekparkett. 

 
 

Energi: I val av energi erbjuds ett grundpaket med energisnåla och miljö-

anpassade lösningar. Det går även att uppgradera med två 

tilläggspaket så att driften bli än mer lönsam och skonsam mot 

miljön, med både solenergi och vindkraft bland alternativen.  

 
Komplement: I sista steget bestämmer kunden karaktären på närmiljön och här 

finns många valmöjligheter. Bland komplementvalen så går det att 

välja till lekplats, bilvärmare, lägenhetsförråd, gräs, asfalt mm. 

 
 

Figur 3.5 Köpprocessen för kunden i ett ModernaHus projekt. (Sammanställd av författaren utifrån ”Moderna-

Hus, ett enkelt val”, s.7-9) 
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3.1.5.2 Byggprocessen i ModernaHus 
 
En kort beskrivning av byggprocessen redovisas nedan för att få en bra uppfattning om hur arbets-

gången går till i konceptet. Den industriella byggprocessen för ModernaHus kan sammanfattas i fyra 

steg: 1) Tidiga skedet; 2) Projektering och montageförberedelser; 3) Montage; 4) Överlämnande och 

garantiförvaltning. 

 

 1   2 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 Industriella byggprocessen för ModernaHus enligt VSAA Hus Industrialiserat (figur avbildad från 

"ModernaHus, från idé till färdigt hus", s.11). 

 

Tidigt skede 

ModernaHus bygger med färdiga produkter med tillvalspaket som ger kunden valmöjligheter att 

anpassa bostaden efter egna behov. Eftersom det handlar om färdiga produkter krävs det att områ-

det och dess detaljplan har rätt förutsättningar. Sökandet efter en potentiell tomt med rätt förut-

sättningar för ett konceptbyggande är inte helt enkel och kan ta tid. Således fodras en säljprocess 

som är uppsökande och proaktiv, i motsats till anbudsprocessen. Genom att tidigt söka upp kunden 

och tillsammans finna lämplig mark för produkten kan nya affärsmöjligheter skapas. (ModernaHus 

2009, s.12); (Callisen 2008, s.36) 

När en kund valt ModernaHus har den möjligheten att anpassa flerbostadshuset efter egna önskemål 

genom köpprocessen. Därefter upprättas ett underlag för bygglovshandlingar som kunden får till-

sammans med ett kontrakt. Det första trafikljuset i figur 3.6 ovan illustrerar att bygglov måste vara 

klart innan man kan gå vidare till nästa steg i byggprocessen. (ModernaHus 2009) 

 
Projektering och montageförberedning 

Produkterna i ModernaHus är fördefinierade med redan framtagna prestandahandlingar och kon-

ceptlösningar för samtliga byggdelar. Respektive produkt har malltidplaner med montageordning 

vilka anpassas till projektets förutsättningar. Planering och inköp görs enligt framtagna inköpsinstruk-

tioner och följer en tidplan. Vid förberedning av montage så sammanställs handlingar och ritningar. I 

figur 3.6 så markerar det andra trafikljuset att alla handlingar måste vara färdiga innan montaget kan 

inledas. (ModernaHus 2009) 

Montage 

Överlämnande 
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färdiga innan montaget 

inleds 
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Bild 3.4 Monteringsfasen i ModernaHus-projekt. 

(ModernaHus – ett enkelt val, s.3). 

Montage 

Montaget är indelat i tre faser; markfasen, stom-

fasen och den torra fasen.  

I markfasen utförs grund och delvis infrastruk-

tur. Grunden är prefabricerad med tillhörande 

platsgjuten betong.  

I stomfasen sker allt montage fram till att taket 

är monterat och tätt. Här monteras prefabrice-

rade stommen och installationerna, där allt är 

förberett för varje våning. Material i paket lyfts 

in med kranen i varje lägenhet. 

Den torra fasen utgörs av stomkompletteringar. 

Detta arbete blir mindre omfattande i jämförel-

se med traditionellt byggande tack vare den 

höga prefabriceringsgraden och att många akti-

viteter tidigarelagts till stomfasen. 

 
Överlämnande och garantiförvaltning 

När montaget är klart överlämnas huset till kun-

den med en garantitid på fem år. I samband 

med överlämnande till kunden hålls ett internt 

slutmöte mellan projekt- och konceptorganisa-

tionen. Mötets fokus är projektets erfarenheter 

om ModernaHus-konceptets funktionalitet och 

hur samarbetet mellan projektet och koncept-

organisationen har fungerat. Detta för att möj-

liggöra förbättringar av konceptet till kom-

mande projekt.  

(ModernaHus 2009) 

 

3.1.5.3 Svårigheter i projekten 
 
Varje tomt som ska exploateras har en detaljplan som måste följas. Detaljplanen innehåller bestäm-

melser som exploateringsgrad, byggnadsytor, byggnaders längd, bredd, höjd, takvinkel, etc. Första 

steget är att undersöka om det går att tillämpa sitt koncept och testa av varje bestämmelse mot för-

utsättningarna i konceptet. 

Här finns främst geometriska problem eftersom konceptbyggande använder sig av färdiga produkter 

med fasta mått. Om det görs för stora avvikelser från konceptet för att anpassa sig till detaljplanen så 

kommer de färdiga kalkylerna inte längre att stämma och projekteringen blir mer omfattande. Även 
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priserna från tillverkarna kommer inte längre att stämma då produkterna blir specialanpassade och 

då också dyrare. Många fördelar i konceptet förloras helt enkelt. 

I intervjun med Carl Jonsson så framgick att det ofta tyvärr blir på detta vis. Det är i undantagsfall 

som de bygger hus som helt instämmer med konceptet. Det är alltså fler projekt som får anpassas 

eller överhuvudtaget inte genomföras, än de som utförs enligt konceptet. 

 

3.1.5.4 Industrialiseringsgrad för ModernaHus 
 
Under intervjun så fick Carl Jonsson utifrån en industrialiseringsskala (som gjorts av Jerker Lessing) 

bedöma i vilken industrialiseringsgrad ModernaHus ligger på i de åtta områdena för industriellt byg-

gande. (Sammanfattning av de olika graderna för varje delområde hittas i bilaga 1). 

 

 

Figur 3.7 Industrialiseringsskala, visar hur pass industriellt utvecklat ModernaHus koncept är baserat på Les-

sings åtta delområden. 
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3.2 Detaljplanering 
 
Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att reglera läge, storlek och utformningen av bebyggelse 

för att förverkliga politiska ställningstaganden om mark- och vattenanvändning. Genom detaljplane-

ring kan kommunen försäkra att bebyggelsen inom området fungerar för sitt ändamål, är väl lämpad 

för sin omgivning och helst är estetiskt tilltalande. Endast kommunen avgör om, och då när, en de-

taljplan skall tas fram eftersom de har planmonopol. Detaljplaner utformas genom planprocessen, 

där arbetet sker i etapper från idé till antagande. Planprocessen följer Plan- och Bygglagen (PBL) och 

syftar till att vara öppen och demokratisk. Utöver PBL så tas även hänsyn till Miljöbalken (MB) och 

Ordningslagen vid detaljplanläggning. (Arvidsson 2007, s.4, 14); (Riksdagen 2010) 

Detaljplan reglerar bland annat ifall bygglov kan ges, det vill säga tillstånd att bygga. Bygglov med 

avvikelser från detaljplanen är sällsynta. De är dock möjliga, ifall de är av mindre karaktär och är för-

enliga med kommunens översiktsplan. (Boverket 2002, s.135) 

 

3.2.1 Ansvarsfördelning i dagens stadsplanering 
 
Det är kommunerna som ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten inom dess 

område. Reglering av markens användning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detalj-

planer, områdesbestämmelser eller översiktsplan. Kommunen styr stadens planläggning och bebyg-

gelseutvecklingen genom att låta upprätta, ställa ut och anta såväl översiktsplan som detaljplan och 

områdesbestämmelser. Även bygglovprövningen genomförs av kommunen. (Riksdagen 2010) 

Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kommu-

nerna i deras planläggning. 

Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i landet. Boverket är central 

förvaltningsmyndighet för frågor om hushållning med mark- och vattenområden, byggd miljö och 

fysisk planering samt byggande och boende. (Länsstyrelsen 2010) 

 

3.2.2 Historik av Sveriges plan och bygglagar 
 
I Sverige har planläggning av mark för bebyggelse skett sedan medeltiden. Landet har haft en gemen-

sam lag med bestämmelser om hur marken skall regleras sedan 1734. 

Stadsplanelagen trädde i kraft 1909, som syftade till att fastställa rättsförhållanden mellan kommu-

nerna och fastighetsägarna. Genom stadsplanelagen introducerades det kommunala planmonopolet 

i Sverige som innebar ett ökat ansvar för kommunerna i planeringen av mark- och stadsutformning-

en. Stadsplaner skulle antas av stadsfullmäktige och fastställas av konungen/regeringen. (Lst 2009); 

(Commin 2009) 

 
År 1947 ersattes stadsplanelagen med byggnadslagen efter en utredning av lagen som hade pågått i 

fem år. Även en ny byggnadsstadga infördes med mycket mer detaljerade regler om byggnadslov. 
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Byggnadsstadgan var väldigt svår att tillämpa för byggnadsnämnderna eftersom den var så detalje-

rad, därför tillsattes en ny utredning redan efter fyra år efter införandet. Utredningen resulterade i 

en ny byggnadsstadga som trädde i kraft 1959 där det gjordes flera lättnader i bestämmelserna. Ge-

nom 1959-års lag fick kommunerna ytterligare inflytande i utformningen av dess områden, då de 

gavs ansvaret att, förutom stadsplaner, även upprätta byggnadsplaner. (Boverket 2002, s.7-8); (Ar-

vidsson 2007, s.9, 10) 

 

Samtliga lagändringar som gjorts inom bygg- och planeringssektorn har krävt en lång genomförande-

tid. Den ändring som resulterade i plan- och bygglagen tog möjligtvis speciellt lång tid att få igenom, 

för det var redan vid 1968 som bygglagsutredningen tillkallades att se över bygglagstiftningen. Detta 

ledde till flera utredningar och efter nästan 20 år så antogs förslaget på ny Plan- och Bygglag (PBL). 

Lagen trädde i kraft den 1:a januari 1987 och i samband med det så gjordes flera följdändringar i 

andra lagar och Naturresurslagen infördes parallellt med PBL. (Arvidsson 2007, s.10, 11) 

 
I och med införandet av Plan- och Bygglagen (PBL) 1987 gavs varje kommun ensamrätt att utforma 

och anta planer inom sina geografiska gränser (det s.k. kommunala planmonopolet). Kommunerna 

skall följa PBL som innehåller bestämmelser som beskriver i vilka situationer det skall göras detaljplan 

innan lov får ges. Lagändringen medförde även att kommunerna erbjöds nya former för reglering. 

Före Plan- och Bygglagens inträdande så var det Länsstyrelsen som fastställde samtliga planer. Idag 

gäller en plan då kommunens antagandebeslut vunnit laga kraft. (Boverket 2002, s.8, 13); (Länssty-

relsen 2010) 

 
Ändringar i PBL genom åren 

Ganska omgående efter att Plan- och Bygglagen trädde i kraft så behövde det göras nya ändringar. 

Under åren har PBL har förändrats både vad gäller planering, bygglov och byggande. Utredningar har 

tillsatts för att se över PBL och lämna förslag på ändringar som anses vara nödvändiga för att stärka 

och göra lagen tydligare. Ändringar som gjorts är bl.a. att de tekniska kraven från PBL överfördes till 

byggnadsverkslagen vilket trädde i kraft den 1:a juli 1995. Ytterligare en viktig lagändring i PBL gjor-

des den 1 januari 2008, för att bl.a. för att förenkla och förtydliga vad som är bygglovspliktigt. (Ar-

vidsson 2007, s.12), (Boverket 2010) 

Just nu så håller ett förslag på en ny Plan och Bygglag på att arbetas fram. Regeringen har i mars 2010 

lämnat en proposition till riksdagen om en ny Plan- och Bygglag, som ska träda i kraft 2011. Anled-

ningen till att det föreslås att en helt ny lag tas fram istället för en revidering av PBL är främst att det 

under de senaste fyra åren kommit väldigt många förändringsförslag (utifrån utredningar som gjorts) 

på PBL. Förslagen har kommit från både PBL-kommittén, Byggprocessutredningen och Boverket. 

Behovet av förenkling och effektivisering av planprocessen har varit en viktig del i arbetet med en ny 

Plan- och Bygglag. (Regeringen 2010); (Boverket 2010) 



39 

3.2.3 Olika plantyper 
 

Som nämnts ovan så reglerar varje kommun i huvudsak bebyggelseutformningen med en översikts-

plan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa planer och bestämmelser utgör även underlag 

för efterföljande bygglov (samt även marklov och rivningslov). (Boverket 2002, s.9) 

 

Översiktsplanen – är vägledande och anger grunddragen i markanvändningen 
 

Samtliga kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

Planen är inte bindande för myndigheter och enskilda utan ska fungerar som stöd och vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt om hur den byggda miljön ska utvecklas 

och bevaras. Översiktsplaneringen har idag två huvudsyften. Ena syftet är att översiktsplanen ska 

utgöra ett politiskt program för viktiga utvecklingsfrågor på lång sikt. Det andra är att det ska fungera 

som underlag vid detaljplanering och vid prövning av ärenden enligt olika lagar samt att den ska vara 

vägledande vid kommunens beslut om bygglov i ett område som saknar detaljplan. I planen ska de 

allmänna intressena tillgodoses och då särskilt riksintressen enligt Miljöbalken. För att avgöra hur 

aktuell planen är så ska den prövas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. (NE 

2009); (Boverket 2002, s.9) 

 
Detaljplaner – fastlägger hur marken skall användas 
 

Detaljplaner är ett juridiskt bindande dokument som styr hur mark får användas och vilka byggnader 

eller anläggningar som får finnas, detta efter prövning av vad som är lämpligt. Det kan sägas att de-

taljplaner används för att närmare reglera rättigheter och skyldigheter dels mellan markägare och 

samhället, dels markägare emellan. Dess syfte är att ge en samlad bild av markanvändningen och 

beskriva hur miljön avses att förändras eller bevaras. Med detaljplaner kan kommuner säkerställa att 

det byggs en vacker och välfungerande stad med rationell byggproduktion, där sociala och ekono-

miska aspekter för samhället blir tillgodosedda. Till exempel så är det väldigt vanligt att kommunerna 

fastlägger hur stor yta av tomten som får bebyggas i detaljplanen. Genom att göra det så kan de re-

glera vilken sorts bebyggelse som uppförs och därmed också vilken typ av bosättning eller verksam-

het som byggs inom området för detaljplanen. (Ronneby 2009); (Riksdagen 2010); (Arvidsson 2007, 

s.26) 

En detaljplan skall alltid uppföras vid nybyggen i eller nära en stad eller tätort. Det kan även krävas 

detaljplaneläggning utanför tätort om det som byggs påverkar den omgivande miljön. (Boverket 

2010) 

Vid framtagningen av detaljplaner så måste planhandläggaren på kommunens stadsbyggnadskontor 

ta hänsyn till olika intressen, exempelvis de arkitektoniska värdena i staden, de önskemål och bygg-

förutsättningar som planbeställaren (byggherren) framför, liksom natur- och kulturvårdens intressen. 

Detaljplaner kan vara olika hårt reglerade beroende på områdets förutsättningar och närliggande 

omgivning. Särskilt i tätorter kan det ibland behövas mer detaljerad reglering, t.ex. föreskrifter om 

var ett hus får placeras, hur stor yta den får ta upp av tomten, antal våningar och maximalhöjd för 

byggnad samt om det får användas till bostad, kontor, butik m.m. Om miljön som skall bebyggas är 

känslig kan detaljplanen reglera ytterligare utformningskrav genom att då även innefatta föreskrivna 

material och färg på husets fasad. (NE 2009/detaljplaner) 
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Tack vare detaljplaner så blir bygglovshanteringen rationell och snabb, samt att risken för granntvist 

blir liten. Den som ska bygga på marken får också ett bra underlag för sin projektering och dessutom 

blir genomförandet i övrigt effektivt eftersom ansvar och kostnader klaras ut i planarbetet. (Ronneby 

2009) 

Detaljplanen skall ha en genomförandetid på minst fem och högst femton år, vilket är den tid som 

fastighetsägaren har garanterad byggrätt. Med andra ord så får planen inte under denna tid ändras, 

ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares invändning. Ett undantag finns vilket är ifall det 

är nödvändigt på grund av nya förhållanden som är av stor allmän betydelse och vilka inte kunnat 

förutses vid planläggningen. Om det blir så att planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 

genomförandetiden så har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för deras förluster. Efter 

genomförandetiden får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit 

genom planen behöver tas i beaktande. Ifall kommunen inte utför någon åtgärd fortsätter den att 

gälla och ge byggrätt som tidigare. (Stockholm 2009); (Boverket 2002, s.11) 

Efter att kommunen antagit en detaljplan kan länsstyrelsen på eget initiativ granska och upphäva 

planen om den inte tillgodoser riksintressen, mellankommunala intressen eller innebär fara för hälsa 

och säkerhet. Samma sak gäller för områdesbestämmelser. Översiktsplanen kan dock endast över-

klagas genom kommunalbesvär. Även sakägare (de boende och hyresgästernas organisationer) kan 

överklaga beslut om detaljplan och områdesbestämmelser, detta görs till länsstyrelsen och miljö-

domstolarna. (NE 2009/plan-och-bygglagen) 
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3.2.4 Detaljplaneprocessen 
 
Detaljplaneringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) som syftar till att planeringsarbetet 

ska ske med öppenhet, insyn och med ett starkt medborgarinflytande. På så sätt fås ett bra underlag 

för besluten och de får även bättre stöd och fäste. I processen skall allmänna och enskilda intressen 

vägas mot varandra och samråd skall ske med dem som berörs av förslaget, även fackinstanser av 

olika slag skall ges tillfälle att bedöma förslaget. (Länsstyrelsen 2009); (Stockholm 2009) 

Annat viktigt mål vid upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser, förutom att garantera 

de berörda reellt inflytande, är att ha en effektiv planläggning. Det vill säga att ärendena behandlas 

så enkelt och snabbt som möjligt. Förfarandereglerna är desamma vare sig kommunen upprättar nya, 

ersätter, ändrar eller upphäver detaljplaner eller områdesbestämmelser. (Boverket, 2002, s.21) 

 
Normalt och enkelt planförfarande 
 

Detaljplaneringen kan antingen ske med ”normalt planförfarande” eller ”enkelt planförfarande”. 

Enkelt planförfarande används bara då planförslaget inte är av stor betydelse och saknar intresse för 

allmänheten samt följer översiktsplanen. Kommunen kan även göra mindre ändringar i detaljplan 

genom enkelt planförfarande istället för att göra om en hel plan. Enkelt förfarande är mindre tidskrä-

vande då den inte innefattar alla moment i planprocessen som ett normalt förfarande har. Som ex-

empel kan detaljplanutformningen i Stockholm användas, där tiden för normalt förfarande vanligtvis 

är cirka 18 månader i jämförelse med 6 månader för enkelt förfarande. (Boverket 2002, s.21, 35); 

(Stockholm 2009); (Arvidsson 2007, s.18) 

 

Vid detaljplanansökan för flerbostadshus görs alltid med normalt planförfarande, d.v.s. inte med enkelt förfa-

rande. Av den anledningen behandlar inte undersökningen något djupt i vad enkelt förfarande innebär, utan 

endast de största skillnader mellan normalt och enkelt förfarande reflekteras. 

 

Figur 3.8 nedan illustrerar skillnaden mellan normalt planförfarande och enkelt planförfarande i gro-

va drag. 

Normalt Förfarande 

 

 
 

Enkelt förfarande 

 

 

 

Figur 3.8 Olika steg i normalt och enkelt förfarande (figur avbildad från Boverket 2002, s.21).
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Planprocessens olika steg 
 
Nedan presenteras en sammanfattad beskrivning planprocessen i ett normalt förfarande. Därefter 

beskrivs och förklaras processens olika skeden var för sig. 

 

 

Programskede  

 

 

 

 

Planskede  

 

 

 

Utställning 

 

 

 
Antagande av planen  

 

 

 

Prövning 

 

 

 

 

 

Figur 3.9. Sammanfattning av planprocessens olika skeden (sammanställd av författaren). 

 

o Upprätta program 
o Programsamråd 
o Bearbetning av programförslaget 
o MKB (ifall det krävs) 
o Politiskt ställningstagande 

o Ev. justeringar av detaljplaneförslag 

 Godkännande 
o Utställning av förslag 

 Kungörelse (på kommunens anslags-
tavla och lokaltidningar) 

o Synpunkter lämnas till kommunen 

o Sker ifall någon väljer överpröva beslut, 
länsstyrelsen prövar då planen 

o Ev. överklagande till regeringen 

o Upprätta planförslag  
o Plansamråd (länsstyrelsen, lantmyndig-

heten, berörda kommuner, fastighets-

ägare, hyresgäster m.fl.)  
o Samrådsredogörelse (synpunkter och 

förslag samt kommunens ställningsta-
gande) 

o Byggnadsnämnd godkänner förslaget 
o Kommunfullmäktige beslutar om anta-

gande av detaljplanen 
o Beslut med justerat protokoll anslås på 

kommunens anslagstavla  
 Berörda intressenter meddelas se-

nast en dag efter 

Planbeställning 

Laga kraft 

(Översiktligt dokument som redovisar utgångspunkter och mål för planen) 

(Samråd med olika intressenter för att ge möjlighet till påverkan och insyn) 

(Utställning av detaljplanförslaget så allmänhet och intressenter informeras) 

(Detaljplaneförslaget skall antas av kommunfullmäktige) 

(Prövning av planbeslut sker ifall intressenter väljer att överklaga) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verklagande
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3.2.4.1 Initiering av detaljplan/uppdrag 

En detaljplan kan initieras på olika sätt men sker oftast genom att markägaren eller exploatören an-

söker om att en detaljplan ska upprättas. Det kan också hända att detaljplaner initieras från politiskt 

håll för att åstadkomma en förändring eller lösa frågor som till exempel utbyggnad av skolor mm. 

