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Sammanfattning 
Byggindustrin har inte följt med övriga industrins effektivisering för att få ner 
produktionskostnaderna och eftersom det är stort fokus på att bygga billiga bostäder väcktes 
idén att effektivisera småhusproduktionen genom att studera möjligheterna att överföra tekniken 
som används vid industribyggnation, hallbyggnadsteknik, med dess ekonomiska och flexibla 
fördelar till ett småhus.  

Vid nybyggnation av hallar har byggindustrin kommit långt i utvecklingen av byggkomponenter 
som ger låga produktionskostnader. Grundtanken med dessa komponenter är en hög 
prefabriceringsgrad med låga U-värden som dessutom har korta montagetider. 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att överföra 
hallbyggnadsteknik till produktion av småhus för att sänka produktionskostnaderna. 

För att undersöka om industribyggnadstekniken är överförbar till ett småhus projekterades en 
mindre villa fram med utgångspunkt från just denna teknik. Eftersom hög prefabriceringsgrad 
och ett snabbt montage på byggarbetsplatsen är viktiga faktorer har projekteringen i stor grad 
utgått från typdetaljer som idag används vid hallbyggnation.  

Studien visar att hallbyggnadsteknik enkelt går att överföra till en villa. Dessutom blir det 
billigare att bygga klimatskalet med vårt byggsystem jämfört med ett traditionellt prefabricerat 
småhus. Genom detta system kan den totala byggkostnaden för villan i jämförelsen sänkas med 
3-10 % beroende på vilket fasadmaterial som väljs.   

Systemet har potential att slå sig in på marknaden eftersom produktionskostnaderna kan sänkas 
och det finns stora möjligheter att vidareutveckla produkterna i systemet för att passa fler typer 
av byggnader.    



 

IV 

Summary 
The building industry has not followed the other industries efficiency improvement in order to 
decrease the production costs and since there is big focus on building cheap houses was an idea 
to produce more effective small houses brought up. A study was made to investigate the 
possibilities to transfer the technology used for industrial buildings, with its economical 
advantages to a small house.   

When industrial buildings are produced has the construction industry come far in the 
development of building components that gives low production costs. The main thought with 
these components is a high grade of prefabricate with a high thermal insulation and a short build 
up time. 

The aim with this diploma work is to see if it is possible to transfer the technology that is used 
for industrial buildings to the production of small houses to lower the production costs and give 
a more flexible building. 

In order to see if the industrial building technology is possible to transfer to a small house we 
produced drawings with a starting point in the technology of industrial buildings. Since high 
grade of prefabricate and a fast paste-up on the building workplace is important are the type 
details in our project similar to what is used in industrial buildings today.  

In the report, we show that the industrial building technology is possible to transfer to a small 
house. It also becomes more efficient to build the climate shell with our construction system 
compared with a traditional prefabricated small house. The total construction cost can with our 
system be reduced with 3-10% depending on which facade material is chosen.   

The system has a potential to wrap itself on the market since the production costs can be 
reduced and there are big possibilities to develop products in the system in order to fit several 
types of buildings. 
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Abstract 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att överföra 
hallbyggnadsteknik till produktion av småhus för att sänka produktionskostnaderna och ge en 
mer flexibel byggnad. 

Studien visar att hallbyggnadsteknik enkelt går att överföra till en villa. Dessutom blir det 
billigare att bygga klimatskalet med vårt byggsystem jämfört med ett traditionellt prefabricerat 
småhus. Genom detta system kan den totala byggkostnaden för villan i jämförelsen sänkas med 
3-10 % beroende på vilket fasadmaterial som väljs.  

Industriellt byggande, prefab, produktionskostnad, småhus, hallbyggnad 
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Definitionslista 

Begrepp 

Byggsystem Konstruktionslösning för byggnaden, där lösningen består av 

komponenter sammanfogade till ett system. 

Hallbyggnad Industribyggnad, uppbyggd med pelar-balkstomme och väggelement. 

Husföretag Tillverkare av prefabricerade småhus i trä.  

Just in time Planering som strävar efter att produktion och leverans ska ske i precis 

  rätt mängd och i rätt tid. 

