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M
en kan då allt tillverkas
på fabrik, med ett lyckat re-
sultat? I rationaliserings-
vinden sveps ofta arkitek-

turen bort och kvar blir en produkt som
sällan kan sägas tillföra något upplevelse-
mässigt mervärde.

Rationalitetsvinsterna vid byggen där
merparten av handgreppen tas på fabrik
är stora, för att inte tala om möjligheter-
na att samla arbetskraften och maskin-
parken under tak på ett ställe. Det är ge-
nialiskt. Det är tidseffektivt. Det är i
många fall ergonomiskt underlättande.

Vid ett i våras avslutat bygge i Stock-
holm levererades kompletta volymsmo-
duler till byggplatsen med våtrummen
färdigställda redan på fabrik. Man hade
övervägt inkorporerande av våtrumsen-
heter levererade separat till platsen, men
såg att det inte skulle kosta mer att göra

badrummen färdiga på fabrik och att det-
ta skulle spara ett lyft per volym på plat-
sen. 

Volymerna bar även isolering och fa-
sadpanel och det är snarare här som skon
klämmer.

Estetiska aspekter
Det finns aspekter av platsbyggandet,
som är väl värda att begrunda, inte minst
det platsbyggda uttrycket! Rationaliser-
ingen genom prefabricering ses ofta som
en fullgod ursäkt för ett bristfälligt utse-
ende och en undermålig ytfinish.

På fabriken har man ringa eller inget
intresse av arkitektoniska värden och på
platsen saknas i rationaliseringens anda
tiden att gottgöra för tidigare brister. När
bygginsatserna koncentreras till fabrik
lämnas hittills ofta det utseendemässiga
vind för våg, det vill säga det får bli som
det blir, och de förtillverkade elementen
får själva agera mönster, skapa rytm och
axla hela annonseringsbördan att beskri-
va vad det är för ett hus som står där.
(Fig 1)

Det arkitektoniska uttrycket och dess
betydelse måste emellertid tas på allvar! 

Mest prat
I maj i år anordnades ett seminarium
kring temat ”Design i det industrialisera-
de byggandet” i Stockholm. Arrangör
bland andra var Vinnova, i samarbete
med Designåret. Design har detta år förts
upp på agendan och det röda, liggande,
versala ”D” som är designårets logotyp
ses lite varstans.

Vid byggseminariet i maj var de teknis-
ka hjälpmedlen avancerade och modera-
torn aktiv och professionell, men det
åstadkoms inte särskilt mycket mer än
prat. ”Words, words, words” för att citera
Hamlet. 

Och inte särskilt intressanta ord heller.

Det erbjöds ett antal intressanta före-
dragningar av inbjudna talare, men då
moderatorn inte var insatt i ämnet for-
mulerades diskussionsfrågorna mycket
torftigt och samtalen blev rätt krystade
och inte särskilt givande.

Mycket pengar och ett trendigt tema
att stoltsera med räcker inte. Man måste
träffa rätt och man måste ställa samman
ett gediget underbyggt program. Annars
stannar det vid ytliga diskussioner utan
hållbar funktion och utan relation till om-
givningens behov – precis som uttrycket
av det byggda som resultat av att ”det bara
blev så”, ”prefabricering är ekonomiskt
gynnsamt” etcetera. (Fig 2 och 3)

Balans mellan värden
Det måste förvisso åstadkommas en rim-
lig balans mellan ett flertal faktorer vid ett
bygge; mellan hårda och mjuka värden;

FORM & TEKNIK I industrialiseringens tid kan man fråga 
sig vad platsbygget fyller för funktion, för andra än för den samtida
egnahemsbyggaren, den som ombesörjer sitt eget villabygge på mer
eller mindre egen hand.

Platsbyggets förtjänster
som förebild
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Fig 1. Prefabricerade ytelement i betong.
Brandbergen söder om Stockholm 1970–72.

Fig 2. Fasaden som en förlängning av
stommen. Putsade fasader vid Ringsiedlung,
Siemensstrasse, Berlin 1931.
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mellan transport och montage, produk-
tion och komfort. Men om ekvationens
resultat sänker det arkitektoniska värdet,
det som står för utseendet, uttrycket och
det omgivningen påverkande (både inte-
riört och exteriört), då bör man ändra nå-
gon faktor och räkna om. (Fig 4–5)

Arkitekturen ryggar ofta för standardi-

sering och industrialisering och låter sig,
liksom det handburna hantverket, skuf-
fas undan. Men för arkitektur, hantverk-
lig yrkesstolthet, ytfinish, sugpassning
och intrikata foglösningar med mera är
industrialiserat byggande bara ett verk-
tyg som alla de andra som utnyttjats un-
der byggnadshistorien, om än mer kom-

plext och måhända mer omvälvande. Det
är den sent utvecklade bygginriktade ut-
löparen från det sena 1700-talets in-
dustriella revolution.

Det är inte en fråga om hur detta verk-
tyg tar plats i och formar vår miljö; det är
en fråga om hur vi använder och utnyttjar
detta verktyg. D

Fig 3. Fasaden hängd utanpå, som en skärm,
material- och uttrycksmässigt oberoende av
stommen, Berlin 2000.

Fig 4. Interiör i flerbostadshus vid
Roslagstull i Stockholm, uppfört i volyms-
prefab.

Fig 5. Interiör från caféet Iruña i Bilbao.
Byggnaden är platsbyggd och inredd med
starka influenser från det moriska, det
arabiska arvet i Spanien.
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