(Ronneby 2009) 

Vid ansökan om detaljplaneläggning så presenteras projektets syfte och förutsättningar för bygg-

nadsnämnden. Nämnden fattar sedan sitt beslut om de skall gå vidare med detaljplaneläggning ut-

ifrån det underlag som presenterats. (Ängelholm 2009) 

 

3.2.4.2 Programskedet 

Vid framtagande av ny detaljplan eller vid omfattande och/eller komplicerade projekt inleds planpro-

cessen med ett planprogram som detaljplanen skall grundas på. Planprogrammet utreder övergri-

pande förutsättningar för en idé inom ett planområde och anger utgångspunkter och mål för planen. 

Efter att byggnadsnämnden godkänt förslaget på planprogrammet skickas den ut på samråd till de 

som berörs så att de får möjlighet att påverka innan något beslut tas av kommunen. Därefter kan de 

berörda skicka in synpunkter, vilka sammanfattas och utvärderas i en samrådsredogörelse, som se-

dan används i det fortsatta arbetet. (Ängelholm 2009); (Boverket 2002, s.22) 

Ett planprogram behövs inte om detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen. Detaljplanen 

tas då fram med enkelt förfarande. Detta gör att planprocessen för detaljplaner som är av mindre 

betydelse kan genomföras snabbare. (Boverket 2002, s.22) 

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 

För detaljplaner som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsa eller på hushållningen med 

mark krävs det dessutom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) görs. Dock bör endast ett fåtal av 

alla detaljplaner som tas fram varje år leda till särskilt omfattande miljöpåverkan. I miljökonsekvens-

beskrivningen identifieras och beskrivs de effekterna (positiva och negativa) på miljön av föreslaget 

byggprojekt. Dess syfte är att få fram ett beslutsunderlag för att kunna avgöra om projektet kan tillå-

tas eller inte. MKB kan således sägas vara både en process och ett dokument. Normalt så redovisar 

miljökonsekvensbeskrivningen vilka åtgärder som kan genomföras för att minska risker och negativa 

konsekvenser. (Boverket 2002, s.22); (MKB-centrum 2010) 

 

3.2.4.3 Planskedet 

Efter att ett program upprättats så arbetar kommunen fram ett första detaljplaneförslag. Efter att 

planförslaget godtagits så skickas den ut på samråd till olika intressenter. Kommunen skall samråda 

med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och ev. andra kommuner som berörs av förslaget. Utöver 

dessa så skall även berörda fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och enskil-

da i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget bjudas in till samrådet. Syftet är främst att i ett 
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tidigt skede få ett brett beslutsunderlag med de berördas erfarenheter och synpunkter. (Boverket 

2002, s.23) 

Vid samrådet är det viktigt att motivet till planförslaget och dess följder tydligt framkommer, samt 

eventuella alternativa lösningar. Samrådet anordnas vanligtvis som ett möte där planarkitekten 

sammanställer synpunkter och kommentarer i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter skall vara 

skriftliga eftersom endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för att ha rätt att överklaga efter 

att planen antagits, ifall synpunkterna inte skulle blivit tillgodosedda. Samrådsredogörelsen skall för-

utom förslag och synpunkter från intressenterna även innehålla kommunens motiverade ställnings-

tagande till dessa. (Boverket 2002, s.24-26) 

 

3.2.4.4 Utställningsskedet 

Eventuellt görs ändringar i detaljplaneförslaget utifrån de inkomna förslagen från samrådet. Kommu-

nen ställer sedan ut planen för granskning i minst tre veckor innan den antas. Ett färdigt förslag skall 

innehålla: 

 Program 

 Miljökonsekvensbeskrivning (om sådan finns) 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning  

 Genomförandebeskrivning  

 Samrådsredogörelse  

 Illustrationer 

Kungörelse om utställningen annonseras i lokaltidningar och i kommunens anslagstavla samt hemsi-

da. Underrättelse om kungörelsens innehåll skall snarast (och senast samma dag den anslås) skickas 

till berörda intressenter. Synpunkter på förslaget kan lämnas till kommunen under utställningstiden. 

Även här ska synpunkterna vara skriftliga för att kunna ge rätt att överklaga kommunens antagande-

beslut, dock behöver inte skriftliga synpunkter som kommunen mottagit i samrådet upprepas under 

utställningstiden. (Ängelholm 2009); (Boverket 2002, s.27-30)  

Efter att utställningstiden löpt ut sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och redo-

visar sedan sina förslag tillsammans med dess grunder i ett utlåtande. (Luleå 2010) 

 

3.2.4.5 Antagandet 
 
Efter att byggnadsnämnden godkänt detaljplaneförslaget antas det av kommunfullmäktige. Ifall de-

taljplanen är av mindre intresse från allmän synpunkt så kan kommunfullmäktige överlåta den rätten 

till byggnadsnämnden som då kan anta planen direkt. 
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När planen antagits ska beslut med tillhörande protokoll anslås på kommunens anslagstavla. Sakäga-

re och intressenter med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda skall meddelas om beslu-

tet senast dagen efter. Även protokollsutdrag med beslutet och besvärshänvisning skickas till dessa, 

som anger hur överklagande ska ske, inom vilken tid och vart överklagandet ska sändas. Tiden för att 

överklaga är tre veckor från den dag det justerade protokollet anslagits. (Boverket 2002, s.31-32); 

(Luleå 2010) 

 

3.2.4.6 Prövning och laga kraft 

Ifall länsstyrelsen inte väljer att överpröva detaljplanen och ingen överklagar den inom överklagande-

tiden (vilket är tre veckor efter antagande) så vinner planen laga kraft och blir en juridisk gällande 

handling. 

Om fallet skulle vara så att länsstyrelsen beslutar att överpröva planbeslutet eller att det kommit in 

överklagande så verkställs inte beslutet om detaljplanen förrän frågorna är avgjorda. Överklagan görs 

till regeringen vars beslut vinner laga kraft omedelbart. (Boverket 2002, s.35) 

 

3.2.5 Bygglov 

Innan någon typ av bebyggelse kan påbörjas inom detaljplanerat område måste bygglov ansökas och 

bygganmälan göras hos den kommun där bebyggelse ska upprättas. Bygglov skall beviljas till åtgärder 

som stämmer överens med detaljplanen och uppfyller de bestämmelser som är uppställda enligt lag. 

Ifall byggnadsnämnden inte beviljar bygglov så skall de istället skriva motivering med lagstöd till sitt 

beslut. Kommunen kan bevilja bygglov för åtgärder med mindre avvikelser ifall dessa stämmer över-

ens med översiktsplanen och kommunens byggnadspolitik. (Arvidsson 2007, s.23); (Boverket 2010) 

Då byggnadsnämnden i kommunen fått in ansökan om bygglov så prövar de ifall förutsättningarna i 

tänkt byggprojekt uppfyller de krav samhället ställer på placering och utformning. Det som bygg-

nadsnämnden går igenom vid prövning är bland annat om projektet är lämpligt med hänsyn till 

stadsbilden eller om det medför fara eller nackdelar för grannar. Om inga hinder finns beviljas bygg-

lovet. (Boverket 2010) 

Bygganmälan 
 

Då ansökan om bygglov beviljats så måste byggherren göra en bygganmälan senast tre veckor innan 

byggnadsverksamhet påbörjas. Anledningen till bygganmälan är så att kommunen skall kunna sam-

råda med byggherren och kvalitetsansvarige för projektet innan det bebyggs något. (Arvidsson 2007, 

s.24); (Boverket 2010)  

Förhandsbesked 
 

Ifall byggherren, det vill säga den som planerar att bygga, inte säkert vet om den kan få bygglov så 

kan den ansöka om ett förhandsbesked. Även denna ansökan görs till byggnadsnämnden som i första 

hand utreder om åtgärden kan tillåtas på en viss plats. I regel krävs inte lika omfattande ansöknings-

handlingar för ett förhandsbesked som för ett bygglov. Meningen med att kunna söka förhandsbe-
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sked är att den som skall bygga undviker onödig kostsam projektering om möjligheterna att senare få 

bygglov är osäkert. Om byggnadsnämnden lämnar ett positivt förhandsbesked så betyder det att den 

som vill bygga kan vara säker på att bygglov kommer beviljas om ansökan görs inom två år från be-

slutsdatumet. (Boverket 2010) 

 

3.2.6 Avvikelser från detaljplanen 
 
Likt flera andra lagar så innehåller även PBL ett visst utrymme för undantag, vilket går under begrep-

pet ”mindre avvikelser”. Undantaget gör det möjligt för en bygglovsansökan som inte uppfyller alla 

bestämmelser i detaljplanen att ändå beviljas. Sista delen i PBL 8 kap 11 § ger en beslutsfattare i 

kommunen (oftast är detta bygglovshandläggaren) möjlighet att tilldela bygglov för ansökan som 

avviker från detaljplan om den uppfyller två rekvisit. Kraven är att avvikelsen är mindre och är fören-

lig med detaljplanens syfte. En svårighet med denna bestämmelse i PBL är att det inte framgår i lag-

texten hur stor en mindre avvikelse får vara, utan en bedömning görs för varje fall. (Riksdagen 2010); 

(Arvidsson 2007, s.i) 

Då en bygglovsansökan prövas sker det i tre steg. Det första som bedöms är ifall byggnader i projek-

tet stämmer med detaljplanen. Vanligen är det andra steget ifall projektet innebär några avvikelser 

från detaljplanen och om dessa avvikelser är överensstämmande med detaljplanens syfte. Det tredje 

och sista steget i bedömningen är att avgöra om avvikelserna är ”mindre”. I bedömningen bör det 

även bestämmas hur stor avvikelsen tillåts vara, vilket kanske inte är så enkelt eftersom själva lagtex-

ten inte ger så mycket vägledning här. Något som är vanligt är att se över olika rättsfall i liknande 

ärenden för att få vägledning och en uppfattning om hur stor en mindre avvikelse kan vara. (Arvids-

son 2007, s.31-33) 

Ifall avvikelsen bedöms vara mindre och åtgärden inte strider mot planens syfte så är det vanliga att 

ansökan om bygglov beviljas. Dock behöver inte kommunen bevilja bygglov fastän rekvisiten för un-

dantaget uppfylls, för i lagstiftningen står det inte skall beviljas utan den säger kan beviljas. Det är 

således respektive kommun som avgör. (Riksdagen 2010) 

 
Exempel på en mindre avvikelse i byggprojekt med flerbostadshus 
 

Idag har det tillämpas mindre avvikelse i detaljplaner för byggnadsprojekt med energieffektiva bygg-

nader och passiva hus. Det är känt att passivhus byggs med väldigt tjocka väggar för att få bra isole-

ring, om isoleringen görs inåt så förloras uthyrbar yta i jämförelse med väggar i ”standardhus”. Nöd-

vändigheten att isolera utåt i passiva hus påpekades av studenter vid Chalmers i deras examensarbe-

te (2003) om energioptimering av flerbostadshus (i samarbete med byggherren Älvstranden Utveck-

ling AB). De kom till slutsatsen att om fasadgränsen var låst i detaljplan så är inga isoleringsåtgärder 

överhuvudtaget lönsamma ifall de tar uthyrningsbara ytan som en faktor och jämför med energibe-

sparningar som isoleringen ger. Beräkningar gjordes på hur mycket energi som sparades genom extra 

invändig isolering i huset, vilket jämfördes mot hur mycket som förlorades i minskad uthyrbar yta på 

grund av de extra tjocka väggarna. Beräkningarna visade att i och med den extra isoleringen så förlo-

rades betydligt mer i hyresintäkter än vad som tjänades i energibesparningar. Med detta som under-

lag kunde det påvisas för stadsbyggnadskontoret (i Göteborg) att det är viktigt att fasadgränsen inte 

låses, såvida det inte finns särskilda skäl till detta. För att då främja att det byggs energieffektiva hus, 

vilket är av vikt för samhällsutvecklingen. 
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Undantag för extra isolering beviljades då för passivhus där husets fasad tillåts gå utanför detaljpla-

nens fasadgräns ifall det gått att visa på att huset beräknas ur ett livscykelperspektiv och där vägg-

tjockleken används som energibesparande faktor. Man får då utgå från insidan av en "normvägg" och 

bygglovshandläggarna accepterar den ökade väggtjockleken som en mindre avvikelse mot detaljplan. 

Skillnader innebar i detta fall cirka 10 centimeter i väggtjocklek i kvarter som ofta är över 30 meter 

och kunde därför ses som mindre avvikelser. (Bolminger 2006, s.33-34) 
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4 Svårigheter i detaljplaner 
 

Det här kapitlet är uppdelat i två delar, där ena består av data som erhållits från genomförd fallstudie och den 

andra av intervjuer med byggentreprenörer och byggherre. Båda delkapitlen har dock samma ändamål och det 

är att undersöka svårigheter som finns i detaljplaner för industriella byggkoncept. I första delen (4.1) förklaras 

fallstudiens upplägg, genomförande och resultat. Avsnittet avslutats med att svårigheter som identifierades i 

fallstudien sammanfattas och presenteras. Andra avsnittet som redogör för intervjuer, tar bland annat upp erfa-

renheter och åsikter som respondenterna har om industriellt byggande och svårigheter som finns. Kapitlet avslu-

tas med en rubrik som tar upp de mest relevanta delarna från båda avsnitten  

 

4.1 Fallstudie 
 
Syftet med fallstudien är att få en uppfattning om huruvida det finns svårigheter i att tillämpa olika 

industriella byggkoncept på färdigutformade detaljplaner som inte anpassats specifikt mot koncep-

tet. Målet är att undersöka om det är bestämmelser av viss karaktär som försvårar tillämpningen 

eller om det kan vara saker i konceptet som kan ändras för att få det mer överensstämmande med 

fler detaljplaner. 

 
Underlag för fallstudie: 

 Detaljplaner från Malmö kommun med intention att bygga flerbostadshus 

 Underlag för de sex flerbostadshus som finns att tillgå i ModernaHus konceptet 

Fallstudien utfördes genom se över data för industriellt byggkoncept (ModernaHus i detta fall) och 

sedan försöka applicera byggnader från konceptet på utvalda detaljplaner. På så sätt undersöktes 

vilka bestämmelser i detaljplanerna som byggnaderna kunde uppfylla och vilka som utgjorde pro-

blem för konceptet. 

 

4.1.1 Steg för steg 
 
Steg 1 – val av stad 

Första steget var att bestämma vilken stad detaljplanerna i fallstudien skulle tas från. Undersökning-

en utreder om det föreligger svårigheter för industriellt byggande i samband med detaljplaner i Sve-

riges storstäder. De städer som omfattas i undersökningen är Stockholm, Göteborg och Malmö, och 

därför stod valet mellan dessa städer. I intervjuer med planhandläggare (se kapitel 5.2) så framgick 

det att ju större stad desto hårdare reglering på utformningen. Valet föll på Malmö eftersom den är 

den minsta staden av de tre så att tillämpningen inte skulle bli alltför svårgenomförd. I försöket så tas 

det ingen hänsyn till de mest specifika utformningsbestämmelserna i detaljplanerna, såsom specifika 

arkitektoniska karaktärsdrag för byggnader. Syftet är nämligen att få en uppfattning om de vanligaste 

svårigheterna, inte svårigheter som beror på särskilda detaljerade bestämmelser. 
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Steg 2 – att välja detaljplaner i Malmö 

Efter att ha valt stad, så var nästa steg att hitta detaljplaner från staden med intention som stämmer 

överens med konceptet, i detta fall flerbostadsbyggande. Alla pågående detaljplaner i Malmö fanns 

att ladda ner på deras hemsida, med tillhörande utställningshandlingar. Där fanns cirka 80 detaljpla-

ner över Malmös 16 delområden. 

 

 
 
Bild 4.1 Karta över Malmö stad, hittas på www.malmö.se, genom att klicka på ett delområde i kartan visas 

pågående detaljplaner för det området. Utvalda detaljplaner finns inom de rödinringade delområdena. 

 
Följande handlingar finns att granska för varje detaljplan innan den vinner laga kraft: 

 Plankarta 

 Illustrationsplan 

 Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivning 

 Samrådsredogörelse  

 Kungörelse 

Av samtliga pågående detaljplaner som fanns på hemsidan, var det fyra planer som hade intention 

att möjliggöra flerbostadsbyggande. Dessa fyra detaljplaner utgjorde underlag till fallstudien. Planer-

na som valdes ut finns i delområdena som är markerade med röd linje i bild 4.1, nämligen Klagshamn, 

Oxie, Västra hamnen och Innerstaden. (Nerladdningslänkar till detaljplaner som inkluderas i fallstudi-

en finns i referenser) 

http://www.malmö.se/
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Steg 3 – Data på ModernaHus koncept 

Som tidigare nämnts så används ModernaHus koncept som exempel på ett industriellt byggkoncept. 

ModernaHus erbjuder idag sex olika flerbostadshus med relativt stor variation i geometrisk utform-

ning och utseende. Alla husen har våningshöjden 2830 mm och utförs med minst tre och maximalt 

åtta våningar. 

 
Data till fallstudier:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data tagen från ModernaHus broschyr: ModernaHus - ett enkelt val, s13-27) 

 
Steg 4 – Applicera koncept i detaljplaner 

Det första som togs i beaktande vid utförandet av fallstudien var att försöka uppfylla detaljplanens 

intention gällande antal lägenheter som skall bebyggas. Fallstudien genomfördes genom att rita in de 

mest lämpade flerbostadshustyperna i de olika detaljplanernas plankarta. Främst med avseende på 

deras yttermått så att de passade in inom angivna tomtgränser. Se figur 4.2 för exempel på genomfö-

rande. 

Vid beslut om vilket av husen som var mest lämpad för varje område så var det enklast att först börja 

med uteslutningsmetod. Då blev oftast de längre lamellhusen genast uteslutna då de inte fick plats 

inom givna gränser för tomterna i detaljplanerna. En del tomter innehöll även bestämmelser på 

största byggnadsarea för bostäder som skall byggas i tomten. I figur 4.2 så finns där bokstäver och 

Punkthus. Yttermått: 20,2 x 18,8 m. 
4-spännare med 12–32 lägenheter,  
2–3 rok 70+84 kvm. Sadeltak. 
Normalplan: BTA: 381 m

2
 

Punkthus. Yttermått: 20,2 x 17,6 m. 
4-spännare med 12–32 lägenheter. 
2–3 rok 65+77 kvm. Sadeltak. 
Normalplan: BTA: 357 m

2
 

Punkthus. Yttermått: 26,2 x 19,1 m. 
4-spännare med 10–30 lägenheter,  
3–4 rok 80,5+86 kvm. Pulpettak. 
Normalplan: BTA: 424 m

2
 

Punkthus. Yttermått: 22,6 x 15,4 m. 
4-spännare med 12–32 lägenheter, 
2–3 rok 63+75 kvm. Sadeltak. 
Normalplan: BTA: 350 m

2
 

BRA: 318, BOA/BTA: 0,79 

Lamellhus. Yttermått: 54,6 x 13,9 m. 
3 st sammankopplade 2-spännare 
med 18–48 lägenheter, 
2–3 rok 70+80,4 kvm. Pulpettak. 
Normalplan: BTA: 578 m

2
 

Lamellhus. Yttermått: 41,0 x 11,4 m. 
2 st hopkopplade 2-spännare med 
12–32 lägenheter, 
2–4 rok 65,8+85,4 kvm. Pulpettak. 
Normalplan: BTA: 396 m

2
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siffror inom punktstreckad tomt som anger bestämmelser för marken. I utvald del av plankartan på 

figur 4.2 (längst upp till vänster) finns tomt markerat med ett stort B som anger att det är tillåtet att 

bygga bostäder. Beteckningen 4vån visar antal våningar för husen som skall uppföras, i detta fall fyra 

våningar, medan e11000 anger maximala byggnadsytan för tomten. 

Vid jämförelse av bruttototalarea (BTA) bestämdes hustypen Lindö vara mest lämpad. Lindö har 

minst area för bottenplan (350 m2), jämfört med de resterande fem husen. Det går då att rymma tre 

hus i tomten med lämpliga avstånd, dock kommer den totala byggnadsytan ändå överstiga den högs-

ta tillåtna byggnadsarean för tomten med 50 m2. Detta var emellertid ett av de mindre problemen 

vid försök att rita in husen i plankartan för detaljplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.2 Illustration över arbetssättet i fallstudien där det lämpligaste huset från ModernaHus koncept placeras i 

plankartan, tagen från detaljplan 4981 Kv. Lerteglet i Malmö. (Figur längst upp till höger visar entréplan för 

huset Lindö, tagen från ”ModernaHus - ett enkelt val", s27) 
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Steg 5 – Resultat av fallstudie 

Som tidigare nämnts var detaljplanerna från fyra olika stadsområden, två lite utanför Malmös inner-

stad (Klagshamn och Oxie) och två i centrum av staden (Västra hamnen och Innerstaden). Detta var 

bra då det möjliggjorde till observation som gick ut på att se ifall bestämmelser i detaljplanen blir fler 

och hårdare reglerade ju längre in i stadens kärna som planen ligger. Oavsett hur bestämmelserna 

ser ut så går det inte att utifrån denna enda jämförelse generalisera och påstå att så är fallet. Det är 

dock intressant att iaktta den jämförelsen. Nedan presenteras sammanfattat information och resul-

tat från respektive detaljplan. 