Köldbryggor Konstruktionsdetalj som leder in kyla direkt från utsidan till insidan av 

byggnaden. 

Småhus  Mindre hus som främst är avsedd som bostad för ett hushåll. 

Stomme Alla bärande och uppstyvande element som ingår i byggnaden, 

exempel på dessa är grund, pelare, balkar, bjälklag.  

Storblock Element som levereras till och monteras på byggarbetsplatsen, 

exempelvis väggblock eller bjälklag.  

U-värde  Materialets värmemotstånd, ett mått på isoleringsförmågan. 

Volymblock Flera storblock sammansatta till en enhet. 
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1. Introduktion 
Här ges en bild och en förståelse för bakgrunden till examensarbetet och vad 
författarna vill uppnå med det. 

1.1 Bakgrund 
Vid nybyggnation av hallar har byggindustrin kommit långt i utvecklingen av 
byggkomponenter som ger låga produktionskostnader. Grundtanken med dessa 
komponenter är en hög prefabriceringsgrad och ett effektivt montage. Systemen är 
som regel uppbyggda med en pelar-balkstomme, väggelement och fribärande plåt på 
taket. Väggelementen är många gånger så kallade sandwichelement och består av tre 
skikt, två som håller ihop elementet och ett med en högisolerande kärna. Detta gör att 
väggarna har låga U-värden samtidigt som de har en hög prefabriceringsgrad. 
Flexibiliteten är hög i planlösningen eftersom stomsystemet tillåter stora spännvidder. 

De flesta småhus som byggs idag är prefabricerade i storblock eller volymblock. 
Gemensamt för både stor- och volymblock är att de är uppbyggda med en 
träregelstomme med isolering i regelverket. Takkonstruktionen är vanligtvis uppbyggd 
med takstolar i trä vilket kan medföra att det behövs invändig bärning i form av väggar 
eller balkar.  

Byggindustrin har inte följt med övriga industrins effektivisering för att få ner 
produktionskostnaderna och eftersom det är stort fokus på att bygga billiga bostäder 
väcktes idén att effektivisera småhusproduktionen genom att studera möjligheterna att 
överföra tekniken som används vid industribyggnation, hallbyggnadsteknik, med dess 
ekonomiska och flexibla fördelar till ett småhus.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det går att överföra den teknik 
som används vid hallbyggnader till produktionen av småhus för att sänka 
produktionskostnaderna och ge en mer flexibel byggnad. 

Vårt mål är att projektera fram en villa med byggkomponenter avsedda för 
hallbyggnader och utvärdera den med avseende på produktionskostnad och 
överförbarhet. 
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1.3 Avgränsningar 
Undersökningen omfattar främst en jämförelse mellan tekniken som används vid 
industribyggnation och ett traditionellt småhusföretags metoder. 

Jämförelsen behandlar till största del ekonomiska och produktionstekniska faktorer. 

Vad det gäller industribyggnadstekniken avgränsas studien till ett stomsystem i form av 
en pelar- balkkonstruktion med utvändiga sandwichelement som fasad. 

Småhusföretagens metoder har koncentrerats till monteringsfärdiga storblock som 
levereras direkt till byggarbetsplatsen för montering.  

Huset som ska projekteras fram är ett enplanshus som ska vara optimerat med 
industribyggnadstekniken och de produkter som redan finns på marknaden. Dessutom 
ska huset ha minst lika bra U-värde som ett motsvarande småhus. 

Fokus ligger på de delar som skiljer metoderna åt med tyngdpunkt på ytterväggs- och 
takkonstruktion. Därför behandlas inte inredning, installationer och innerväggar. 
Grundläggningen beräknas inte utan förutsätts vara en kantförstyvad betongplatta.  
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2. Teori 
Examensarbetets teoridel består av beskrivningar av industrialiserat byggande, 
hallbyggnadsteknik och prefabricerade småhus. 

2.1 Industrialiserat byggande 
Definitionen av industrialiserat byggande är att processen till stor del har 
rationaliserats och standardiserats, detta kan bland annat gälla kontroller, 
produkter och logistik (Broberg m.fl. 2006). 