 

1. Detaljplan 4891 Oxie i Malmö, Kv. Lerteglet m.fl. (Oxie Centrum). 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bland annat bygga flerbostadshus i kvarteren 

Lerteglet och Murteglet. Antal tillkommande lägenheter beräknas bli cirka 220 stycken. 

Detaljplanen hade inte särskilt detaljerade bestämmelser att ta hänsyn till utan det gick att 

uppfylla samtliga utsatta bestämmelser utan problem så länge husen fick plats inom utsatta 

användningsgränser i plankartan. I de flesta tomter där det skulle bebyggas flerbostadshus 

fanns inte en högsta byggnadshöjd utsatt, utan istället var det angivet antal våningar huset 

skulle ha vilket också underlättade något. I de fall där det fanns angiven högsta höjd tillsam-

mans med antal våningar var det ändå inga problem att hamna under den höjden. Det var 

dock problem att få in hus på några av de mindre tomterna på grund av att dess kortsida en-

dast var cirka 14 m och alla punkthus i konceptet har en kortsida över 15 m. 

Då husen ritades in på tomterna visade det sig att husen Lindö (22,6 x 15,4 m) och Gärdnäs 

(41,0 x 11,4 m) var de mest lämpade att använda. Lindö var lämpligt för mer kvadratiska 

byggnadsrätter och Gärdnäs för de avlånga byggnadsrätterna. Totalt så ritades det in fem 

Lindö punkthus och sju Gärdnäs lamellus, vilka rymdes inom tomterna och uppfyllde be-

stämmelserna. De elva husen motsvarade 172 lägenheter. I en av tomterna på plankartan 

fanns högsta exploateringsgrad (1000 m2) angivet, vilket begränsade valet av hustyp. I den 

tomten ritades tre stycken av konceptets minsta hus in, men trots det överstegs ytan högsta 

byggnadsytan med 50m2. I de fall som det inte fungerade att få in husen inom tomternas 

gränser så handlade det om 0.5-1.5 m förskjutning av tomtgränsen för att det skulle vara 

möjligt att få in konceptets minsta hus. Om det skulle varit möjligt att applicera något av hu-

sen även på alla de mindre tomterna så hade siffran på lägenheter varit omkring 272 lägen-

heter. Detta beräknades genom att först summera antal möjliga hus respektive våningar som 

ryms inom planen, för att sedan få ut totala antalet lägenheter. 

Svårigheter: 
 

 En del tomter har för små ytor för att kunna rymma något av konceptets sex hustyper 
på marken. 

 Bestämmelse om högsta tillåtna byggnadsarea i vissa tomter. 
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2. Detaljplan 4957 Klagshamn i Malmö, för område öster om Kalkbrottet. 

Detaljplanen gör det möjligt att bland annat uppföra tre- och fyravåningshus, totalt cirka 120 

lägenheter, på ytan närmast Kalkbrottssjön. 

Genomförande: 
I plankartan finns åtta relativt små byggnadsrätter för nybyggnad av tre och fyravåningshus 

med 11 m respektive 13 m byggnadshöjd. Samtliga hus skall ha trä- eller skivmaterial som fa-

sadyta. Redan där blir det problem i tillämpandet av ModernaHus byggnader i planen då alla 

levereras med en spritputsad fasad. Det är dock möjligt att uppföra byggnaderna med trä el-

ler skivmaterial om det utförs som eftermontage. Vilken hustyp som var det mest lämpade 

att placera inom byggnadsrätterna var inte svårt att avgöra. Det var nämligen endast det 

minsta punkthuset (Lindö) som rymdes inom de flesta tomterna. Reglerade byggnadshöjder 

utgjorde inga problem, utan som planen avsett så rymdes tre och fyravåningshus. Då husen 

ritades in fick tio Lindö punkthus plats inom tomterna, vilka motsvarade 108 lägenheter. Yt-

terligare ett hus skulle rymmas ifall en av de mindre tomternas gräns försköts med cirka 1 m, 

totala antalet lägenheter skulle då bli 120 stycken. Men även om den gränsen skulle förskju-

tas för att rymma byggnaden inom tomt, fanns där en beteckning inom tomten som reglera-

de att bredd för byggnad maximalt får vara 13 m. Därför går det inte att bygga något av 

punkthusen (kortsida är 14 m för minsta punkthuset) som ModernaHus erbjuder, då de helt 

enkelt är för breda. 

Svårigheter:  

 Bestämda material för byggnaders fasadytor. 

 Bestämmelse på maximal bredd för byggnaden. 

 För små ytor i några av tomterna för att rymma hustyperna. 
 

3. Detaljplan 5025 Västra hamnen i Malmö, för område öster om Varvsparken och mässhallar-

na i Hamnen. 

Planförslaget gör det möjligt att bland annat uppföra fyra bebyggelsekvarter norr om Lilla 

Varvsgatan. Planen medger en utbyggnad om cirka 320 lägenheter. 

Då samtliga tomter har en kortsida under 15 m och så kan inte något av punkthusen rymmas 

eftersom byggnadernas dimensioner är för stora i förhållande till tomterna. Inte heller la-

mellhusen ryms på grund av att byggnaderna är för långa. Till skillnad från de två tidigare de-

taljplanerna så finns här även bestämmelser med hänsyn på trafikbuller. I en del tomter inom 

detaljplanen reglerades att fasaden för byggnader skall ha en dämpning med minst 40 dBA. 

En fasad med sådan ljudisolering (40-45 dBA) räknas till att vara högisolerade, normalisolerad 

fasad ligger på 25-30 dBA. (Värden hämtade från www.sp.se). Detta krav uppfylls av Moder-

naHus byggnader, dock är det inte säkert att sådana krav kan uppfyllas av andra industriella 

koncept, eftersom vanliga flerbostadshus inte har sådan hög isolering på fasaderna. 

Svårigheter: 

 För små tomter för att kunna rymma någon av konceptets byggnader. 

 Särskilda krav för fasadisolering i tomter som påverkas av högt buller. 
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4. Detaljplan 5041 Innerstan i Malmö, del av kv. Dimman. 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett flerbostadshus med omkring 50 lä-

genheter samt handel och kontor i bottenvåningen. 

 
Ett krav på flerbostadshuset är att bottenvåningen ska bestå av kontor och plats för handel. 

Det är möjligt att uppfylla detta krav med ModernaHus, även om det inte ingår bland stan-

dardalternativen i utformningsvalen som kunden kan göra. ModernaHus bostäder börjar då 

på andra våningen. Den enda hustypen som ryms i tomten på detaljplanen är det mindre la-

mellhuset Gärdnäs. Dock finns här en rad bestämmelser på både utseende och bullerdäm-

pande åtgärder som inte uppfylls. Exempel på utformningskrav är bland annat att ”en större 

öppning skall finnas i byggnadens mitt”. Högst antal våningar för flerbostadshuset är satt till 

elva våningar med högsta totalhöjd på 35 m. Samtliga flerbostadshus som ingår i Moderna-

Hus kan högst ha åtta våningar, den begränsningen gör att det inte är lämpligt att använda 

konceptet i aktuell detaljplan. 

Svårigheter:  

 Bestämmelser för trafikbullerljudnivå. 

 Bestämmelser på specifika utseendekrav för byggnad. 
 

4.1.2 Sammanfattning av svårigheter som uppkom i fallstudie 
 

Av de svårigheter som uppkom så handlade det oftast om måtten på byggnadsrätterna, där det inte 

gick att rymma någon av konceptets byggnader. Det rörde sig oftast om 0,5-1,5 m som byggnaderna 

kom utanför användningsgränsen i tomterna. I några av de större ytorna så fanns bestämmelse på 

exploateringsgrad i form av högsta tillåtna byggnadsarea. Med en byggnadsarea att ta hänsyn till så 

blev det genast svårare att placera in de mest lämpade husen i området utan att överskrida gränsen 

för byggnadsarea något. 

I en av detaljplanerna (detaljplan 4957) så fanns bestämmelse på att fasadmaterial ska vara av trä 

eller skivmaterial, detta uppfylls inte bland standardvalen i ModernaHus, men det går att använda 

träfasad om det görs som eftermontage. Det bör påpekas att denna bestämmelse inte behöver inne-

bära några problem för andra industriella byggkoncept. I samma detaljplan rymdes de flesta husen 

inom tomterna, dock fanns bestämmelsen att byggnadens bredd högst får vara 13 m. Den bestäm-

melsen omöjliggjorde att kunna applicera konceptet i detaljplanen, då alla hus som rymdes inom 

tomtgränserna hade en bredd större än 13 m. Även i den tredje detaljplanen gick det inte att rymma 

något av husen eftersom tomterna helt enkelt var för små i jämförelse med konceptets byggnader. 

Även här blev det därför ogenomförbart att applicera ModernaHus på grund av att konceptets bygg-

nader har för stora dimensioner. 

Mer centralt belägna detaljplaner hade ytterligare bestämmelser på hur hög ljudnivån får vara i olika 

utrymmen i lägenheterna med anledning av buller. Någon djupare undersökning gjordes inte på ifall 

alla ljudkraven uppfylldes av ModernaHus byggnader. Husen klarade dock ett krav som fanns i två av 

detaljplanerna, nämligen att byggnaderna skulle ha en högisolerande fasad (>40dBA). Värt att nämna 

är att utvecklare av industriella byggkoncept, som vill applicera sitt koncept i de mer centrala delarna 

av staden, bör räkna med sådana bestämmelser eftersom det är krav på att uppfylla bullernormer. 



55 

Detaljplanen från delområdet Innerstan, som är den mest centrala bland dem som jämförts, hade 

flest utformningsbestämmelser. Där är kraven så detaljerade att det antagligen inte är möjligt att 

uppföra flerbostadshuset på annat vis än med en traditionell byggprocess. Dock så känns det natur-

ligt att dessa krav finns där då placeringen av byggnaden är så centralt belägen. Att regleringen är så 

pass skärpt beror antagligen på att det är trångt i innerstaden eftersom måtten är givna mellan gatu-

område och grannhus. Utformningen är här väldigt vikig eftersom byggnaden kommer att passeras 

av många människor dagligen och betydligt fler människor kommer att intressera sig av hur byggna-

den ser ut i jämförelse med om den varit utanför stadskärnan. Från stadsbyggnadssynpunkt behöver 

de anpassa bebyggelsen till omgivande bebyggelse. En planförfattare kan också vilja ha smala hus, för 

att ljusförhållandena inomhus ska bli bättre och husen se ”lättare” ut exteriört. 
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4.2 Industriellt konceptbyggandets svårigheter med detalj-

planer. 
 
Informationen i detta avsnitt baseras på intervjuer med tre personer från byggsidan, två byggentre-

prenörer och en byggherre. Avsnittet inleds med en kort beskrivning av respondenterna och företa-

gen de arbetar på. Därefter presenteras den information som erhållits under intervjuerna. Intervju-

underlag kan hittas i Bilaga 2. 

 

4.2.1 Intervjupersoner 
 

1. Wilhelm Risberg, marknadschef på Lindbäcks Bygg. 

Wilhelm ansvarar för marknad och försäljning av Lindbäck byggs produkter, vilket innebär 

mycket kundkontakt i projektens tidiga skeden. 

Lindbäcks Bygg anlägger flerbostadshus på totalentreprenad i 2-6 våningar med ett industri-

ellt byggsystem i trä. Produktionen av volymelement sker i en fabrik i Piteå, där de färdig-

ställs med en hög grad av prefabricering. Elementen transporteras till företagets huvudsakli-

ga marknadsområden som återfinns i Norrland och i Mälardalsområdet för montage och fär-

digställande. Företaget är ledande i Sverige på industriellt producerade flerbostadshus i trä.  

Lindbäcks Bygg upplever i dagsläget svårigheter med att tillämpa industriellt byggande på de-

taljplaner och därför kontaktades företagets fabrikschef Stefan Lindbäck. Stefan refererade 

till Wilhelm Risberg som är marknadschef och stöter på det problemet dagligen när han job-

bar med kunder i tidigt skede. 

 
2. Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder. 

Allan ansvarar över nybyggnadsproduktionen hos Svenska Bostäder. 

Svenska Bostäder är ett kommunalt bostadsföretag ägt av Stockholms stad. De äger och för-

valtar bostäder och lokaler och är Sveriges största bostadsbolag med ca 30.000 lägenheter. 

De bygger även nya hyreslägenheter. 

Under år 2006 upprättade Svenska Bostäder ramavtal, avseende samverkan, med fem bygg-

företag. Med hjälp av ramavtalen så kunde Svenska Bostäder välja det mest lämpade kon-

ceptet vid nybyggnad. Genom att byggherren/planbeställaren (Svenska Bostäder) har ramav-

tal med olika byggföretag redan vid start kan entreprenören bjudas in tidigt i processen. 

Byggherren får då reda på konceptens förutsättningar innan detaljplanen utformats. Efter-

som planhandläggaren alltid tar fram detaljplanen i samråd med byggherren och försöker 

tillgodose dennes önskemål så kan planen då anpassas mot koncepten. Det i sin tur bör för-

bättra möjligheterna att applicera industriella bebyggelsen på detaljplanen. 
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3. Carl Jonsson, Projektledare inom Teknik Industrialisering på Skanska 

Skanska ett av Sveriges största byggföretag och dessutom ett internationellt ledande företag 

inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Skanska arbetar kontinuerligt för en 

bättre miljö och hållbar utveckling inom byggverksamhet. Ett av deras mål är att öka indust-

rialiseringen av byggprocessen eftersom det ger rationaliseringsvinster. 

Det byggkoncept i Skanskas verksamhet som är av mest intresse i denna undersökning är 

ModernaHus. Information om konceptet ModernaHus finns beskrivet i tidigare kapitel 

(3.1.5). Carl Jonsson har arbetat med ModernaHus och har stor kunskap om industriellt byg-

gande och valdes därför ut till en av de som intervjuades i undersökningen. 

 

4.2.2 Frågor till intervjupersoner 
 

I detta avsnitt presenteras frågor som ställts, med de svar som erhållits, under intervjuer som ge-

nomförts. Alla frågor från intervjuunderlaget redovisas inte, utan endast det som anses vara av vikt 

för resultatet i undersökningen. För att bättre förstå vilken respondent som refereras i texten så an-

ges en initial på respondentens förnamn inom parentes i slutet på varje svar. Exempelvis så refereras 

Wilhelm med (W), Allan med (A) och Carl med (C). 

 
Översikt på frågeställningar: 

1. Din definition av industriellt byggande och det sätt som ert företag arbetar med industriellt 

byggande? 

– Vilka för- och nackdelar anser du finns med industriellt byggande? 

 
2. Vilka hinder anser du finns för industriellt byggande i detaljplaner idag? 

 
3. Har du några förslag på tänkbara lösningar? 

 
4. Har du varit med om att undantag gjorts från bestämmelserna i detaljplanen för att möjlig-

göra industriellt byggande? 

 
5. Hur tycker du man skall motivera till att industriellt byggande skall tas i hänsyn vid utform-

ning av nya detaljplaner? 

 
6. Hur kan utvecklare av byggsystem och stadsplanerare samarbeta för att underlätta för det 

industriella byggandet? 

 
7. Vad tror du om industriellt byggandes framtid, och vad som krävs för att det skall vidareut-

vecklas? 
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8. Hur relevant anser du att frågan, om sambandet mellan industriellt byggande och detaljpla-

ner, vara? 

 
Definition av industriellt byggande och industriella arbetssätt för företaget? 

Samtliga respondenter har ett synsätt på industriellt byggande väldigt likt den definition som beskri-

vits i detta examensarbete. De egenskaper som beskrevs för industriellt byggande var bl.a. att pro-

duktionen sker i fabriksmiljö med standardiserade processer och tillverkningsmodeller. (W). Vidare 

att komponenter på ett säkert och kontrollerat sätt tillverkas i fabrik där det är ljust, torrt och skyd-

dat så att byggmaterialet inte tar några skador under själva processen. (A). Att logistik och planering 

är uppbyggt på ett annorlunda sätt var ytterligare något som skiljde industriellt byggande från det 

traditionella. (C) 

Lindbäcks bygg utför alltid totalentreprenader och tillverkar sina komponenter i en industriell miljö, 

dvs. inomhus i en fabrik. I tidigt skede arbetar de med kunden och dennes arkitekt i en så kallad tre-

partssamverkan. Byggherren har en vilja att bygga bostäder och bidrar med sin kunskap om markens 

krav/förutsättningar. Byggherrens arkitekt har en uppfattning om hur den tänkta bostaden skall ge-

staltas som den delar med sig för att få ut önskade arkitektoniska kvalitéer i byggnaden och få den 

smälta in i sin omgivning. Lindbäcks Bygg omformar de tankar och ambitioner som arkitekten har till 

deras byggsystem. Lindbäcks Bygg deltar i processen med sitt kunnande om den industriella proces-

sen och byggprocessen för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Genom att alla bidrar med önske-

mål och kunskap så optimeras resultatet av byggprojektet. Detta är ett väl fungerande arbetssätt 

som Lindbäcks Bygg nio av tio fall använder. (W) 

Svenska Bostäder ägs som tidigare nämnts av Stockholms stadshus AB och måste följa Lagen om Of-

fentlig Upphandling, då det är kommunalägt. Svenska Bostäder arbetar fram antingen en general- 

eller totalentreprenad och går sedan ut till marknaden och frågar på detta genom annonsering. De 

intresserade byggföretagen ansöker om att få lämna anbud (kvalificeringsomgång) och bland dessa 

väljs de företag som är bäst lämpade att klara av uppgiften. Efter att de företag som valts ut lämnat 

anbud så görs kontraktet med företag som lämnat det mest fördelaktiga anbudet för Svenska Bostä-

der. Svenska Bostäder har sedan tidigare upphandlat entreprenader med bl.a. både ModernaHus och 

Lindbäcks Bygg, som har industriella byggmetoder. Ifall Svenska Bostäder idag har avsikt att uppföra 

bostäder som byggs industriellt kan de inte längre direkt använda sig utav de företag som de haft 

ramavtal med, eftersom de inte längre gäller. Svenska Bostäder kommer att under året arbeta fram 

en ny modell som är anpassad till de nu gällande reglerna i LOU. (A) 

 

Skanska jobbar på flera olika fronter när det gäller industriellt eller industrialiserat byggande. Dels 

genom färdiga industrialiserade helhetskoncept med alla områden inkluderade, såsom ModernaHus 

(flerbostadshus) och FlexiblaHallar (hallar för industri, handel m.m.). Sedan har Skanska också ett 

spår där de försöker effektivisera vanliga projekt. Det finns projekt med uppgift att industrialisera 

övrig verksamhet inom Skanska. T.ex. kan det röra sig om planering eller att plocka ut prefabricerade 

komponenter från de färdiga industriella koncepten som går att tillämpa i andra, traditionellt utförda 

projekt. (C) 
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För- och nackdelar med Industriellt byggande? 

Respondenterna tillfrågades om vilka för och nackdelar de ansåg med industriellt byggande. Respon-

denterna hade väldigt lika uppfattningar om byggnadssättets styrkor. De fördelar som beskrevs var 

bl.a. att det är ett kostnadseffektivt byggande och därmed konkurrenskraftigt. Eftersom produktio-

nen sker kontrollerat är det lättare att uppnå de kvalitetskrav som ställs på produkten. Att det är ett 

tidsbesparande byggnadssätt tycktes också vara en viktig fördel och togs upp av samtliga responden-

ter. Sammanfattningsvis så kan det sägas att respondenterna ansåg att de starkaste fördelar med 

industriellt byggande är den gynnsamma ekonomin, kvalitetssäkringen och tidsbesparningen som 

byggnadssättet innebär. 

Den största nackdelen som togs upp var att industriellt byggande inte är så pass utvecklat att det går 

att anpassa mot kunders och stadsplanerares krav i den grad som det ibland önskas. (C). På frågan 

om nackdelar svarade Wilhelm: 

”I det traditionella bygg Sverige så har marknadens aktörer sitt utgångssätt och sitt tankesätt utifrån 

ett traditionellt byggande, vilket innebär att man utvecklar bostäder som baseras på traditionell tek-

nik och ofta ’uppfinner hjulet igen’.” (W) 

Detta är en intressant erfarenhet och anses av många som sysslar med industriellt byggande vara ett 

problem med byggbranschen, att saker görs som det alltid gjorts. 

Carl nämnde att om byggbranschen ska lyckas komma över de problem de brottas med så behövs ett 

nytt tankesätt. Om byggandet ska bli effektivare så behöver det genomgå en industrialisering, likt alla 

andra branscher. Det är troligtvis för svårt att hoppa över industrialiseringssteget för att nå en vä-

sentligt högre effektivitet. Åtminstone finns det ingen annan bransch som hittills har lyckats med det. 

(C) 

 
Svårigheter i att tillämpa industriellt byggande i detaljplaner? 

Respondenterna till intervjuerna upplevde snarlika upplevelser i vad som försvårade att industriellt 

byggande tillämpas i flera detaljplaner idag. Wilhelm beskrev att det vanligaste problemet Lindbäcks 

Bygg har, med utgångspunkt i denna frågeställning, är att när byggherren (eller annan beställare av 

entreprenaden) upprättar detaljplan för en bebyggelse så projekteras huset utifrån ett traditionellt 

byggande. 

”När detaljplanen har tagits fram så har det gått tre, fyra år som det kan ta i storstäderna och 

då kanske inte förutsättningar i marknaden är desamma. T.ex. så kan det vara projekterat för 

stora lägenheter (traditionellt byggda), så förändras förutsättningarna och man vill med ett in-

dustriellt byggande bygga mindre lägenheter. Då får man fler lägenhetsskiljande väggar som 

är tjockare än vanliga inomhusväggar, och då ökar husets omfång. Sen så kommer vi in då i 

slutskedet här med våra industriella byggsystem och då är det oftast måttkedjorna och sådana 

saker som påverkas. Så det är klart att det är ett problem.” (W) 

Även Carl beskriver samma svårighet och nämner att det ofta blir problem med att huskropparnas 

geometriska mått är för styrda i detaljplaner. Att det angetts detaljerade bestämmelser för hur huset 

skall se ut med mått, våningshöjder, indragningar och fönsterutformning m.m. Det blir väldigt svårt 

att komma med ett färdigt koncept och tillämpa det helt enkelt. Carl tar även upp att de inte är in-
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blandade på något sätt i utformningen av detaljplaner såvida det inte är ett egenutvecklat projekt 

där Skanska själva äger tomten. I merparten av projekt är det dock externa byggherrar som har mark 

och vill bygga, och där Skanska, NCC, Peab och andra entreprenörer lämnar anbud. Fallet brukar bli 

att inget av koncepten passar med den detaljplan som tagits fram i samråd med en byggherre som då 

inte tagit hänsyn till att bygga på industriellt vis, utan som projekterat bebyggelsen för traditionellt 

förfaringssätt. Inte heller egenutvecklade projekt är så enkla, eftersom det gäller att känna till hur 

plattformarna ser ut om tre till fem år. (C) 

Allan tar upp att svårigheter självklart varierar beroende på var de vill bygga. Om det är ute i föror-

terna så ställer planhandläggare inte lika stora krav på detaljeringsgraden i jämförelse med innerstad. 

Då Svenska Bostäder bygger i innerstad så är planerna väldigt detaljstyrda och det finns väldigt lite 

utrymme att göra något enligt egna önskemål. (A) 

Sammanfattningsvis så anser respondenterna att alltför detaljerade geometriska mått, höjder och 

bestämmelser på utformningen i detaljplaner utgör de största svårigheterna för att kunna tillämpa 

industriellt byggande. Detta i sin tur beror på att byggprojekten inte varit avsedda att byggas med 

industriellt byggande vid planernas utformning. Det tas även upp att kraven på utformning i detalj-

planer är olika beroende på var det byggs. I storstäder kärna är utformningen väldigt hårt styrd me-

dan det i ytterstad inte är lika hårt reglerat varav det enklare går att applicera industriella byggkon-

cept där. 

 
Förslag på tänkbara förbättringar som kan underlätta? 

Respondenterna tillfrågades vilka förbättringar de tror skulle kunna underlätta för de svårigheter de 

upplevt finns i detaljplaner. Även här var deras svar väldigt lika. Det som de tyckte kunde göras från 

stadsplanerarnas sida (kommunen) var att det skall ges mer tolerans i de detaljplaner där det är möj-

ligt. Wilhelm svarade följande: 

”Rent praktiskt handlar det för oss mycket om detaljnivån på detaljplan. Alltså i storstäder är 

det så att illustrationen och innehållet i detaljplanen är väldigt noggrant reglerad. Ett sätt att 

komma runt det här är att ha mer tolerans i planen. Illustrationen skulle kunna gälla som rikt-

linjer men att man inte har begränsningslinjer och annat som gör att man måste utforma exakt 

efter den illustrationen utan att man medger en viss tolerans. Nu är det så att det finns lägen 

där det är förtätningar och dylikt, där är det svårt att göra det. Men i många fall tror jag att 

det skulle vara möjligt att tillåta en viss tolerans. Det är ena sättet om man ser det från stadens 

sida.” (W) 

 

Carl hade även han väldigt lika uppfattning och svarade följande: 

”Jag tror en lösning är att från början försöka göra detaljplanerna lite mer dynamiska, så att 

de saker som inte är nödvändiga ur detaljplanens synvinkel inte heller skall visas som låsta. 

Det vore väldigt bra om man kunde tänka på att man lämnar ett utrymme för plus minus där 

det går. Jag förstår också att det inne i stadskärnan kan vara problem, där det kan finnas an-

gränsande tomter eller en gata. Egentligen skall det inte behöva vara någon konflikt, utan 

det gäller bara att få upp problem på bordet och försöka hitta någon lösning.” (C) 
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På frågan vad som kan göras från byggherrens sida så ansåg Wilhelm att planbeställaren (byggher-

ren) skall ha industriella konceptens förutsättningar i åtanke vid projektering och förmedla dessa till 

planhandläggaren. (W). Det eftersom när planhandläggaren tar fram detaljplanen så görs det alltid i 

samråd med beställaren. Så där finns möjlighet att anpassa planen till förutsättningarna innan den 

utformas och antas, så att industriella koncept blir tillämpbara i detaljplanen. 

 
Mindre avvikelser från detaljplan för att möjliggöra industriellt byggande? 

Frågan som ställdes till intervjupersonerna löd: ”Har du varit med om att undantag gjorts från be-

stämmelserna i detaljplanen för att möjliggöra industriellt byggande?”. Att respondenterna har varit 

med om att det blivit mindre avvikelser svarade samtliga ja på. Vidare sa de även att det är avgöran-

de var det byggs, om mindre avvikelser beviljas eller inte. Som det togs upp i tidigare fråga så är det 

hårdare reglerat i centrala områden och uppfattningen hos respondenterna var att det oftast är svårt 

att bli beviljad bygglov med mindre avvikelse i centrala lägen.  

Carl från Skanska svarade att de i princip fått mindre avvikelser på alla ModernaHus projekt de byggt. 

Han nämner även att på vissa detaljplaner så går det enkelt men att det i andra fall kan vara oerhört 

svårt, och då blir det väldigt tufft att bygga konceptet på de platserna. (C) 

Allan från Svenska Bostäder som bygger i Stockholm, förklarade att det generellt är svårt med mindre 

avvikelser. Svenska Bostäder vill heller inte göra en avvikelse från planen eftersom det då måste kun-

göras och risken finns då att en berörd part väljer att överklaga. Då kan de inte vara säkra på hur det 

avgörs. Allan betonar därför att när de fått en beslutad detaljplan så följs den. (A) 

 
Motivering för att industriellt byggande skall tas hänsyn till vid utformning av nya detaljplaner? 

Wilhelm motiverade med följande:  

”Om man ska motivera det med något så är det mångfald. Att skapa detaljplaner och stads-

planering som möjliggör för alternativa produktionssätt, det måste samhället i stort och kun-

derna i allmänhet vara betjänt av. Industriellt byggande är förutom att det innebär mindre 

kostnader även ett resurssnålt byggande med många miljömässiga fördelar. Det finns helt 

enkelt väldigt många fördelar med industriellt byggande och det är samhällsutveckling tycker 

jag.” (W) 

Även Carl var inne på liknande spår i sitt svar om varför det är viktigt att det tas hänsyn till industriellt 

byggande. Han tar upp att industriellt byggande inte bara handlar om kostnadssänkningar utan att 

det hänger ihop med beprövade metoder och tillförlitlighet. Det är väldigt viktigt med kvalitetssäk-

ring då det är folk som skall bo i husen de kommande hundra åren. Vidare berättar han att ifall det 

gick att genomföra fler industriella projekt så skulle koncepten utvecklas och förbättras. Om detta 

uppnås fås en väsentligt högre träffsäkerhet i kvalité med säkra beprövade lösningar och även att 

kostnader blir lägre. Motivet är med andra ord att eftersom industriellt byggande innebär stora för-

delar så bör de saker som utgör hinder för byggnadssättet ses över. Som exempel på detta nämner 

Carl att ett av skälen att det inte byggs mer beror på att det i många detaljplaner är omöjligt att till-

lämpa industriellt byggande. Ett förslag är att se över hur processen för framtagandet av detaljplaner 

ser ut och identifiera vad som kan göras för att förbättra kompatibilitet med industriella byggkoncept 

i detaljplaner där det lämpar sig. (C) 
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Hur kan utvecklare av byggsystem och stadsplanerare samarbeta för att underlätta för industriellt 

byggande? 

Allan anser att det är viktigt att utvecklare av industriella byggsystem visar på de fördelar som finns 

med koncepten och att det förmedlas till stadsbyggnadskontoren. Ett sätt är genom att se till att 

industriella byggkoncepten får ett bra rykte med hjälp av väl utförda projekt av hög kvalité. Även att 

utvecklarna av industriella byggkoncept ska arbeta hårt med gestaltningsarbetet och vara noggranna 

med detaljer i designen. Allan poängterar att det finns en del förutfattade meningar hos många om 

byggnader som uppförts på industriellt vis och att det därför är väldigt viktigt att byggföretagen visar 

på motsatsen. Genom att uppföra vackra och bra industriellt byggda hus får bort människors fördo-

mar och den miljonprogramstämpel som byggnadssättet bär på. Han tror att det är den bästa vägen, 

att övertyga människor genom att visa på bra exempel. (A) 

Under intervjun påpekade även Wilhelm det ovanstående, nämligen att han anser att det ligger stor 

vikt i att de som aktörer har ansvaret att visa att industriellt byggande är likhetstecken med goda och 

vackra bostäder. Speciellt eftersom det historiskt sett finns exempel på att industriellt byggande har 

blivit tråkigt och enformigt, likt de bostäder som uppfördes i miljonprogrammet. (W) 

Wilhelm menar också att mycket handlar om information och kunskapsspridning mellan de båda. 

Genom att båda sidor är medvetna om varandras förutsättningar så kan en lösning gemensamt tas 

fram. (W) 

Carl tror på en lösning där det kanske går att integrera moment i planprocessen som tar att hänsyn 

till gynnsamma byggmetoder, i de fall det anses lämpligt. Att processen för att ta fram detaljplaner 

ritas upp och att det identifieras var i förloppet hinder för byggkoncepten kan minskas. (C) 

 
Industriellt byggandets framtid och vad som krävs för att det skall utvecklas? 

Samtliga intervjuade anser att industriellt byggande står för mycket av framtidens byggande och att 

byggnadssättet i takt med att det utvecklas kommer ta större del i branschen. 

Wilhelm svarar att industriellt byggande har en ljus och positiv framtid i bostadsbyggandet. Även att 

byggsystemet kommer utvecklas i framtiden och att kunden får fler val och anpassningsmöjligheter. 

Han anser att det som krävs är att de som bygger med industriella metoder visar framfötterna och 

bygger bra bostäder. Att de belyser med goda exempel att det är konkurrenskraftigt samt miljö- och 

resurssnålt. Utvecklare av industriella byggkoncept måste helt enkelt sälja marknaden en bättre pro-

dukt än traditionellt byggd bostad. Utvecklingen av industriellt byggande är väldigt beroende av des-

sa saker enligt Wilhelm. (W) 

Allan anser att industriellt byggande är framtiden och att det kommer att öka. Han nämner att 

Svenska Bostäder försöker jobba med industriella byggmetoder så mycket som möjligt men att pro-

jekten inte alltid går att genomföra. Utvecklingen måste ske stegvis. Han menar att alla inte är mogna 

för detta sätt att bygga. Svenska Bostäder tycker att detta är en bra byggmetod och att produkterna 

håller hög kvalité eftersom de byggs i säkra förhållanden (ljus, torr och varm miljö). Allan berättar att 

det oftast är kvalitets- och prisfaktorn som avgör men att det ibland också är en förutsättning att 

bygga industriellt. Han förklarar att de i ett stort projekt hade mycket att bygga och under ett väldigt 

snävt tidsspann för vissa delar. Det enda sättet för att lyckas där var att bygga med volymer. (A) 
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Även Carl är säker på att det kommer bli mer industriellt byggande i framtiden. Han anser att bygg-

branschen behöver bli mer industriell för att komma bort från misstagen som branschen lider av, och 

som han menar beror på prototypbyggande. Likt det som står skrivet i bakgrunden (kapitel 1.1) för 

undersökningen så anser Carl att för att industriellt byggande ska kunna bli mer flexibelt behöver 

först en stabilitet och rutin erhållas i koncepten (se figur 3.3). Inte förrän då kan industriellt koncept-

byggande förbättras och utvecklas för att till slut kunna leverera väldigt avancerade produkter med 

stor variation. Carl förklarar att liksom övrig industri med hjälp av Lean Production blivit bättre så 

behöver byggbranschen genomgå en industrialiseringsperiod för att bli effektivare än den är idag. 

Industrialiseringen måste ske stegvis och det första är stabilitet. För att få stabilitet och rutin i arbetet 

så är det viktigt att det inte ständigt tvingas fram avvikelser från plattformen, här är utformningen på 

detaljplaner en sådan faktor som påverkar. Om inte byggherren var låst i alla tomtförutsättningar 

utan om det var möjligt att tillämpa mer standardiserade metoder så kanske en stabilitet skulle kun-

na uppnås. Görs inte det så kommer det inte lyckas, då kommer branschen stå kvar och stampa i 

samma traditionella byggande vi har idag. (C) 

 
Hur relevant är frågan om sambandet mellan industriellt byggande och detaljplaner? 

På denna fråga så fick respondenterna ringa in en siffra i en skala från ett till tio, där ett innebar att 

frågan var irrelevant och tio stod för väldigt relevant. Samtliga tillfrågade satte en siffra mellan sju 

och tio, det vill säga att de anser att frågan är relevant till väldigt relevant. 

Carl kommenterade att svårigheterna med att utveckla industriellt byggande inte enbart beror på 

svårigheter med detaljplaner, men att det är en viktig faktor i det hela. Om den svårigheten löses så 

har man kommit en bit på vägen. (C) 

Allan tror att det är betydelsefullt att förutsättningar för industriellt byggande och svårigheterna med 

det kommer ut. Att debatten mellan stadsplanerare, beställare och byggnadsentreprenörer är viktig. 

(A) 
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4.2.3 Slutsatser om svårigheter sett ur byggaktörers perspektiv 
 

Respondenterna förklarar att det, i de flesta byggprojekt, handlar om externa byggherrar som vill 

bygga och där entreprenörer lämnar anbud. Fallet brukar vara att inget av de industriella byggkon-

cept som byggföretagen kan erbjuda passar in i detaljplanen. Anledningen till att det många gånger 

är svårt att tillämpa industriellt byggande på planerna beror på att byggherren, då den är med vid 

framtagandet av detaljplanen, planerat att bebygga hus på traditionellt vis. I detaljplanerna finns 

alltså ingen anpassning mot industriellt byggande, då byggherren inte haft i åtanke att bygga indust-

riellt till en början. Med andra ord, vid utformning av detaljplanen så har inte byggherren givit hand-

läggaren viktiga förutsättningar för att bygga industriellt, och därför blir inte planen lämpad mot nå-

got av de industriella byggkoncepten som finns idag. 

Det som först och främst behöver göras för att undvika att hamna i den situationen är att uppmärk-

samma problemet och vad det beror på. Respondenterna trodde på att en lösning till flera av svårig-

heterna, ligger i kommunikation och kunskapsförmedling mellan parterna. Det är tre parter inblan-

dade i husbyggarprocessen, dessa är byggherren, byggentreprenören och planhandläggaren. Om 

byggherren var mer upplyst om koncepten så skulle förmodligen inte detta problem förekomma i 

samma utsträckning. Eller om byggherres samarbete med byggföretag kopplas in betydligt tidigare i 

projekten, innan en detaljplan utformas, så skulle det också vara ett bra sätt att eliminera många 

svårigheter som kan komma att uppstå. 

Svenska Bostäder hade genom ramavtalen hittat en bra metod att genomföra sina projekt med, som 

både underlättade de problem som nämns ovan, och innebar kostnadsfördelar. Ramavtalen medför-

de även att relationen med byggföretagen blir långsiktlig, och att det då också blir ännu mer priorite-

rat. Byggföretagen kunde involveras tidigare i processen än i normala fall och förutsättningar för 

byggkoncepten skulle då tas hänsyn till vid utformning av detaljplan för byggnadsprojektet. Det i sin 

tur bör bidra med att fler byggprojekt med industriella byggmetoder kan uppföras. Om fler bostads-

företag använde sig av samma tillvägagångssätt så skulle det gynna det industriella byggandet och 

fler industriella projekt skulle kunna genomföras med färre problem. 

Det framkom även att det finns ett ansvar bland byggföretagen att skapa ett gott rykte för industriellt 

byggande och får bort negativa fördomar som finns om byggnadssättet. Att byggföretag, med hjälp 

av bra genomföra industriella projekt, åskådliggör att det går bygga vackra byggnader av hög kvalité 

och samtidigt lyckas vara effektivare och billigare än traditionellt byggande. Byggföretag har en upp-

gift i att visa på att industriellt byggande faktiskt innebär alla de fördelar som påstås och att det skett 

en stor utveckling i byggnadssättet. Det vill säga att det är kostnads-, kvalitets- och tidsfördelar, och 

kanske ännu viktigare, att det går bygga vackra byggnader med industriellt konceptbyggande.  

Det framkom att stora svårigheter beror på att huskropparnas geometriska mått är för styrda i de-

taljplaner. Även bestämmelser för utformningen, såsom indragningar och mått på fönster m.m. Nå-

got som skall uppmärksammas är att omfattningen på regleringen beror på var det byggs. Både från 

intervjuer och även i fallstudien, framkom det tydligt att ju mer centralt ett byggprojekt befinner sig, 

desto fler bestämmelser innehåller detaljplanen. Planhandläggarna försöker tolka de politiska upp-

dragen de får och styr utifrån dem. De måste bland annat se till att det blir en vacker och samman-

hållen gestaltning i staden. På de centrala platserna finns det väldigt stort politiskt intresse i hur det 

skall komma att se ut, och de är betydligt hårdare reglerade för att försäkra sig att det som byggs 

endast är det som bestämts.  
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Det som föreslogs var bland annat mer tolerans i detaljplanerna. Givetvis så förstås att det finns 

många lägen där det inte finns utrymme för marginal, men att det i de fall det är möjligt medges en 

viss tolerans. Även här är det relevant att planhandläggarna får vetskap om vad de flesta svårigheter 

beror på, kanske kan då några av dessa undvikas. 

Frågeställningar om mindre avvikelser fanns också med i intervjuunderlaget. Detta eftersom det i 

industriella byggprojekt är vanligt med avvikelser från detaljplaner, i alla fall för genomförda Moder-

naHus projekt. För att kunna få ett bygglov måste avvikelserna bedömas som mindre och överens-

stämma med planens syfte. Bostadsföretag vill inte avvika från detaljplanen eftersom det är en osä-

ker väg att ta. Om bygglovsansökan avviker från planen så måste dessa kungöras till berörda parter 

(grannar), som då har möjligheten att begära en överklagan på ett positivt bygglovsbeslut. 
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5 Situationen från stadens sida 
 

Kapitlet behandlar åsikter och tankar om relevanta frågor för undersökningen sett från kommuners sida. Under-

laget som detta kapitel baseras på är från genomförda intervjuer med planhandläggare från Stockholm, Göte-

borg och Malmö. Likt förra kapitlet så även detta kapitel uppdelat i två avsnitt. I första delen förklaras hur 

planprocessen går till i praktiken hos Stockholms stadsbyggnadskontor. Vidare så jämförs ifall den processen 

avviker från den planprocess beskriven i PBL. I det andra avsnittet presenteras målsättningar som stadsbygg-

nadskontoren har, och om de intervjuade planhandläggarna tror att det går komma runt svårigheterna med 

industriellt byggande på något vis. Ytterligare en fråga som tas upp är hur det ser ut när bygglovsansökningar 

med mindre avvikelser avgörs. Kapitlet avslutas med sammanfattning kring de mest relevanta skildringar som 

presenterats. 

 

5.0.1 Intervjupersoner 
 
Intervjuer genomfördes med tre planarkitekter från Stockholms, Göteborgs och Malmös stadsbygg-

nadskontor. Nedan finns en kort presentation av de intervjuade planhandläggarna. 

 
1. Daniel Larsson, planarkitekt i Stockholms stadsbyggnadskontor. 

Daniel har arbetat som planarkitekt i över åtta år på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

Dels så handlägger han detaljplaner och dels så har han på sistone även fungerat mer som en 

projektledare för större stadsutvecklingsprojekt, där väldigt många projekt pågår samtidigt. 

 

2. Inger Bergström, planarkitekt i Göteborgs stadsbyggnadskontor. 

Inger jobbar som planarkitekt i Göteborgs stadsbyggnadskontor och har innan dess arbetat 

där som konsult i tio år. Hon är docent i arkitektur/stadsbyggnad och har dessutom forskat 

och skrivit böcker. 

 
3. Åke Hesslekrans, planarkitekt i Malmö stadsbyggnadskontor. 