Erfarenheter visar att användningen av prefabricerade byggnadsdelar ger såväl 
ekonomiska, tidsmässiga som kvalitativa fördelar. Fördelarna yttrar sig genom kortare 
arbetstider, mindre spill och byggavfall (Adler 2005). Arbetsplatsolyckorna minskar 
eftersom det är lättare att uppnå en god arbetsmiljö i en fabriksmiljö. Dessutom 
minskar byggfukten och torktiden (Fernström och Kämpe 1998). 

Civilingenjörerna Fernström och Kämpe (1998) delar upp det industriella 
byggandet i fyra viktiga delar: 
 
• Stomme, uppförd med hög prefabriceringsgrad för ett tidigt tätt hus. 
• Installationer 
• Inredning 
• Utrustning 

Vad det gäller installationer, inredning och utrustning är det viktigt att 
samordning sker i ett tidigt skede eftersom det påverkar konstruktionen och är 
svårt att ändra på i efterhand (Fernström och Kämpe 1998). 

2.1.1 Historik   

Byggbranschen har till skillnad från många andra branscher inte genomgått någon 
direkt industrialisering. Dock har vissa närmanden gjorts inom exempelvis 
småhusindustrin men fortfarande sker en stor del av byggnationen på 
byggarbetsplatsen. Detta leder till begränsningar bland annat vad gäller 
kvalitetskontroller och produktionsstyrning (Broberg m.fl. 2006). Dock innebar 
1800-talets industriella utveckling att även byggnationen i viss mån övergick från 
hantverk till industrialisering. Exempel på prefabricerade byggnadsverk från 
denna tid är Eiffeltornet i Paris och Crystal Palace i London (Fernström och 
Kämpe 1998). Författarna jämför byggindustrin med bilindustrin och pekar på 
GM-företagen Opel och SAAB som samarbetar genom att använda sig av samma 
underrede till sina respektive bilar, medan alla synliga delar har en tydlig 
företagsprägel. De menar att byggnadernas stomme skulle kunna vara bilens 
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underrede. En rimlig standardisering av stomsystemen kan fortfarande ge 
arkitekterna möjligheter att skapa vackra och varierande bostäder, både till det 
inre och yttre (Fernström och Kämpe 1998). 

Enligt Adler (2005) var en viktig historisk händelse för det industrialiserade 
byggandet lanseringen av miljonprogrammet på 1960-talet. Målet var att ta fram 
en miljon bostäder under en tioårsperiod. För att kunna uppfylla 
miljonprogrammets mål var byggbranschen tvungen att rationalisera sina 
konventionella metoder genom att flytta tillverkningen av byggnadsdelar från 
byggarbetsplatsen till fabriker där de masstillverkades. Genom rationaliseringen 
minskade arbetskraftsbehovet och materialspillet, dessutom blev byggtiderna 
kortare (Adler 2005). 

2.1.2 Förutsättning för industriellt byggande   

Vid ett industriellt byggande blir byggarbetsplatsen en modern monteringsindustri 
med optimerade metoder. Prefabriceringsgraden ligger idag på 85 % vad det 
gäller småhus och 80 % när det gäller industribyggnader (Fernström och Kämpe 
1998). Projekteringen i byggprocessen är betydelsefull vid industrialiserat 
byggande och valet av byggmetod är mycket viktigt eftersom det påverkar 
kostnaderna, både i produktionsskedet och i ett helhetsperspektiv. Då byggmetod 
väljs har byggtiden stor betydelse, prefabriceringsgraden påverkar därav 
byggnadsprojektet som helhet (Nordstrand och Revai 2002). 

För att sammansättning av byggnadens prefabricerade delar ska vara möjlig krävs 
att elementen har samordnade dimensioner, egenskaper och anslutningar. Ett 
effektivt monteringsarbete kräver tillämpning av standardiserade produkter. 
Fernström och Kämpe (1998) bedömer att enkla komponenter bör utvecklas för 
att sedan kunna användas på ett flexibelt sätt i många typer av byggnader.  