Åke jobbar 50 % som planhandläggare och 50 % som enhetschef hos stadsbyggnadskontoret 

i Malmö, där han arbetat senaste tio åren. Utöver det har Åke jobbat fyra år i Eslöv som 

planhandläggare och dessförinnan arbetade han inom den privata sektorn. 
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5.1 Planprocessen i praktiken 
 
Syftet med detta avsnitt är att undersöka hur planprocessen går till i storstäder och se om det råder 

någon skillnad i processen mot det som står i PBL. Samtliga intervjuade planhandläggare beskrev 

planprocessen för respektive kontor de jobbar på. Stockholm kommer dock att användas som speci-

fikt exempel i beskrivningen av detaljplaneprocessen. Underlag är främst från intervjutillfället med 

Daniel Larsson. Som stöd så har information även tagits från ett examensarbete skrivet av Olof Gar-

ner ”Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?” (2005), där planprocessen i Stockholm också 

beskrivs. 

 

Figur 5.1 Illustration över detaljplaneprocessen ur Stockholm stadsbyggnadskontors synvinkel. Hämtad från 

stadsbyggnadskontorets intranät. (Tillhandahållen av Daniel Larsson) 

 
En normal planprocess i Stockholm tar ungefär 18 månader (i genomsnitt) i de här stegen, enkelt 

planförfarande tar ca 6 månader. Hur mycket tid som tas i anspråk är självklart väldigt beroende på 

hur projektet ser ut. Nedan så beskrivs hur olika skeden genomförs i Stockholms stadsbyggnadskon-

tor. (Stadsbyggnadskontoret kommer i avsnittets följande text skrivas som SBK, för att underlätta 

läsandet) 

 
Planbeställning 

Nya byggprojekt kan initieras från olika håll, det kan vara en extern aktör som har ett markområde 

och vill bygga någonting eller staden själva som initierar en detaljplan. Om det är en privat exploatör 
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med egen mark så kan den göra en planbeställning själv, men om staden är ägare av marken behöver 

exploatören ansöka om markanvisning. I Stockholm är det ofta staden som är markägare (eftersom 

de äger stor del av marken inom kommunen), om så är fallet får exploatören antingen hyra eller köpa 

den marken. Ifall kontoret jobbar med försäljning eller om de hyr ut marken (vilket kallas tomträtt), 

beror på vilket politiskt styre som kommunen har just då. Rör det sig om markanvisning så har SBK i 

regel tidiga diskussioner med berörda parter där de kommer överens om projektets omfattning och 

utgångspunkter, innan en planbeställning lämnas in. 

Start PM 

SBK skriver i ordning ett ärende och tar upp det till stadsbyggnadsnämnden som formellt startar 

planärendet. Detta kallas för start PM (promemoria) hos SBK. I promemorian beskrivs bl.a. byggpro-

jektet i fråga, planens syfte, förutsättningar och viktiga planeringsfrågor. Stadsbyggnadsnämnden 

bestämmer om de kan påbörja planärendet.  

 
Programskede 

Om det inte bedöms som uppenbart onödigt så tar SBK fram ett program för området där projektet 

skall byggas. Om detaljplanen helt följer översiktsplanen behövs inget planprogram. Staden undersö-

ker den tilltänkta platsens förutsättningar för nybygge och skapar riktlinjer för planinnehåll och be-

byggelseutformning. Programmet beskriver förutsättningar och mål för arbetet i ingångspunkter för 

att tidigt kunna ha samråd med alla berörda parter om utformningen. SBK genomför då ett så kallat 

programsamråd. Samrådshandlingarna går ut till bland annat andra kommunala förvaltningar, läns-

styrelsen, berörda fastighetsägare, olika sakägare med ekonomiska eller andra intressen samt alla 

boende som bor runt omkring området där det ska byggas. Det skickas även ut till flera intressegrup-

per av olika slag och grannkommuner ifall de blir berörda. Efter att SBK har haft programsamrådet så 

ställer de samman allting i en remiss och samrådsredogörelse och går upp till stadsbyggnadsnämn-

den. Här redovisas de synpunkter de fått in och SBK föreslår alltid hur de skall gå vidare, men det är 

stadsbyggnadsnämnden som då fattar beslutet om, och i så fall hur, planarbetet skall gå vidare. 

 
Planskedet 

Det som sker därefter är att SBK tar fram ett eller flera (ifall det är ett stort projekt) detaljplaneför-

slag vilket görs i nära samråd med byggherrar och deras arkitekter. Planförslaget ska innehålla 

plankarta med bestämmelser, planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning. I vissa (oftast angelägna och mer reglerade) projekt så jobbar SBK även 

med ett kvalitetsprogram. Ett kvalitetsprogram är en djupare beskrivning av gestaltningen och är 

olika omfattande beroende på vilket projekt det handlar om. I exempelvis Hammarby sjöstad så var 

det väldigt ingående med smådetaljer som fanns beskrivna i kvalitetsprogrammet. Förenklat kan 

sägas att kvalitetsprogrammet är en gemensam överenskommelse mellan staden och byggherren om 

hur det skall bebyggas. Både hur staden skall bygga på alla offentliga ytor och hur byggherren skall 

bygga huset. 

I de flesta planer så görs inte ett kvalitetsprogram, utan rent generellt så finns det ändå ett stort poli-

tiskt intresse i hur Stockholm skall komma att se ut. Politikerna vill ha ganska mycket redovisat angå-

ende hur husen skall se ut, och det skall endast lämnas bygglov ifall det följs. 
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Sedan genomförs ett nytt samråd om detaljplaneförslaget med samtliga i remisslistan, där de ges 

tillfälle att föra fram synpunkter. I remisslistan finns som tidigare nämnts bland annat länsstyrelsen, 

byggherre, sakägare och övriga berörda. Om det är många synpunkter som skiljer sig från de tidigare 

synpunkterna som SBK fått in så redovisas dessa för stadsbyggnadsnämnden som tar ställning till hur 

planarbetet skall drivas vidare. Annars gör SBK de förändringar som de anser att de bör göra innan de 

genomför en formell utställning av planen. 

 
Utställningsskedet 

Detaljplaneförslaget ställs ut i Tekniska nämndhuset och visas samtidigt på bibliotek eller en plats i 

närheten av planområdet. Planförslaget annonseras i tidningar och kända sakägare m.fl. underrättas 

med brev. Synpunkter kan lämnas under utställningstiden (som är minst tre veckor) och måste göras 

skriftligen. 

 
Antagande och Laga kraft 

Därefter tar SBK upp det antingen för godkännande eller antagande i stadsbyggnadsnämnden, bero-

ende på hur stort projektet är. Nämnden kan besluta att godkänna planförslaget och därefter över-

lämna det till kommunfullmäktige för antagande. Det är ett stort politiskt system i Stockholm, skall 

planen upp i kommunfullmäktige så tar det ytterligare ungefär tre månader. Såvida inte detaljplanen 

överklagas så vinner den laga kraft cirka fyra veckor efter att den antagits. 

 
Överklagande 

Ifall en sakägare har lämnat in skriftliga synpunkter senast under utställningstiden, som inte tillgodo-

setts, så kan den överklaga beslutet att anta detaljplanen till länsstyrelsen. Beslutet länsstyrelsen tar 

efter prövning kan i sin tur också överklagas till regeringen, vars beslut vinner laga kraft omedelbart. 

 

5.1.1 Kommentarer om Stockholms detaljplaneprocess 
 

Om Stockholm stadsbyggnadskontors planprocess jämförs med planprocessen som beskrivs i teori-

ramen (som är baserad på PBL), så följs den rätt exakt. Intressant var ändå att förstå att politiken i 

olika kommuner kan styra rätt mycket som det framkom i intervjuer.  

Något som inte framkom i beskrivningen av detaljplaneprocessen i kapitel 3.2.4, var att det i vissa 

detaljplaner utformas kvalitets- och gestaltningsprogram som extraunderlag för projekten.  

Även planhandläggare från Göteborgs och Malmös stadsbyggnadskontor beskrev under intervjuer 

den planprocess de använder. Deras planprocess har i stort sett samma utseende som Stockholms 

och baseras på PBL. Något som skilde sig dock var att samrådstiderna i städerna tog mer tid i anspråk 

än det som anges i PBL. Även att nämnder i städerna behövde längre beredningstider, vilket kunde 

förlänga planprocessen. Detta bidrar till att planprocessen kan ta betydligt längre tid, speciellt om 

det krävs flera samråd. 
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5.2 Intervjuer med planhandläggare 
 
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med de planarkitekter som beskrevs ovan i kapitel 

5.0.1. Frågeställningar redogörs och även de uppfattningar som planhandläggarna svarat med. Alla 

frågor från intervjuerna tas inte med, utan endast det som anses vara av störst relevans för under-

sökningens reslutat. För att bättre förstå vilken respondent som refereras i texten så anges en initial 

på respondentens förnamn inom parentes i slutet på varje svar. Exempelvis så refereras Daniel med 

(D), Inger med (I) och Åke med (Å). 

 
Översikt på frågeställningar: 

1. Viktigaste målen för kontoret då ni planerar stadsutformningen? 

– Har kommunen ett behov av att bygga billiga bostäder för människor som har det 

svårt ekonomiskt? 

 
2. Hur prövas en bygglovsansökan hos er och hur ser det ut med mindre avvikelser? 

 
3. Tas någon hänsyn till nya byggkoncept i planprocessen vid planläggning? 

 
4. Vilken kunskap har du om industriellt byggande? 

 
5. Hur kan utvecklare av byggsystem och stadsplanerare samarbeta för att underlätta för det 

industriella byggandet? 

 
6. Finns det möjlighet att snabba på detaljprocessen? 

 
7. Vilka är de största skillnaderna mellan äldre och nyare planer (byggplaner vs detaljplaner) 

 
Viktigaste målen för kontoret då ni planerar stadsutformningen? 

Respondenterna tillfrågades om vilka mål som var mest prioriterade för stadsbyggnadskontoren vid 

stadsutformningen. 

Daniel förklarar att de på stadsbyggnadskontoret försöker tolka de politiska uppdragen de får och 

styr utifrån dem. Det är en mängd olika nivå på målsättningar, allra högst har dem någon sorts över-

gripande vision som heter Vision 2030, det är hur politiken vill att Stockholm skall utvecklas. Sedan 

har stadsbyggnadskontoret en översiktsplan som beskriver på nästa stadium hur saker skall utveck-

las. Den går mycket mer in på var de ska utveckla olika delar. Daniel berättar även att strategin under 

väldigt lång tid har varit att bygga staden inåt, det vill säga att de förtätar staden snarare än att bygga 

nya stadsdelar längre ut. (D) 
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Det finns väldigt många kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Stockholm. Inom dessa områden reglerar 

SBK hur nya byggnader får se ut i högre grad. Framförallt så kräver staden hög kvalité på det mesta 

som genomförs i Stockholm. Det finns ett stort intresse för att bygga på så gott som alla platser i 

Stockholm, även på platser där ny bebyggelse regleras hårt. Stockholms stora markinnehav ökar även 

stadens möjligheter att styra och reglera, både på gott och ont menar Daniel. Han poängterar även 

att det ser väldigt olika ut beroende på vilken del i Stockholm som byggprojektet genomförs, att det 

särskilt är i centrala lägen som det ställs höga utformningskrav. (D) 

Inger svarar att deras målsättningar varierar från år till år. De övergripande målen finns beskrivna i 

översiktsplanen, såsom hållbart samhälle och markanvändningsfrågor. Budgeten anger också olika 

mål och just nu är fokus satt på bland annat barnperspektivet, det vill säga barns tillvaro i stan. Hon 

förklarar att alla kommuner har en målsättning att bygga en viss mängd bostäder som behövs för 

befolkningen och att det är ett av många mål. Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger på fastighets-

kontoret. Men givetvis är det Stadsbyggnadskontoret som planerar. Fastighetskontoret ger SBK i 

uppdrag att göra planer på kommunens mark där det skall bebyggas. (I) 

 
En underfråga på det var om kommunen hade behov av att bygga billiga bostäder för människor 

som har det svårt ekonomiskt? 

Daniel svarade att det finns ett stort behov av att få fram billiga bostäder. Han förklarade dock, rent 

generellt ur byggelsemässigt perspektiv, att dagens billiga bostäder inte var billiga när de byggdes. 

Att det är svårt att bygga de allra billigaste bostäderna på marknaden med nyproduktion, utan att 

bostäderna som är billigast är de som inte är helt nyproducerade. Daniel nämnde även att det finns 

ett nätverk som heter jagvillhabostad.nu, som startades i Stockholm men som nu även finns i Göte-

borg och Malmö. De agerar som byggherre i ett projekt nu, just för att producera billigare bostäder. 

Daniel förklarar att det finns svårigheter i att få fram billiga bostäder. Om staden subventionerar 

genom att till exempel ge bort marken gratis för att göra bostäderna billigare så kommer bostäderna 

ändå att säljas till sitt marknadsvärde. Då är det egentligen byggherren som tjänar större pengar och 

inte de boende menar Daniel. Något som skulle kunna lösa det problemet är att använda sig utav den 

”finska modellen” som går ut på att staden ställer krav på byggherren. Att kommunen ger markan-

visning och stöd men ställer krav på vilken hyra som skall sättas på bostäderna under en viss tid för 

att se till att det blir de boende som tar del av att det blir billigare. Denna sortens styrning är ganska 

ovanlig i Sverige enligt Daniel, han vet dock inte varför. (D) 

Även Inger sa att billiga bostäder inte går att få genom nyproducerat. Hon berättade att det råder 

stor oenighet om hur man ökar mängden billiga bostäder. Hon hade läst en ganska aktuell forskning 

som visade att desto exklusivare bostäder det byggs, desto fler blir det i flyttkedjan och desto större 

nytta har alla av bostadsbyggandet. Om en lägenhet med normalstandard byggs så har det visat sig 

generera i att sex familjer får nya bostäder, det vill säga en familj flyttar in i den nyproducerade och 

sedan flyttar det då ytterligare fem familjer efter. Om det då skulle byggas riktigt exklusivt under 

förutsättning att det finns avsättning för det, så är det då ytterligare minst två familjer som får flytta 

och totalt åtta familjer som får ny bostad. Inger menade att det går få fram billiga bostäder på olika 

vis men påpekade att bygga nya bostäder som är billiga inte går att bygga, utan nybyggda bostäder är 

alltid dyra. I så fall måste de subventioneras som det gjordes på miljonprogrammets tid. De bostä-

derna var billiga, men de var inte billiga tack vare att det var låga byggkostnader, utan de var billiga 

därför att marken var färdigberedd med infrastruktur, vatten, avlopp och plansprängd. Hon berättar 
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att där var det bara att sätta dit huset och att de byggprojekten var kraftigt subventionerade. Hon 

ansåg att det inte finns billiga bostäder utan att det handlar om vem som ska betala för boendet, om 

det är den boende eller om det finns någon form av subventionering. Äldre bostäder är billigare ef-

tersom lånen är avskrivna och fastighetsägaren därmed har lägre kostnader. (I) 

Åke svarade också att det finns ett behov av billiga bostäder men att det egentligen är en fastighets-

kontorsfråga, då det är här, om staden är markägare, som det via avtal finns möjlighet att styra vilken 

hyresnivå som ska gälla. Han nämner dock att Malmö kommun äger rätt stor del av marken inom 

kommunens gränser och att de därför har möjlighet att påverka inriktningen på vad som byggs. Likt 

det som Daniel var inne på så berättade Åke att de då kan ställa krav i köpeavtal om vad för hyresni-

vå det skall vara på bostäderna. På så vis kan staden rikta in vem de planerar husen för. (Å) 

 
Hur prövas en bygglovsansökan hos er och hur ser det ut med mindre avvikelser? 

Frågan om hur en bygglovsansökan går till ställdes till respondenterna, som egentligen inte har ar-

betsuppgiften att hantera bygglov men som ändå kunde förklara processen i kort. De tillfrågades 

även om hur det går till när det kommer in en ansökan som avviker från planen och hur det avgörs 

om den är ”mindre”? 

Daniel svarade att när en ansökan kommer in så prövar bygglovshandläggaren den mot detaljplanen 

och ser ifall det som byggherren vill bygga stämmer mot detaljplanen och dess syfte. Detta är det 

viktigaste. Om bygglovsansökan avviker från detaljplan så kan den ändå antas ifall avvikelsen stäm-

mer med planens syfte. Då finns det relativt stort utrymme att ge bygglov för mindre avvikelse menar 

Daniel. Bygglovshandläggaren måste pröva ifall avvikelsen är mindre. Det finns mycket prejudicerade 

domar om vad som kan klassas som mindre avvikelse och vad som inte är mindre avvikelse. Sådant 

underlag, där fall gått vidare till länsrätten och dess domar, måste bygglovshandläggare vara inlästa 

på för att kunna ge mindre avvikelse inom de ramar det är okej. Det är alltså bygglovshandläggaren 

som avgör hos stadsbyggnadskontoret i Stockholm, dock så har alla rätt att få det prövat i stadsbygg-

nadsnämnden ifall bygglovsansökan nekas och avvikelsen inte anses vara mindre. Om stadsbygg-

nadsnämnden sedan anser att avvikelser klassas som mindre och beviljar bygglov så kan det i sin tur 

vara någon granne eller berörd som överklagar. Fallet blir då prövat hos länsrätten som avgör. (D) 

Inger berättade hur det går till när det kommer ansökan med avvikelse hos deras bygglovsavdelning. 

Hon förklarar att de först gör bedömningen om de tror att avvikelsen kan rymmas inom planen vilket 

naturligtvis beror på hur stor avvikelsen är. Om det är en avvikelse som de bedömer som mindre så 

skickas den ut på kommunikation. Kommunikationen sker till grannar och om det då är någon granne 

som är emot detta, vilket är det vanliga, så skall det upp i byggnadsnämnden. Nämnden avgör och då 

är det inte säkert att bygglov beviljas. Inger påpekar att det skall undvikas att göra planer som inne-

bär att kommunikation med grannar blir nödvändigt. Avvägningarna av vad som är lämpligt skall gö-

ras i planskedet. Hon menar att den mänskliga naturen är så att människor i grunden är konservativa 

och vill helst inte ha någon förändring. Grundinställningen hos grannarna är oftast att det inte skall 

ändras på något. (I) 

Även Åke förklarar översiktligt hur bygglovshantering med avvikelser går till. Han nämner att vad 

gäller beslut på ansökan om bygglov med mindre avvikelse så ligger beslutet hos bygglovshandlägga-

ren. Handläggaren gör avvägningar med erfarenhetsbakgrund och rättspraxis, han ser över hur tidi-

gare fall med liknande situationer dömts. (Å) 
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Tas någon hänsyn till nya byggkoncept i planprocessen vid planläggning? 

Då frågan formulerades i intervjuunderlaget så var det inte känt om vilka förutsättningar som togs 

hänsyn till vid utformning av detaljplaner. Dock förklarades under intervjuerna att de stadsbyggnads-

kontor som innefattas i denna undersökning alltid tar fram detaljplanen i nära samarbete med bygg-

herren. 

Daniel förklarade att det inte ritas en detaljplan för att sedan bestämmas vad för hus som skall byg-

gas. Det är snarare en ganska integrerad process och inte två skilda processer, att detaljplanen tas 

fram under tiden som det bestäms vad för hus som skall byggas. Planhandläggaren försöker då tillgo-

dose de förutsättningar som byggherren redogör för projektet. (D) 

Även Inger svarade att de i allmänhet har en intressent (byggherre) som de gör planen ihop med. 

Intressenten får då beskriva sina behov till planhandläggaren och se till att den kan bygga inom den 

planen. (I) 

 
Kunskap om industriellt byggande? 

Frågan som ställdes löd ”hur mycket känner du till om industriella byggmetoder?”. Samtliga av de 

intervjuade hade i princip den kunskap de erhållit från projekt de arbetat med tidigare där husen 

byggts industriellt. Kunskapen berodde alltså på hur många av detaljplanerna de utformat som inne-

hållt industriellt bostadsbyggande, det vill säga där byggherren haft i åtanke att bygga med industriel-

la metoder. 

Daniel svarade att han inte har någon djup kunskap om industriella byggkoncept, men genom att ha 

jobbat i många olika projekt så har han fått en viss kunskap om det. I somliga projekt har han jobbat 

ganska ingående med hur huset skall se ut och var då tvungen att se över tekniken och förstå den. 

Andra exempel där han tog del av information om industriella koncept var genom att NCC komplett 

(då det fanns) bjöd in handläggare till deras visningar. (D). Daniel sa även att: 

”Det ligger ett ganska stort ansvar hos byggherrar och deras projektledare att förklara vilken 

typ av flexibilitet i detaljplanerna som de är i behov av och vilka typer av förändringar som kan 

komma att ske. Informationen jag får om industriella byggkoncept är genom projekten och oli-

ka visningar som de kan ha.” (D) 

Daniel framhäver att det är väldigt viktigt att beställaren av planen eller byggherren berättar förut-

sättningarna för önskat projekt. Ansvaret ligger hos byggherren och även projektledaren för entre-

prenaden att upplysa om den informationen. (D) 

Inger ansåg att hon kunde ”hyfsat” mycket om industriella byggkoncept. Hon var med under miljon-

programmet och ritade då planer för industriella projekt. Inger nämner även att hon jobbat mycket 

med Växjö kommun och att de sysslar med industriell träbyggnadsteknik. Hur husen tillverkas rent 

byggnadstekniskt var hon dock inte insatt i. (I) 

Även Åke berättar att han lärt sig om industriella byggkoncept genom olika projekt som han varit 

planhandläggare för. Han känner till industriellt byggande rent generellt men har inte någon djup 

kunskap inom området. Han tycker att nackdelen med industriella byggandet är att det alltid byggs i 
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någon form av moduler och att de modulerna sällan stämmer överens med den befintliga situatio-

nen. (Å). Han säger vidare: 

”Vi är intresserade av att bygga stad och idag är det även oerhört intressant att förtäta. Det 

innebär till exempel att man måste bygga mellan befintliga hus eller så har man en väldigt 

bestämd yta att hålla sig innanför. Omgivningen bestämmer vad ytan kräver för slags bygg-

nader och det är inte alltid så ofta som det industrialiserade byggandet kan svara upp mot 

det utan att det blir så pass fördyrande.” (Å) 

Åke säger även att det ofta är en bullerproblematik som påverkar situationen och styr möjligheterna 

att utnyttja tomterna. Åke nämner ett exempel där bullersituationen inte gjorde det möjligt att ut-

nyttja det industriella konceptet (i detta fall Peabs PGS system) då det inte klarade av att uppfylla 

kraven på ljudnivå inomhus. Byggsystemets budget var uppbyggt kring ljudklass C och situationen 

krävde ljudklass B för att uppnå riktvärden inomhus. (Å) 

 
Hur kan utvecklare av byggsystem och stadsplanerare samarbeta för att underlätta för det indust-

riella byggandet? 

Daniel svarade med att han tror att det väldigt mycket handlar om kunskap från alla, angående alla 

delar. Att ha ett bra samarbete under hela resan, från idé till att huset står klart. Om en byggherre, 

exempelvis NCC eller Skanska, märker av att det finns kritiska faktorer till varför de i väldigt många 

projekt sent vill ställa om men inte kan av olika anledningar är det viktigt att det framförs. Det kan 

vara så att detaljplanen är utformad på detta sätt för att säkerställa en viktig kvalité. Å andra sidan 

kan det vara så att planen styr en del som inte alls är viktig för att uppnå önskat resultat och som sen 

ställer till med problem. Då är det jätteviktigt att handläggare från kontoret får feedback på det som 

ställer till problem, för det kan vara så att det egentligen var helt onödigt. Daniel säger att det är jät-

teviktigt att de i deras roll inte styr mer än vad de måste för att hålla den kvalitén de vill, eller klara av 

de saker de vill klara. (D) 

Han nämner även att när det gäller mindre avvikelser och då avvikelsen stämmer överens med pla-

nens syfte så försöker de bevilja det. Det går dock inte alltid, till exempel så kan det vara så att vissa 

gavlar har speciella mått av speciell anledning, för att det skall bli ett speciellt uttryck och därför kan 

de inte vara bredare. I Stockholm har nästan alla stadsdelarna någon sorts kulturskydd som säger att 

miljön inte får förvanskas. (D) 

Inger säger att planen inte bara är rättigheter och skyldigheter för den som får den utan att den ock-

så innebär en säkerhet för kringboende. Planen reglerar vad som kan byggas i ett område och då kan 

det inte helt plötsligt byggas något annat än det. Utan en intressent kan just göra en mindre avvikelse 

och begära godkännande från grannarna eller så får den göra en ny plan. Hennes råd till intressenter 

är att de skall vara ute i god tid. Så fort de vet att här skulle vi vilja bygga med industriellt byggande, 

att de tar upp en diskussion genast. Om intressenten äger marken så får den ta upp diskussionen 

med stadsbyggnadskontoret. Om det gäller bostäder där intressenten inte äger marken så får den 

prata med fastighetskontoret och komma överens om att få bygga på den marken, så att stadsbygg-

nadskontoret kan börja jobba på det. (I) 

Åke säger att hans bild av industriellt byggande fortfarande är att det travas på i sextiotalsmetoder, 

att det används moduler som har rätt så stora mått och att det endast är fasaduttrycket som är flexi-



75 

belt. Det borde vara industrialiserat byggande utifrån mindre moduler för att kunna anpassa sig till 

de situationer som uppstår, för att få ett varierat byggande. Han nämner även att en erfarenhet han 

fått från de industriella projekten han varit involverad i är att det inte går bygga med parkeringsgara-

ge under marken, under byggnaden. Att det inte gick ha ett parkeringsgarage eftersom stomsyste-

met inte fungerar, alltså bärningen fungerar inte. För att få ett optimalt parkeringshus så innebär det 

att stomsystemet har en moduluppbyggnad som stämmer överens med det bärande stomsystemet i 

det ovanstående huset. Om det inte går ha parkeringsgarage under jord så blir man hänvisad till 

markparkering vilket betyder att det kommer i konflikt med gårdsmiljön. För att det skall bli en god 

boendemiljö så finns det riktlinjer kring hur gårdytornas omfattning skall vara, av den anledningen 

går det inte minska den ytan för parkeringens skull. Resultatet av att det inte går ha parkeringshuset 

under byggnaden blir att det möjligtvis krävs en större yta som inte finns. (Å) 

För att förtydliga så går det säga att förslag som Åke har till utvecklare är att när de tar fram industri-

ella koncept så bör de se till att utgå från mindre mått på byggnader så att de även ryms i centrala 

delar där det ofta handlar om att förtäta. Ytterligare något att tänka på ifall utvecklare av industriella 

byggsystem vill bygga centralt var att ha en lösning för parkeringsgarage underjord som passar med 

byggnadens stomme. Det vill säga att möjliggöra för en lösning med parkeringsgarage under byggna-

den, där garagets stomme överensstämmer med byggnadens. För planhandläggare kommer att ha 

krav på att man parkerar bilarna i garage under mark i de mest centrala delarna av Malmö. (Å) 

 
Möjligheter att snabba på detaljprocessen? 

I ”boken om detaljplan och områdesbestämmelser” (Boverket 2002) anges de två viktigaste målen vid 

planhandläggning. Denna fråga ansågs vara intressant eftersom ena målet där är att ärendena skall 

behandlas så enkelt och snabbt som möjligt (effektiv planläggning). Planhandläggarna tillfrågades 

följande: ”Tror du det finns möjlighet att snabba på detaljplaneprocessen något?”. 

Inger svarade att det finns statliga utredningar och att även nya PBL har som syfte att snabba på pro-

cessen. Det som har snabbat på processen och redan trätt i kraft är att de kan ha digitala remisser. 

De lägger alltså ut planerna på hemsidan och skickar bara brev med information att de finns tillgäng-

liga på Internet. Detta istället för att lägga tid på att sitta och klistra kuvert, kopiera och skicka till 

tryck osv. Inger påpekar dock att det inte är tjänstemannens hantverk som tar tid, utan den politiska 

beredningstiden och samrådstiden som ungefär tar en tredjedel av tiden för planprocessen vardera. 

Hon menar att den demokratiska processen tar sin tid. Så även om planhandläggarna skyndar så blir 

det i det stora hela inte mycket tid som sparas och eftersom det handlar om planeringen av en stad 

så är det viktigare att det blir bra än att det går fort. Däremot skall processen naturligtvis effektivise-

ras så att inte onödigt arbete görs utan att det är viktigt att tiden används på rätt sätt. (I) 

Även Daniel menade att demokratin tar väldigt lång tid i processen. De har flera samråd, upp till tre 

stycken, beroende på olika processer. Att ta fram handlingar, genomföra sådana samråd och sedan 

redovisa för nämnden tar i sig cirka fyra månader per gång.  Även förhandlingar eller diskussioner 

kring avtal kräver mycket tid. Oftast när det byggs någonstans så ska byggherren bidra till byggande 

av gator mm utanför tomterna. Detta är en typ av förhandling som görs med staden och enligt Daniel 

är det inte ovanligt att sådana diskussioner förlänger processen. Han tilläger även att det inte är sagt 

att det alltid är dåligt att det tar lång tid utan snarare finns det många projekt som behöver mogna 

och ta tid för att bli riktigt bra. Det är oftast de snabbaste processerna som behöver göras om. Ofta 
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är det planer som genomförts väldigt snabbt som inte blir så flexibla som de skulle kunnat bli, för att 

det helt enkelt gick för fort och att alla de saker som skulle ha möjlighet att inträffa inte hann tänkas 

ut. (D) 

På denna fråga svarade även Åke att diskussioner med exploatören tar tid. Han säger att även om 

tiden för detaljplanearbetet skulle minskas så skulle det ändå spela mindre roll för själva sluttiden. 

Det eftersom en dialog med exploatören under planprocessen är den viktigaste faktorn, både vad 

gäller hastighet och kvalitet, för att påverka det slutliga resultatet. (Å) 

 
Största skillnaden mellan nya och äldre detaljplaner? 

Frågan som ställdes var om det fanns skillnader mellan dagens detaljplaner och äldre byggplaner, det 

vill säga för planer som utformades innan 1987 då PBL kom i bruk. 

Daniel svarade att det givetvis finns skillnader och att planerna ser annorlunda ut nu än vad de gjorde 

då. Det handlar om att det byggs på ett annat sätt nu än vad det gjordes förr. Han berättar att det är 

nog där den stora förändringen skett och att planerna följt efter för att fungera med byggnadssätt. På 

samma sätt kommer det kanske att bli en utveckling med dagens planer även i framtiden. (D) 

Vidare säger Daniel att det finns normer som styr hur saker får vara och inte får vara och dessa nor-

mer har ändrats ganska mycket med tiden. Exempelvis så har buller den senaste tiden varit en viktig 

planeringsfråga. Det i sin tur har påverkat utformningen av husen rätt mycket, både hur hus och bal-

konger placeras. Han berättar att energieffektivitet på senare tid blivit en allt viktigare planeringsfrå-

ga och att det antagligen kommer få sitt genomslag även i detaljplanerna. (D) 

Inger svarade med att PBL är en lag som tillkom egentligen för att anpassa sig till miljonprogrammet, 

till den funktionsseparerande staden, där det hela tiden skulle anges ändamål. Det vill säga det skall 

anges om det är bostäder, industri, handel osv. Medan den gamla byggnadslagstiftningens planer var 

mer öppna för tolkning. En annan idé med PBL i förhållande till miljonprogrammet är den demokra-

tiska processen, den fanns inte i den gamla lagen på det sättet. Att folk vill vara med och påverka tror 

hon inte lagstiftarna har något intresse av att ändra, utan det är väldigt bra att det är en demokratisk 

process enligt henne. (I) 

Åke berättar att äldre planer är relativt enkla i sin utformning och byggde på ett fungerande infor-

mellt nätverk mellan staden och dåtidens byggherrar. (Å) 



77 

5.2.1 Sammanfattning om svårigheter sett ur planhandläggarnas per-

spektiv 
 

Målsättningar som stadsbyggnadskontoren har för sina kommuner finns beskrivna i deras översikts-

plan. Planeringen i storstäderna har under de senaste åren gått ut på att förtäta staden istället för att 

bygga nya stadsdelar längre ut. Eftersom Stockholm, Göteborg och Malmö äger stora delar av mar-

ken inom kommunens gränser så kan de styra mycket vad och var det ska bebyggas. Dessutom finns 

det en väldigt stor önskan att vilja bygga i storstäderna, därför är det aldrig något problem att hitta 

en byggherre som vill bygga, även om planerna i städerna ibland kan vara väldigt hårt reglerade. 

Anledningen till att planarkitekterna tillfrågades om deras kommun är i behov av billiga bostäder var 

eftersom industriellt byggandet har markanta kostnadsfördelar. Tanken var att det industriella byg-

gandet då bör vara ett bra alternativ till detta. Planhandläggarna förklarade att billiga bostäder för de 

boende inte tillkommer genom nyproduktion, såvida de inte subventioneras. Ett förslag vore, ifall 

subvention finns som alternativ, att i de fall där staden äger marken kan ge subvention och samtidigt 

då ställa krav i köpeavtal för byggherren om nivå på hyran. På så sätt kan kommunen se till att de 

boende blir de som får del av stödet som staden bidrar med. Detta är en fördel med att staden äger 

stora delar av marken. Under intervjuer med planarkitekterna så framkom att det finns ett nätverk, 

jagvillbyggabostäder.nu, som agerar som byggherre i ett byggprojekt i Stockholm, just för att uppföra 

billigare bostäder. Bostäderna är enkla i sin utformning med relativt liten yta för att få ner priset. 

Ytterligare ett sätt att driva ner priset ännu mer vore att bygga med industriella metoder. 

Under intervjuerna så togs frågan om mindre avvikelser upp för att få en bättre insyn i processen. En 

annan anledning var att undersöka om det förekom skillnader i tillvägagångssättet mellan kommu-

nerna, när sådana bygglovsansökningar prövas. De olika stadsbyggnadskontorens arbetssätt var i 

princip densamma och alla hade tillgång till PBL-jurister på kontoren. Det som framgick var att bygg-

herrar bör undvika ansökningar med avvikelser från detaljplanen med anledning av att det i så fall 

måste kommuniceras med berörda grannar. Det framkom också att den generella inställningen hos 

grannar är sådan att det inte skall ändras på något, och att det oftast sker en överklagan på bygglovet 

ifall ansökan som avviker från planen beviljas. Detta innebär ofta att antagandet av planen fördröjs 

avsevärt. 

Den kunskap som planarkitekterna har om byggnadsmetoderna har de erhållit via projekt med in-

dustriellt byggande, där de varit planhandläggare. Tack vare erfarenheter från genomförda projekt så 

kände de till olika svårigheter som de upplevt med industriella byggkoncept. I storstäder är det ofta 

problem med att husen i koncepten har för stora dimensioner för att kunna rymmas. Eftersom det 

handlar om förtätning i centrala delar av staden är det ofta små tomtytor. I Malmö togs det även upp 

att de varit med om fall där det inte gick att bygga ett parkeringsgarage under flerbostadshuset, som 

var byggt på industriellt vis. Problemet var då att husets och garagets stomsystem inte var anpassade 

till varandra, och att bärningen då inte fungerade. I många centrala platser i Malmö så är detta ett 

krav, eftersom parkering inte får plats i tomten ovan mark. Ytterligare en svårighet som upplevdes 

med industriella byggkoncept var att husen i ett projekt inte kunde uppfylla bestämmelser på buller. 

Dessa svårigheter kommer inte från ett och samma industriella koncept eller företag, dock så är det 

svårigheter som bör tas i hänsyn vid utformning av nya koncept. 
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Lösningar som planhandläggarna trodde på var att ha ett bra samarbete mellan involverade parter, 

från början till slut. Genom intervjuerna kom det även upp att det är viktigt att byggherrar och bygg-

entreprenörer för fram kritiska faktorer i planen, som gör att de sent ställer om i projekten (om så-

dana finns). Det kan vara betydande att handläggare får sådan feedback eftersom det kan mycket 

möjligt bero på något som inte är viktig för resultatet i planen, vilket då skulle kunna justeras. 

Respondenter tillfrågades även om skillnader mellan dagens planer och de som utformats innan PBL 

(1987). Det konstaterades att skillnader finns och att de främst beror på att byggnormer idag inte ser 

ut som förr. Byggnormer har med tiden ändrats och planerna har då omformats för att fungera med 

nya normer och mål som finns. 
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer de frågeställningar (se kapitel 1.4) som undersökningen syftar till att utreda, att diskute-

ras. Diskussionen görs utifrån fakta och material som erhållits från examensarbetets teoriram, fallstudie och 

intervjuer med byggherre, byggentreprenörer och planhandläggare. 

 

Det som först måste förklaras innan olika svårigheter och lösningar för industriellt byggande presen-

teras, är varför det finns svårigheter med industriellt byggande i detaljplaner. I de flesta byggprojekt 

är det inte byggentreprenören/konceptägaren som är byggherre. Utan istället är det ett bostadsföre-

tag eller en markägare, som efter att ha beställt en detaljplan, köper entreprenad av byggentrepre-

nören. Byggherren är den som initierar beställningen av detaljplanen och deltar i planprocessen, 

samt förser planhandläggaren med önskade förutsättningar för planen. Kommunen är den som med 

sitt planmonopol utformar, ser till att det tas hänsyn till allmänna intressen och sedan antar detalj-

planen politiskt. På så sätt så kan detaljplanen utformas så att den både fungerar med byggherrens 

planerade byggprojekt och även tillgodoser såväl stadens intentioner som samhällets behov. Proble-

men för industriella byggkoncept uppstår efter att planen godkänts och en entreprenad skall upp-

handlas. Vid industriella byggprojekt brukar fallet vara sådant att de industriella byggkoncepten som 

finns inte går att tillämpa i detaljplanen som tagits fram. Detta eftersom byggherren planerat för att 

projektera och uppföra byggnader på traditionellt vis därför har inte heller planhandläggaren försetts 

med rätt förutsättningar för projektet vid detaljplanutformningen. Att detaljplanen inte passar ihop 

med koncepten kan också bero på att förutsättningar för projektet ändrats av någon anledning. 

Planprocessen tar i genomsnitt cirka 18 månader i storstäderna, under den tiden är det möjligt att 

marknadsbehovet ändrats och därför också förutsättningar i projektet. 

1. Hur upprättas detaljplaner och hur hanteras bygglov i förhållande till detaljplanen? 

En viktig del i undersökningen var att utreda hur detaljplaner upprättas och hur bygglov hanteras i 

förhållande till detaljplaner. Detaljplaner upprättas enligt planprocessen som är reglerad av Plan- och 

Bygglagen. I och med PBL infördes (1987) så blev processen för att ta fram planer väldigt demokra-

tisk, där alla berörda (byggherre, grannar, myndigheter m.fl.) skall ha rätt att delta och påverka slut-

resultatet. När detaljplaner utformas så görs de i starkt samråd med byggherren (i samråd med sina 

arkitekter). Planhandläggaren har ett ansvar att se till att både stadens, samhällets och byggherrens 

intressen tillgodoses. För att kunna få bygglov så måste bygglovsansökan följa den detaljplan som 

tagits fram. Det finns möjlighet att få bygglov fastän ansökan avviker från detaljplanen, dock måste 

avvikelsen då uppfylla två rekvisit. Den ska både vara ”mindre” och överensstämma med planens 

syfte. Att avgöra vad som är ”mindre” kan ibland vara svårt eftersom det inte anges i PBL vad som är 

mindre. Bygglovshandläggare tar ofta hjälp av tidigare prövade rättsfall för att kunna bedöma om 

avvikelsen är mindre. Att möjliggöra så att byggkoncept går applicera på detaljplaner genom mindre 

avvikelser är självklart tänkbart. Detta var något som undersöktes under arbetets gång. Det som 

framkom under intervjuerna var att detta ansågs vara både besvärligt och inte helt riskfritt. Byggher-

ren vill inte avvika från detaljplanen eftersom en bygglovsansökan med avvikelser från planen måste 

kungöras till berörda parter, däribland grannar, som då har möjligheten att överklaga ett beviljat 

bygglov. Den generella inställningen hos grannar är mycket ofta att saker ska bevaras som de är och 

att det inte skall göras ändringar, därför sker oftast även en överklagan på bygglovet ifall ansökan 
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beviljas. Vidare kan det leda till att bygglovsprocessen fördröjs. Eftersom bygglovet först måste prö-

vas med hänsyn till mindre avvikelser och sedan kungöras, så medför det också att det kommer ta 

längre tid att få ett beslut, jämfört med en bygglovsansökan utan avvikelser. Med det i åtanke så 

kanske det bästa sättet att göra fler detaljplaner kompatibla med industriellt byggande inte ska ske 

genom undantag eller mindre avvikelser. Det som behövs är snarare att identifiera svårigheterna 

innan detaljplanerna utformas, och försöka komma runt dessa så att kompabiliteten blir bättre i till-

lämpandet av industriella byggkoncept. 

I exemplet på mindre avvikelser med passivhus byggnader (beskrivet i kapitel 3.2.6), beviljades mind-

re avvikelse tack vare att det gick påvisa att de tjockare väggarna bidrog till en mer energieffektiv 

byggnad. Med detta som bakgrund så undersöktes om industriellt byggande, i ett fiktivt fall, kunde 

bli beviljad som mindre avvikelse med hänsyn till dess fördelar, d.v.s. lägre byggkostnader, bättre 

kvalitetssäkring och effektivare byggande. Det är dock omöjligt att besvara denna frågeställning ef-

tersom det beror på aktuell situation, förutsättningar för byggprojektet och detaljplanens specifika-

tioner. Alla ansökningar prövas separat, så det går inte göra ett generellt undantag. Om det avgörs 

att en avvikelse är mindre och förenlig med planen så är chanserna goda att den beviljas. Om det 

finns liknande fall som blivit rättsprövat så underlättar det självklart, då bygglovshandläggarna går 

efter praxis vid sin bedömning. 

2. Vilka krav i detaljplaner utgör svårigheter för industriellt byggande? 

De största svårigheterna beror på att geometriska mått för byggnaderna inte går ihop med bestäm-

melser för byggrätterna i detaljplanen. I innerstäder är t.ex. ofta yttermåtten på huskropparna för 

stora för att kunna rymmas inom tomternas gränser. I vissa fall där det är möjligt att få plats med 

husen inom tomtgränserna så kan bestämmelser, på högsta bredd för hus eller högsta byggyta för 

tomten, ändå göra så att det inte går att tillämpa huskonceptet på tomten. Hur hård regleringen i 

detaljplaner är beror på var i staden den ligger. Generellt innehåller de mer centralt belägna detalj-

planerna fler bestämmelser och utformningskrav.  