Stommen ska anpassas till byggnadens ändamål och funktion. Anpassningar 
måste bland annat göras med hänsyn till ekonomi och planlösningar. 
Flexibiliteten i byggnaden är också en viktig ingrediens, ska exempelvis 
planlösningen, utan en allt för stor insats kunna ändras, måste hänsyn tas till det 
under projekteringen av stommen (Larsson 1991).  Att en bostad har god 
anpassbarhet är viktigt eftersom exempelvis rumsskiljande väggar kan komma att 
flyttas vid en ombyggnation (Adler 2005). Stor valfrihet bör gälla i bostäder, vilket 
innebär stora spännvidder och goda möjligheter att flytta/riva väggar vilket 
öppnar möjligheten att ändra antalet rum i bostaden (Fernström och Kämpe 
1998). 

Arkitekten Peter Adler (2005) beskriver de förutsättningar som gäller vid 
anpassbar byggnation med prefabricerade byggnadsdelar i följande punkter: 

• Tillverkning av samordnade och tillämpbara byggnadsdelar som kan användas 
i flera mindre projekt för att dra nytta av serieeffekten. 
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• Produktinformationen ska vara saklig och jämförbar. 

• Sortimentet av de prefabricerade byggnadsdelarna ska vara brett och 
utbytbarheten mellan byggnadsdelarna ska vara möjlig (Adler 2005). 

De främsta målen med industriellt byggande är att få betydligt kortare byggtider 
och samtidigt minska antalet arbetstimmar på byggarbetsplatsen. På så vis är 
tidigare inflyttning möjlig och dessutom förenklas kvalitetsarbetet på 
arbetsplatsen (Fernström och Kämpe 1998).  

Flexibilitet är något som är viktigt vid byggnation av varuhus, kontorshus, 
industrilokaler och utställningshallar. Vid dessa typer av byggnader används ofta 
en pelar- balkkonstruktion eftersom hinder i form av bärande väggar invändigt 
undviks. Denna typ av konstruktion är dock ovanlig i bostäder i Sverige (Adler 
2005). I framtiden anser Fernström och Kämpe (1998) att bostäderna måste 
byggas betydligt billigare än idag och där människor ska kunna bo utan några 
subventioner. Idag har subventionerna tagits bort men behovet att bygga billiga 
bostäder finns fortfarande kvar. Dessutom kommer ökade spännvidder i 
bostäderna bli ett tydligare krav från brukarna.  

Adler (2005) menar att användningen och möjligheterna med prefabricerade 
byggnadsdelar är beroende av god kunskap och hantering av tekniken. 
Författaren belyser också att de nya byggmetoderna inte utnyttjas till fullo men 
ser stora möjligheter när det gäller sammanfogning och utbytbarhet av 
komponenter från olika tillverkare. Han ser också de betydande 
utvecklingsmöjligheterna som ett industrialiserat byggande innebär, med tanke på 
god funktion och anpassningsbara produkter och metoder (Adler 2005). 

Peter Broberg (2006) anser att möjligheten att flytta produktion från 
byggarbetsplatser till fabriker är något som bör tas till vara på i byggprocessen. 
Författaren beskriver också fördelarna med att leverera olika prefabricerade 
element ´just in time´ med minimalt monterings- och sammanställningsarbete och 
inte behöva mellanlagras på arbetsplatsen. Vidare påpekar Broberg (2006) att en 
industrialiserad tankegång kan åstadkomma en så bra byggprodukt som möjligt 
genom att använda en mycket låg resursinsats (Broberg 2006). 

2.2 Hallbyggnadsteknik 

2.2.1 Stomsystem   

Stommen i hallbyggnader består av stål, limträ eller betong. Det vanligaste är att 
använda sig av en pelar- balkstomme, det vill säga takbalkar som tar de vertikala 
lasterna och för dem vidare till pelarna. Enligt Cederfeldt (1977) finns det olika sätt att 
ta upp de horisontala lasterna på, antingen kan inspända pelare i grunden användas 
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eller ledat infästa. Inspända pelare har fördelen att ramen stabiliseras utan att några 
fackverk i väggarna behövs. Det är främst stålpelare som går att göra fast inspända 
medan limträpelare oftast måste beräknas som ledade. 