Andra vanliga svårigheter för industriella byggkoncept i detaljplaner, är bestämmelser på utformning, 

till exempel indragningar, styrda mått på fönster och bestämt material för byggnaders fasader. Ytter-

ligare svårigheter som förekommer i innerstäder är bullerkrav på byggnaderna, d.v.s. bestämmelser i 

planen för bullerdämpande åtgärder. Buller har under senare år varit en viktig planeringsfråga, vilket 

i sin tur påverkar byggnaders utformning och placering. Det som kan försvåra kompabiliteten för 

husen i de färdiga koncepten är alltså hårt reglerade funktions- (t.ex. ljud-) och utformningskrav för 

byggnaderna. En annan svårighet, som också är särskild i storstäder (och övriga placeringar där det är 

väldigt ont om yta), är möjligheten till parkeringsgarage under jord. Många industriella byggkoncept 

har idag inte den möjligheten, d.v.s. att ha ett industriellt uppfört parkeringsgarage under byggnaden 

som överstämmer med övriga konceptförutsättningar. Eftersom centralt placerade tomter oftast 

saknar plats för parkering annanstans än under jord är detta att betrakta som ett absolut krav från 

staden. 

3A. Hur kan bostadsföretag, byggföretag och kommuner (på kort och lång sikt) underlätta svårig-

heter för industriellt byggande med avseende på detaljplaner? 

Målsättningen i undersökningen, efter att svårigheterna identifierats, var att komma med förslag på 

hur de kan undvikas. Då svårigheter beror på geometri för byggnader är det inte så enkelt att komma 

runt problemet. Här krävs då att koncepten helt enkelt blir flexiblare och/eller att det tillkommer fler 
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industriella byggnadskoncept på marknaden så att kunden har flera alternativ att välja mellan. Vidare 

ger det mer variation, vilket då skulle möjliggöra att industriellt byggande går att applicera på fler 

detaljplaner. Andra problem som förekom berodde på buller och parkeringsfrågor. Det som krävs för 

att lösa dagens problem är ett bra och nära samarbete mellan alla parter (byggherre, byggentrepre-

nör och planhandläggare), från att bebyggelsen projekteras tills den står färdig. En brist är att parter-

na inte har tillräcklig kunskap om varandras områden och om vilka svårigheter som detaljplaner kan 

medföra vid ett industriellt byggande. Ett exempel är om utvecklare av industriella byggkoncept haft 

ännu bättre kännedom om specifika krav från stadens sida, likt det med p-garage underjord, så kan-

ske lösningar för sådana krav kunde tagits med i koncepten. På så vis går det göra koncepten mer 

förenliga med detaljplaner, där tänkbara, viktiga bestämmelser tas med i beräkning vid utvecklingen 

av koncepten. 

Det är därför av stor vikt att entreprenörer får ta del av planhandläggares erfarenheter samt möjliga 

krav som kan försvåra för ett industriellt konceptbyggande. Det skulle även vara av fördel om hand-

läggarna har större kunskap om de industriella byggkoncepten. Handläggare skulle kunna informeras 

genom exempelvis utställningar som byggentreprenörer/konceptägarna ordnar där de bjuder in 

planhandläggare för att visa upp koncepten och informera om dess fördelar. För ju större kunskap 

handläggare har, desto enklare kan de identifiera var svårigheter kan komma att uppstå i en detalj-

plan som ska tas fram. Detta är också viktigt när handläggaren skall utforma en detaljplan där bygg-

herren inte riktigt vet vilket koncept som skall appliceras, utan bara att det skall byggas flerbostads-

hus med industriellt koncept. Att byggherren då, efter att planen tagits fram, upphandlar en industri-

ell entreprenad som bättre passar med aktuell detaljplan. Det är viktigt att detaljplaner, där det ska 

byggas industriellt, anpassas så att de koncept som finns tillgängliga på marknaden kan appliceras i 

aktuell plan i möjligaste mån. 

bostadsföretag står för byggherrerollen i de flesta byggprojekt. Något som skulle lösa många av pro-

blemen är om byggherrar involverade byggföretag tidigare i processen. Detta för att beakta produk-

tionsteknik och koncept, innan detaljplanen påbörjas. Ett sätt att förbättra möjligheten till ett indust-

riellt byggande är att byggherren skriver ramavtal med industriella byggare. Ramavtalen innebär flera 

fördelar, förutom möjligheten att erhålla bättre priser, så blir samarbetet med byggentreprenören 

långsiktigt och därför närmare. Ett samarbete med byggentreprenören uppstår då i tidigt skede, in-

nan en detaljplan utformas, och då kan hänsyn till byggkonceptet tas i beaktning vid framställningen 

av planen. På så sätt blir det då inga problem senare vid applicering av industriella byggkonceptet i 

detaljplanen. Dessutom förbättras möjligheterna ytterligare om byggherren skriver avtal med flera 

olika entreprenörer, eftersom byggherren då har flera alternativ som lättare tillgodoser stadens in-

tentioner vid framtagning av nya planer. De största bostadsföretagen i Sverige är kommunalägda, 

vilket betyder att de måste följa lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av ramavtal. 

Det som är värt att tänka på då är att ramavtalens löptid max får vara fyra år (inklusive options- och 

förlängningsklausuler). EG-direktivet fastlägger att en upphandlande myndighet inte får använda 

ramavtal på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras eller begränsas.  

Det är väldigt viktigt att också byggföretagen uppvisar fördelarna med industriellt byggande. Det 

finns fördomar om byggnadssättet och det är betydelsefullt att dessa diskuteras öppet och att det 

industriella byggande på det sättet får ett gott rykte. Det är av vikt att människor, främst branschens 

aktörer, övertygas om att det med industriella metoder går bygga vackra och högkvalitativa byggna-

der som är effektivare och billigare i sitt utförande än traditionellt byggande. Industriellt byggande 
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har kommit en bit på vägen i dess utveckling sedan miljonprogrammets tid, dock finns fortfarande 

mycket kvar att åstadkomma. Genom att industriellt byggande skapar sig ett bra rykte och byggnads-

entreprenörer visar att det i många fall är gynnsammare alternativ än traditionellt byggande. Då kan-

ske även viljan att uppföra industriella byggkoncept ökar, vilket i sin tur medför att byggherrarna har 

det i åtanke redan vid planering av nya bebyggelser.  

3B. Hur bör industriella byggentreprenörer utveckla sina koncept? 

Hur skall då industriella byggentreprenörer utveckla sina koncept för att göra så att de bättre passar 

med detaljplaner? Storstäder har skilda förutsättningar än medel- eller småstäder, där en självklar 

svårighet förstås är den begränsade ytan. I storstäder finns dock ytterligare svårigheter och bestäm-

melser som flera av de industriella byggkoncepten inte kan uppfylla. Utvecklare av industriella bygg-

koncept skulle vinna på att ta till sig råd och anvisningar att tänka på vid utformning av koncepten, på 

ett bättre sätt än idag. På det sättet kan de bättre kan uppfylla framtida detaljplaners bestämmelser 

och intentioner. För att planhandläggarna dock skall kunna komma med tankar kring svårigheter så 

behöver de vara bättre insatta i konceptets teknik och förutsättningar. Det går ofta utan större pro-

blem att bygga i förorterna med rätt stora dimensioner på husen. Detta är oftast väldigt svårt i inner-

stad, där huskropparna helt enkelt är för stora för att rymmas inom tillgängliga tomter. Eftersom det 

handlar om att förtäta staden så finns det en gata utanför gränserna, och byggnaden kan alltså inte 

sticka utanför gränsen. Därför är det svårt att skapa en tolerans i de detaljplanerna. 

 

Inom branschen finns en stor övertygelse om att industriellt byggande kommer ta mer andelar i 

byggbranschen kommande åren och att industriellt byggande står för framtidens byggande. I takt 

med att det utvecklas ytterligare, kommer dess svårigheter att minska och fördelar bli större. För att 

det skall utvecklas behöver det dock byggas mer. Frågan är om det ens är möjligt att få det byggas 

tillräckligt mycket i ett så litet land som Sverige? 
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7 Slutsatser 
 

Här redovisas de slutsatser som undersökningen resulterat i. 

 

Sambandet mellan industriellt byggande och detaljplaner är komplext. Det är inte helt enkelt att 

underlätta för svårigheter som uppstår för industriellt byggande med detaljplaner eftersom detalj-

planer utformas i planprocessen som involverar väldigt många parter. Processen är demokratisk och 

tar därför tid att genomföra. Att genomföra ändringar i detaljplan efter att den utformats och anta-

gits är därför inte ett alternativ. Nyckelordet är samarbete, ett närmre och tidigare samarbete främst 

mellan byggherre och konceptutvecklare/byggentreprenör. Även att byggherre, byggentreprenör och 

planhandläggare har bättre kunskap om varandras områden. Genom att åstadkomma detta så kan 

många av problem undvikas. 

Det industriella byggandet är fortfarande i sin linda och det finns fortfarande många möjligheter till 

fortsatt utveckling inom alla dess olika delområden såsom kunderbjudande, marknadsposition och 

teknisk plattform. Även i framtiden kommer det att finnas plats för ett traditionell byggande vid 

komplexa byggnader. Likaså kommer det att finnas utrymme för ett industrialiserat byggande med 

fokus på standardiserade byggmetoder och geometriskt anpassningsbarhet. Men det industriella 

konceptbyggandet kommer, med allt att döma, att ta marknadsandelar av dessa, även om denna 

förändring troligtvis är en relativt långsam process. Sambandet mellan det industriella byggandets 

förutsättningar och detaljplaner, vilket har beskrivits i detta examensarbete, kommer i framtiden att 

förenklas i takt med att marknadsutbudet av industriella koncept ökar samtidigt som förståelsen 

mellan konceptutvecklarna, byggherrar och planhandläggare kontinuerligt kommer att förbättras. 



84 

Referenser 
 

Examensarbeten och rapporter 
 
Anderson, Johan et al. (2004). Projektarbete om Lean Production, s.2. Industriella informations- och 
styrsystem. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 
 

Arvidsson, Madeleine (2007). Mindre avvikelse från detaljplan, s.4, 9-11, 14, 16, 18, 23-33. Göteborg: 
Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 
 

Callisen, Hans Christian (2008). Traditionellt Byggande vs. Industriellt Byggande - En studie av projek-

tering i ett traditionellt respektive ett industriellt byggprojekt, s.i, 6, 20. Stockholm: Industriell teknik 

och management, Kungliga Tekniska Högskolan. 

 
Danielsson, Andreas & Wahlström, Henric (2005). Industrialiserat byggande – en nulägesbeskrivning, 

s.i, 35-36. Göteborg: Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers Tekniska Högskola. 

 
Graner, Olof (2005). Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?, s.20-23. Stockholm: Fastighets-

vetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. 

 
Ilestam, Carolina & Törnkvist, Catrin (2004). Industriellt byggande – branschens kompetens och in-

riktning, s.11. Lunds Tekniska Högskola. 

 
Jonsson, Carl et al. (2010) ej publicerad. Kravhantering i konceptbyggande. 

 
Kron, Johan & Goldkuhl, Ebba (2006). Industriellt byggande - en nulägesrapport. Institutionen för 

bygg- och miljöteknik. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 

 
Laurell, Carl-Johan & Sandstedt, Alexander (2008). Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbran-

schen, s.23. Institutionen ingenjörhögskolan. Högskolan i Borås. 

 
Löfgren, Mikael (2008). Kvarteret Flaggskepparen. Industriellt byggande för offentligt ägda bostäder. 
Avdelningen för Projekteringsmetodik, Lunds Tekniska Högskola. 
 

Skerfving, Niklas (1998). Industriellt monteringsbyggande och modulsystematik, s.i. Institutionen för 

fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

 



85 

Törnros, Elsa (2007). Industriellt byggande massproduktion eller mass customisation. Institutionen för 

arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

 

Artiklar 
 
Bolminger, Staffan (2006). ”Långsiktigt tänkande lönsamt redan idag!” SFK-BYGG årskrönika 2006 

s.33-34. 

 
Hamrebjörk, Lars (2005). ”Ett industriellt byggande” Väg- och Vattenbyggaren nr 2, s.5. 

 
Lessing, Jerker (2006). ”Industriellt byggande” Väg- och vattenbyggaren nr.3, s. 20. 

 
Lessing, Jerker, Robertsson, Anders & Ekholm, Anders (2005). ”Industriellt byggande är mer än bara 

prefabricering!” Bygg & Teknik nr 2, s. 12-18. 

 

Litteratur 

 
Adler, Peter (2005). Bygga industrialiserat, s.11-13. Lund: AB Svensk Byggtjänst. 

 
Armstrong, Gary & Kotler, Philip (2005) Principles of Marketing. Prentice Hall. 

 
Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003). Seminarieboken. Studentlitteratur AB. 

 
Boverket (2002). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, upplaga 4:5. Boverket, Kalmar. 

 
Davidson, Bo & Patel, Runa (2003). Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur AB. 

 
Gelotte, Hanna & Roos, Britta (2004). Hej Bostad - om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975, 

s.9-10. Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 
Lessing, Jerker & Hyll, Henrik (2004). Industrialisering av bostadsbyggandet under 1900-talet, s.12. 

Lunds Tekniska Högskola. 

 
Lessing, Jerker (2006). Industrialised House-Building – Concept and Processes. Licentiat avhandling. 

Institutionen för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. 

 
Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur AB. 



86 

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s.9-12. Studentlit-

teratur AB. 

 
Svanerudh, Patrik (1998). Förkonstruerade byggnader – Systemtänkande för en effektivare process, 

s.66-67. Licentiat avhandling. Institutionen för väg- och vattenbyggnad, Luleå Tekniska Universitet. 

 
SOU 2002:115, Skärpning gubbar!, s.i, 17, 19, 20. Betänkande av byggkommissionen. Stockholm: 

Fritzes. 

 
SOU 2008:68. Bygg – helt enkelt!, s.12-13, 175-176. Byggprocessutredningen, Miljödepartementet. 

 

Internet 
 
Boverket (2010) Kommunal planering, begreppsbeskrivningar: 
 

Detaljplanering. (Elektronisk) (2009-12-02) 
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/ 
 
Områdesbestämmelser. (Elektronisk) (2009-12-02) 
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Omradesbestammelser/ 

 
PBL-biblioteket (Elektronisk) (2010-01-26) 
http://www.boverket.se/Lag-ratt/forandringar-i-plan-och-bygglagen/PBL-

biblioteket/ 

Översiktsplanprocessen. (Elektronisk) (2010-01-02) 
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-
planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen/ 

 

Byggindustrin (2009) Definition av passivhus (2009-12-17) 
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/ny-svensk-definition-av-passivhus__4824 
 

Commin (2009) Planning system (Pdf-dokument) (2009-11-26) 
http://commin.org/upload/Sweden/SE_Planning_System_in_Swedish.pdf 
 

Engelhom (2010) Ängelholm kommun - Upprättning av detaljplan (Elektroniskt) (2010-01-01) 
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Detaljplaner/Sa-upprattas-en-detaljplan/ 

 
Falköping (2010) Falköping kommun - Definition av begreppet ramavtal (Elektroniskt) (2010-02-08) 
http://www.falkoping.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/reglerforupphandling/upphandlings
processen.4.56a6df1c1237e69e3d58000955.html 
 

http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Detaljplanering/
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Omradesbestammelser/
http://www.boverket.se/Lag-ratt/forandringar-i-plan-och-bygglagen/PBL-biblioteket/
http://www.boverket.se/Lag-ratt/forandringar-i-plan-och-bygglagen/PBL-biblioteket/
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen/
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplaneprocessen/
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/ny-svensk-definition-av-passivhus__4824
http://commin.org/upload/Sweden/SE_Planning_System_in_Swedish.pdf
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/planer/Detaljplaner/Sa-upprattas-en-detaljplan/
http://www.falkoping.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/reglerforupphandling/upphandlingsprocessen.4.56a6df1c1237e69e3d58000955.html
http://www.falkoping.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/reglerforupphandling/upphandlingsprocessen.4.56a6df1c1237e69e3d58000955.html


87 

Internet juridik (2009) Juridiska termer och begrepp; Kommunalbesvär (Elektroniskt) (2009-12-02) 
http://www.internetjuridik.com/juridiska_termer/ordlista/kommunalbesvar.html 

 
Juridikfokus (2010) Juridiska ordlista; Praxis (Elektroniskt) (2010-02-27) 
http://www.juridikfokus.se/ordlista/praxis/ 
 

Kommunerna (2009) Förklaring av kommunala planmonopolet (Elektroniskt) (2009-10-30) 
http://www.kommunerna.net/k_peruslistasivu.asp?path=255;264;62030;100897;92556;92558;9256 
 

Konkurrensverket (2010) Upphandlingsprocessen för LOU (Elektroniskt) (2010-02-08) 
http://www.konkurrensverket.se/t/Page____4662.aspx 

 
Lindbäcks Bygg (2010) Information om Lindbäcks Bygg (Elektroniskt) (2010-02-08) 
http://www.lindbacks.se/bygg/page15.php 

 
Lst (2009) Länsstyrelsen - Fysisk planering, begreppsförklaringar (Elektroniskt) (2009-12-13) 
http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=2154  

 
Luleå (2010) Luleå kommun - Information om planprocessen (Elektronsikt) (2010-01-02) 
http://www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/samhallsplanering/planprocessen/ 

 
Länsstyrelsen (2010) Planläggning av mark och vatten (Elektroniskt) (2010-01-24) 
http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Samhallsplanering/Planl%C3%A4ggning+av+mark 

 
Mkb (2010) MKB Centrum – Regelpraxis för miljökonsekvensbeskrivningar (Elektroniskt) (2010-01-06) 
http://mkb.slu.se/reglerpraxis/index.asp 
 

Nationalencyklopedin (2009). Uppslagsord:  
 

Detaljplaner (Elektronisk) (2009-11-30) 
http://www.ne.se/detaljplaner 

Just-in-Time (Elektronisk) (2009-12-02) 
http://www.ne.se/lang/just-in-time 

Kommunal planering (Elektronisk) (2009-10-30) 
http://www.ne.se/kommunal-planering 

Miljonprogrammet (Elektronisk) (2009-10-12) 
http://www.ne.se/lang/miljonprogrammet 

Områdesbestämmelser (Elektronisk) (2009-11-29) 
http://www.ne.se/omradesbestammelser 

 

http://www.internetjuridik.com/juridiska_termer/ordlista/kommunalbesvar.html
http://www.juridikfokus.se/ordlista/praxis/
http://www.kommunerna.net/k_peruslistasivu.asp?path=255;264;62030;100897;92556;92558;92560
http://www.konkurrensverket.se/t/Page____4662.aspx
http://www.lindbacks.se/bygg/page15.php
http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=2154
http://www.lulea.se/forinvanare/byggaochbo/samhallsplanering/planprocessen/
http://www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Samhallsplanering/Planl%C3%A4ggning+av+mark+och+vatten/
http://mkb.slu.se/reglerpraxis/index.asp
http://www.ne.se/detaljplaner
http://www.ne.se/lang/just-in-time
http://www.ne.se/kommunal-planering
http://www.ne.se/lang/miljonprogrammet
http://www.ne.se/omradesbestammelser


88 

Plan- och bygglagen (Elektronisk) (2009-11-29) 
http://www.ne.se/plan-och-bygglagen  

 
Norrtälje (2009) Norrtälje kommun - Bygglov och förhandsbesked (Pdf-dokument) (2009-12-04) 

http://www.norrtalje.se/upload/Dokumentarkiv/stadsark/Process/BYGGLOV%20OCH%20F%C3%96R

HANDSBESKED%20juni%202007%20-2007-06-20.pdf 

Passivhem (2010) Kravspecifikation för passivhus i Sverige (Elektroniskt) (2010-03-10) 
http://www.passivhem.se/passivhem.html 
 

Regeringen (2010) Remiss om ny Plan- och Bygglag (Pdf-dokument) (2010-02-26) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/85/93/4bca486b.pdf 
 

Riksdagen (2010) Svensk författningssamling (SFS): 
 

Plan- och byggprocessens längd (Word dokument) (2009-11-23) 
http://www.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/ 

cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/79da048bb51b4f09c125698400400b52/$

FILE/fs000106.doc 

Motion: Social bostadspolitik för ett hållbart samhälle (Elektroniskt) (2009-12-17) 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=C3
90&dok_id=GX02C390  
 
Plan- och bygglagen 1987:10 (Elektroniskt) (2010-01-06) 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10 
 

Ronneby (2009) Ronneby kommun - Planer och projekt (Elektroniskt) (2009-11-24) 
http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=7412 

 
SFK (2009) SFK-Bygg årskrönika 2006. (Pdf-dokument) (2009-12-16) 
http://www.sfk.se/download.php/Arskronika_2006.pdf?filesId=80 

 
Skanska (2010) Information om ModernaHus (Elektroniskt) (2010-02-06) 
http://www.skanska.se/sv/Produkter-och-tjanster/Fardiga-koncept/ 
 

SP (2010) Sveriges tekniska forsknings institut – Information om buller (Elektroniskt) (2010-02-10) 
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/buller.asp 
 

Stockholm (2009) Stockholm kommun - Stadsplanering, Planprocessen (Elektroniskt) (2009-10-30) 

http://www.stockholm.se/trafikstadsplanering/Stadsplanering/Planprocessen/ 
 

Svenskabostäder (2010) Information om Svenska Bostäder (Elektroniskt) (2010-02-09) 
http://www.svenskabostader.se/ 

http://www.ne.se/plan-och-bygglagen
http://www.norrtalje.se/upload/Dokumentarkiv/stadsark/Process/BYGGLOV%20OCH%20F%C3%96RHANDSBESKED%20juni%202007%20-2007-06-20.pdf
http://www.norrtalje.se/upload/Dokumentarkiv/stadsark/Process/BYGGLOV%20OCH%20F%C3%96RHANDSBESKED%20juni%202007%20-2007-06-20.pdf
http://www.passivhem.se/passivhem.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/85/93/4bca486b.pdf
http://www.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/%20cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/79da048bb51b4f09c125698400400b52/$FILE/fs000106.doc
http://www.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/%20cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/79da048bb51b4f09c125698400400b52/$FILE/fs000106.doc
http://www.riksdagen.se/internet/rr-web.nsf/%20cee86db55d35b19cc125673d003ac35a/79da048bb51b4f09c125698400400b52/$FILE/fs000106.doc
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=C390&dok_id=GX02C390
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=C390&dok_id=GX02C390
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:10
http://www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.aspx?id=7412
http://www.sfk.se/download.php/Arskronika_2006.pdf?filesId=80
http://www.skanska.se/sv/Produkter-och-tjanster/Fardiga-koncept/
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/buller.asp
http://www.stockholm.se/trafikstadsplanering/Stadsplanering/Planprocessen/
http://www.svenskabostader.se/


89 

Detaljplaner (till fallstudie) 
 
Malmö (2010) Klickbar karta över delområden i Malmö med pågående detaljplaner för varje område. 
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Detaljplaner.html 

Detaljplan i Oxie, Dp 4891 
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Detaljplaner/Detaljplaner-Oxie/Dp-4891-Kv-Lerteglet.html 

Detaljplan i Klagshamn, Dp 4957 
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Detaljplaner/Avslutade-Detaljplaner-/Dp-4957-Kalkbrottet-etapp-2.html 

Detaljplan i Västra Hamnen, Dp 5025 
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Detaljplaner/Detaljplaner-Vastra-Hamnen/Dp-5025-Oster-om--Varvsparken-

och-masshallarna-.html 

Detaljplan i Innerstaden, Dp 5041 
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Detaljplaner/Detaljplaner-Innerstaden/Dp-5041-del-av-kv-Dimman.html 

 

Bilder och figurer 
 
Figurer 
 
Fig.0.1 Illustration av Pull-strategi 
 Figur tagen från Armstrong och Kotler (2005) 

Fig.0.2 Illustration av Push-strategi 
 Figur tagen från Armstrong och Kotler (2005) 

Fig.1.1 Turordningen på intressenters inflytande i utformningen av bostadsbyggnad. 
 Figur är bearbetad utifrån Svanerudh (1998), s.67 

Fig. 2.1 Arbetsgång och moment i genomförandet av undersökningen 
 Figur sammanställd av författaren. 

Fig. 3.1 Lista över åtta delområden i ett industriellt byggande 
 Figur kompilerad av författaren. 

Fig. 3.2  Konceptmodell av industriellt bostadsbyggandets processer  
 Figur är bearbetad utifrån Lessing (2006), s.176. 
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 Diagram tagen från Jonsson (2010), s.4. 
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 Figur tagen från ModernaHus broschyr: ModernaHus - ett enkelt val, s.19. 

Fig. 3.5 Köpprocessen för kunden i ett ModernaHus projekt. 
Sammanställd av författaren utifrån broschyr: ModernaHus - ett enkelt val, s.7-9. 

Fig. 3.6  Industriella byggprocessen för ModernaHus enligt VSAA Hus Industrialiserat.  
 Figur bearbetad utifrån ModernaHusbroschyr ”Från ide till färdigt hus”, s.11. 

Fig. 3.7  Industrialiseringsskala som visar på hur industriella graden på ModernaHus koncept. 
  Figur baserad på underlag från intervju med Carl Jonsson den 2:a oktober 2009. 

Fig. 3.8 Figur som visar Olika steg i både normalt och enkelt förfarande. 
 Figur avbildad utifrån Boverket (2002), s.21. 

Fig. 3.9 En överskådlig sammanfattning av planprocessens olika skeden. 
 Figur sammanställd av författaren. 

Fig. 5.1 Illustration över Stockholms stadsbyggnadskontors detaljplaneprocess 
 Tillhandahållen av Daniel Larsson ur stadsbyggnadskontorets intranät 
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Intervjuer 
 
2:a oktober 2009 – Carl Jonsson, Projektledare Teknik Industrialisering, Skanska. 

22:a december 2009 - Wilhelm Risberg, Marknadschef, Lindbäcks Bygg. 

11:e januari 2010 – Daniel Larsson, Planarkitekt, Stockholms stadsbyggnadskontor. 

12:e januari 2010 – Allan Leveau, Nybyggnadschef, Svenska Bostäder. 

13:e januari 2010 – Inger Bergström, Planarkitekt, Göteborgs stadsbyggnadskontor. 

14:e januari 2010 – Åke Hesslekrans, Planarkitekt, Malmös stadsbyggnadskontor. 

15:e januari 2010 – Carl Jonsson, Projektledare Teknik Industrialisering, Skanska. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag till teoriram (om ModernaHus) 
 

Intervju med Carl Jonsson, Projektledare Teknik Industrialisering, Skanska  

 

1. Beskriv Moderna hus koncept? 

- Vad bidrog till att konceptet initierades, bakgrund och målsättning? 

 
2. Hur går byggprocessen till i ett ModernaHus projekt? 

- Vilka faser som ingår och hur arbetsprocessen går till i dessa? 

- Skillnader jämfört med andra projekt? 

 
3. Byggsystemet i ModernaHus projekten? 

- Prefabricering, fabrikstillverkning, standardiseringar, volymelement 

- Vilka val kan kunden göra i utformningen? 

 
4. Har ni stött på några problem med detaljplaner i projekt inom ModernaHus? 

- Hur gick man tillväga för att klara av dessa problem? 

- Hur blev resultatet? 

 
5. Har andra krav som samhället ställer på byggnaders utformning utgjort hinder i projekten, 

exempelvis speciella miljökrav i miljöplaner? 

 
6. Hur skiljer sig ModernaHus mot traditionellt byggande? 

- Hur ser kostnaderna ut jämfört med ett projekt med traditionellt byggande? 

 
7. Hur tror du utvecklingen i byggbranschen kommer ske generellt? 

– Framtiden för Industriellt byggande i Sverige? 
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Denna del av intervjun görs för att se hur Industrialiserat ModernaHus koncept är enligt en industria-

liseringskala som tagits fram av Jerker Lessing. Vid beskrivning av industriellt byggande har jag bl.a. 

utgått från Jerker Lessings licentiat uppsats. där Industriellt bostadsbyggande presenteras som ett 

övergripande synsätt uppbyggt av åtta karakteristiska delområden:  

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 (ICT) 
7. Montagebyggande med högförädlade komponenter och begränsad platstillverkning 
8. Aktiv erfarenhetsåterföring med prestationsmätning 
 
Enligt Lessing så påverkar de olika delområdena varandra och de kan vara utvecklade i olika grader. 

Lessing har även gjort en mall för att avgöra hur långt i industrialiseringen ett företag har kommit. 

Med hjälp av en skala från 0 till 4 för varje område, där 0 representerar ingen ansträngning inom 

området och 4 representerar att området är ”fullt implementerat och integrerat med andra områ-

den”, beskriver han nivån av industrialisering hos respektive företag/koncept. 

 

1. Beredning, styrning 

och kontroll av till-

verkning och monta-

ge 

0 
Dålig struktur på processplaneringen och kontroll. Tids-

planeringen är inte färdigställd, oklara ansvarsområden 

och ledningen har dålig kontroll över processen. 

1 En klar holistisk struktur över projektets processer. Alla 

deltagare respekterar utsatta leveransdatum och tidplaner. 

2 
Utvecklad planering i ett tidigt stadium av projektet med 

nyckelpersoner som samarbetar för att ge input till tidspla-

neringen. Utvecklad struktur för projekteringsresultat. 

3 

Klara gränslinjer mellan subprocesser där särskilda aktivi-

teter måste uppfyllas. Detaljerad planering av samtliga 

processer som understöds av ett strukturerat planeringssy-

stem. Alla aktiviteter i produktion och montering är väl 

förberedda. 

4 

Planerings- och kontrollsystem stöds av avancerade ICT-

system och är integrerade med planeringen av supply- 

chain aktiviteter. Prestationsmätning ger viktig input till 

planering. 

2. Utformning av stan-

dardiserade byggsy-

stem och tekniskt 

platt- formstänkande 

0 Minimalt användande av utvecklade tekniska system. 

Hantverksmässiga metoder är dominerande. 

1 
Utvecklade tekniska system används sporadiskt men utan 

en tydlig strategi. Med system menas exempelvis stomme, 

fasad eller installationer. 

2 
Tekniska system finns utvecklade och utformas och an-

vänds för vissa delar i byggnadsverket. Dessa är baserade 

på en tekniskt strategi. 

3 

Komplexa tekniska system används för majoriteten av 

byggnadsdelarna. Systemen är så utformade att de har 

kompatibla gränssnitt samt att de utvecklas i samarbete 

med underentreprenörer och underleverantörer. 

4 
Komplexa tekniska system används, kontinuerligt utveck-

lade i samarbete med andra aktörer, baserade på tidigare 

erfarenheter från projekt och med stöd av ICT-verktyg. 
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1. Samverkan mel-

lan aktörerna i 

pro-cessen 

0 Inga långsiktiga relationer finns etablerade. 

1 Vissa relationer är identifierade som viktigare än andra. 

Relationer är etablerade men inte på ett systematiskt sätt. 

2 
Långsiktiga relationer är etablerade med nyckelaktörer. 

Det arbetas med att stärka relationerna. Samarbete genom 

partnering används sporadiskt. 

3 
Mellan alla medverkande aktörer finns långsiktiga relatio-

ner etablerade. Deltagarna arbetar tillsammans som ett 

team. Strategisk partnering görs med nyckelaktOrer. 

4 

Ett strukturerat program finns uppsatt och används aktivt 

för att utveckla relationer och samarbete. Utvärderingen 

stöds av ICT-verktyg. Strategisk partnering är fullt utveck-

lat. 

2. Kundfokusering 

och betoning av 

de tidiga skedena 

0 Kunden är anonym och okänd. 

1 
Generell förståelse av slutkundens prioriteringar exempel-

vis val av utrustning, lägenhetsstorlek etcetera. En klar 

uppfattning finns om vilka företagets kunder är. 

2 
exmpel på undersökningar kan vara utrustning, servicebe-

hov och planlösningar. 

 

3 

Systematiska undersökningar om kundens behov och prio-

riteringar genomförs, med uppföljning hos inflyttade kun-

der. ICT-verktyg stödjer undersökningarna och analyser av 

materialet. 

 

4 

Kundundersökningar och uppföljningar är integrerade  

med andra områden såsom den tekniska utvecklingen,  

tillverkningen och monteringsprocessen och projektplane-

ringen. ICT-verktyg gör informationen transparent och  

tillgänglig genom hela byggprocessen. 

 

3. Integration av 

logistik- och inköps-

processer 

0 Logistikaktiviteter finns ej på agendan. 

1 

Lösningar för bättre materialhantering används. Lämpligt 

lager, leveransmönster och informationsutbyte med nyck-

elleverantörer är exempel på arbetsinsatser. 

2 

Just In Time-principer är implementerade. Strategiskt arbe-

te med minimal lagerhantering, justerade leveranser, pake-

tering och utvecklade relationer med nyckelleverantörer. 

3 

Supply chain aktiviteter är integrerade med produktionen. 

Detta innefattar en utvecklad leverantörsservice och infor-

mationsflöde vilket möjliggör avancerade tekniska lös-

ningar. 

4 

Supply chain aktiviteter är fullt integrerade och utgör en 

naturlig del av byggprocessen. Dessa stöds av ICT-verktyg 

för planering, inköp, tidsplanering och projektering. 

4. Användning av 

informations- och 

kommunikations- 

teknologi 

0 Igen användning av ICT-verktyg. 

1 Vissa aktörer i processen använder ICT-verktyg. 

2 Alla aktörer använder sig av ICT-verktyg för att stödja  

egna aktiviteter. Ingen gemensam strategi används. 

3 

Alla aktörer använder ICT-verktyg som är integrerade med 

varandra. En gemensam strategi är etablerad för detta om-

råde. 

4 

Avancerade ICT-verktyg används av alla aktörer för att  

stödja andra utvecklade områden. ICT-verktygen är stöd-

jande och integrerade i projekteringen, produktionen, pla-

neringen, erfarenhetsåterföringen samt försäljningen. 
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1. Montagebyggande 

med högförädlade 

komponenter och 

begränsad plats- 

tillverkning 

0 Ingen förtillverkning av byggnadsdelar. 

1 Enkla byggnadsdelar förtillverkas, exempelvis takstolar  

och betongelement. 

2 

Mer avancerade byggnadsdelar är förtillverkade, exempel-

vis fasadelement, kompletta vägg- och bjälklagselement, 

trappor med iordningställda ytor.  

3 

Avancerade byggnadsdelar förtillverkas och integreras  

med andra förtillverkade delar. Detta kan exempelvis vara 

volymelement med kompletta ytskikt, fullt utrustade bad-

rumsmoduler och förmonterade installationsschakt. 

4 

Avancerade byggnadsdelar förtillverkas, där projektering-

en och tillverkningen understöds av ICT-verktyg samt av 

avancerade logistik- och planeringssystem. 

2. Aktiv erfarenhets- 

återföring och 

prestationsmätning 

0 Ingen mätning eller systematisk erfarenhetsåterföring sker. 

1 

Erfarenhetsutbyte sker i vissa delar av processen, exempel-

vis återkommande möten med produktionspersonal eller 

projekteringsteam. Begränsad dokumentation. 

2 

Mätning av vissa aktiviteter i några delar av processen,  

exempelvis nyckelaktiviteter i produktionen, monterings-

tid, uppföljning av projektering. Dokumentation hanteras 

individuellt av respektive aktör. 

3 
Prestationsmätning sker i alla delar av processen men med 

begränsad koordinering. Erfarenheter dokumenteras väl av 

processägaren. 

4 

Prestationsmätning sker inom flertalet områden, erfarenhe‐ 

ter samlas in och sprids systematiskt med utvecklade ICT‐ 

verktyg. Detta stödjer arbetet med kundfokus, relationer, 

planering och industriell tillverkning. 
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 Industrialiseringsskala Skanska Moderna Hus 

(0 = ingen ansträngning inom området, 4 = området är ”fullt implementerat och integrerat med andra områden”) 

 

   

 

 

Integration av logistik- och inköpsprocesser 

0 

3 

2 

1 

Utformning av standardiserade byggsystem och tekniskt 

plattformstänkande 

Samverkan mellan aktörerna i processen 

Kundfokusering och betoning av de tidiga skedena 
 Användning av informations- och kommunikationsteknologi 

Montagebyggande med högförädlade komponen-
ter ochbegränsad platstillverkning 

Aktiv erfarenhetsåterföring och prestationsmätning 

Beredning, styrning och kontroll av tillverkning och montage 

4 
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag för byggherre och byggentrepre-

nörer 
 

Intervjupersoner: 

Wilhelm Risberg (Lindbäcks Bygg) 

Allan Leveau (Svenska Bostäder)  

Carl Jonsson (Skanska) 

 

Arbetsbefattning och arbetssysslor i företaget? 

Antal år i företaget och i branschen? 

 
1. Hur skulle du beskriva begreppet industriellt byggande? 

- Belys gärna även de fördelar och nackdelar du anser finns med industriellt byggande 

 
2. På vilket sätt arbetar ert företag med industriellt byggande? 

 
3. Har ni upplevt svårigheter i att tillämpa industriella byggkoncept p.g.a. detaljplanernas re-

glering av bebyggelsen? 

- Vilka bestämmelser i detaljplanerna är det som då brukar utgöra svårigheter för industri-

ellt byggande? 

- Hur skall man gå tillväga för att överkomma dessa problem? 

- Vad kan göras från byggherrarnas sida resp. de som (reglerar) stadens utformning dvs. 

kommunerna och planarkitekterna? 

 
4. Har du varit med om att undantag gjorts från bestämmelserna i detaljplanen för att möjliggö-

ra industriellt byggande? 

 
5. Hur tycker du man ska motivera att industriellt byggande och nya koncept skall tas i hänsyn 

till vid utformning av nya detaljplaner? 

 
6. Hur kan utvecklare av byggsystem och detaljplanerare, bygglovshandläggare samarbeta för 

att underlätta för det industriella byggandet? 
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7. Vad tror du om industriellt byggandes utveckling i Sverige i framtiden?  

– Vad tror du behöver åstadkommas för att industriella byggkoncept skall kunna utvecklas yt-

terligare? 

 
8. Hur relevant är frågan om sambandet mellan industriellt byggande och detaljplaner? 

Ringa in i siffra i skala 1-10, där 1 är irrelevant och 10 väldigt relevant.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Irrelevant Väldigt relevant 
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Bilaga 3 – Intervjuunderlag för planarkitekter 
 

Intervjupersoner: 

Daniel Larsson (Stockholm Stadsbyggnadskontor) 

Inger Bergström (Göteborg Stadsbyggnadskontor)  

Åke Hesslekrans (Malmö Stadsbyggnadskontor) 

 

Arbetsbefattning och arbetssysslor hos kommunen? 

Antal år i stadsbyggnadskontoret och i branschen? 

 
1. Hur går detaljplanprocessen till hos er? (hur går ni tillväga, vilka olika moment och personer 

innefattas?) 

 
2. Vilka är de viktigaste målen för stadskontoret då ni utformar och reglerar staden m.h.a. de-

taljplaner? 

– Finns det behov i er kommun av att bygga billiga bostäder för invånare som har det 

svårt ekonomiskt? 

 
3. Hur prövas en bygglovsansökan hos er?  

– Hur avgör/hanterar ni när det kommer in ansökan med avvikelse från detaljplanen? 

– Hur lång tid tar det om ni p.g.a. avvikelse ska göra om detaljplanen? 

 
4. Hur hanteras bygglov i förhållande till detaljplan? 

 
5. Hur mycket känner du till om industriella byggmetoder och nya byggkoncept? 

 
6. Tas någon hänsyn till nya byggmetoder/byggkoncept i planprocessen vid planläggning?  

 
7. Tror du det är möjligt att komma runt svårigheterna som finns med detaljplaner och indust-

riellt byggande? 

– Vilka lösningar och förslag tror du på och vad kan man göra från kommunens sida? 

– Vilka åtgärder kan byggherrar åstadkomma för att underlätta detta? 
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8. Hur kan utvecklare av byggsystem och detaljplanerare, bygglovshandläggare samarbeta för 

att underlätta för det industriella byggandet i detaljplaneskedet? 

 
9. I vilket skede i detaljplanprocessen vore det lämpligt att få input om olika byggmeto-

der/byggkoncept för att förbättra möjligheten att applicera dessa i detaljplanen som utfor-

mas? 

 
10. Detaljplaner är så pass hårt reglerade att de i många fall endast går att platsbygga. Tror du 

det är möjligt att utforma detaljplaner med samma kvalité som är anpassade efter annat sätt 
att bygga? 

 
– Tror du det skulle finnas möjlighet att i framtiden skapa detaljplaner så att de är bätt-

re kompatibla med nyare byggkoncept (som har svårigheter med detaljplaner i da-

gens läge)? 

 
11. Hur lång tid tar det att genomföra en ändring i detaljplan? 

Om processen är långdragen: 

– Vad beror det på?  

– Finns det möjligheter i att snabba på processen något, hur i så fall? 

 
12. Hur vanligt förekommande är det att ändringar görs i detaljplan för att möjliggöra önskat 

byggande? 

 
13. Hur går det till när kommunen skall avgöra ifall bygglov som innebär avvikelse från detaljplan 

skall beviljas eller inte? (Processen och vem som avgör) 

– Vet du om kontoret beviljat bygglov för s.k. mindre avvikelser i detaljplaner för pas-

sivhus bebyggelse eller industriellt byggande? 

OM JA, vet du vad det var som gjorde att avvikelse från detaljplanen beviljades? 
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14. Har läst om undantag som gjorts för energieffektiva byggnader och passivhus för att främja 

dess bebyggande. Man tillåter husets fasad gå utanför detaljplanens fasadgräns ifall det gått 

att visa på att huset beräknas ur ett livscykelperspektiv och där väggtjockleken används som 

energibesparande faktor. Den givna ökade ytan räknas då som ”mindre avvikelse” från de-

taljplan. Min fråga är ifall ni tillämpar detta i er kommun. 

Om NEJ, Har du hört talas om något sådant undantag för passivhus som räknas till 

mindre avvikelser i detaljplan? 

Om JA, tror du det skulle vara möjligt att mindre avvikelser kan beviljas för industri-

ellt byggda flerbostadshus med anledningen till att de ger de boende billigare hyra 

gentemot vad traditionellt byggt flerbostadshus kan erbjuda? (Genom att kunna få 

göra mindre avvikelser så förbättras chanserna att kunna tillämpa industriella bygg-

koncept på fler detaljplaner) 

 
15. Anser du att det några tolkningssvårigheter i PBL när det gäller beskrivningen i att tillämpa 

mindre avvikelser? 

 
– Tror du mindre avvikelser tillämpas annorlunda i olika kommuner? 

– Diskuteras dessa tillämpningar inom kontoret och med andra kollegor på andra 

kommuner? 

 
16. Finns det skillnader mellan nya och äldre detaljplaner? (med äldre menas detaljplaner som 

åtminstone utformades innan1987 då PBL kom i bruk). Har det skett någon ändring i lagstif-

tarnas intentioner på förändringar i PBL?  
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