För att ta upp de horisontala lasterna vid en limträkonstruktion används ett fackverk 
mellan pelarna eller en styv väggskiva. Det här gör att fönster inte kan placeras hur 
som helst i vissa fack i stommen (Cederfeldt 1977).  

2.2.2 Väggar 

Sandwichelement av olika slag är den vanligaste ytterväggen på hallbyggnader idag. 
Det går snabbt att montera elementen på den bärande stommen och ger färdiga ytskikt 
på både in- och utsida. 

En sandwichkonstruktion består av två tunna och styva täckskikt som med limfogar 
binds samman av ett kärnmaterial. Detta består av ett lätt material med god 
isoleringsförmåga (Nationalencyklopedin 2009). Exempel på kärnmaterial är cellplaster 
och mineralull. De vanligaste sandwichkonstruktionerna som används inom 
hallbyggnad är plåtelement och betongelement. 

Plåtelementen började komma fram på marknaden under 1980-talet och har efter det 
växt sig allt starkare. Anledningen till den ökade användningen under de senaste åren 
är på grund av att det går snabbt att montera de lätta blocken samt att de har ett lågt 
U-värde utan köldbryggor. Det finns många olika leverantörer av plåtelement på 
marknaden vilket gör att det också finns många olika korrugeringar och kulörer att 
välja mellan (Hellström 1995). 

2.2.3 Tak 

Det utvändigt isolerade plåttaket är det dominerande på marknaden. Taket består av 
en bärande takskiva av trapetsprofilerad plåt med utvändig isolering och tätskikt. 
Takskivan läggs upp på takåsar eller direkt på primärbalkarna. Den kan även utnyttjas 
för att ta upp horisontalkrafter och stabilisering av byggnaden (Cederfeldt 1977). 

2.3 Prefabricerade småhus 

2.3.1 Historik 

Den svenska tekniken med prefabricerade byggelement och monteringsfärdiga delar 
har sitt ursprung i Stockholm. Arkitekten Fredrik Blom (1781-1853) var först med 
introduceringen av det flyttbara huset. Nyheten var möjligheten att köpa ett komplett 
hus som kunde uppföras var som helst i landet (Edlund 2004). På fabriken byggs 
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antingen storblock eller volymblock som sedan fraktas till byggarbetsplatsen för 
montering. 

Borohus, beläget nära Vetlanda, var först med lanseringen av småländska villor och 
stugor via kataloger, den första 1924. Enligt Edlund (2004) följde många husföretag 
Borohus exempel och inledde en intensiv marknadsföring och produktion av 
kataloghus. Monteringsfärdiga småhus i trä blev något av en småländsk specialitet 
eftersom sågverksindustrin utvecklades snabbt och snickeriproduktion blev en allt 
viktigare del i verksamheten (Edlund 2004). 

Husföretagen hade stor framgång under 1900-talet, Edlund (2004) belyser att 
förmågan att producera och leverera ett fullgott hus till ett förhållandevis bra pris var 
anledningen till framgången. Författaren påtalar att husföretagen alltid varit starkt 
beroende av marknadskrafter, såsom arkitektur, energikostnader och bostadspolitik.  

Samtidigt som husföretagen utvecklade sina produktions- och distributionsmetoder 
pågick en rationalisering på byggarbetsplatsen av byggföretagen. Inspirationen kom 
från USA och det hela gick ut på att bygga ett större antal hus på samma område, så 
kallade gruppbyggda småhus (Jonsson 2004). 

Småhusens stommar har längre livslängd än installationerna och därför är 
samordningen, redan i projekteringsskedet, däremellan av yttersta vikt. Installationerna 
bör alltså utan allt för stora ingrepp kunna bytas ut (Adler 2005). 

 

 

 

 

 

Andreas Edvardsson och Anders Eriksson 

 



Institutionen för teknik och design, TD 
Examensarbete 15 poäng, C-nivå 
Andreas Edvardsson och Anders Eriksson  2009-05-20 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

_________________________________________________________________________________________________

3. Metod och genomförande 
Examensarbetet är uppdelat i två olika delar, dels en teoridel som beskriver hur det 
byggs hallbyggnader och prefabricerade småhus idag samt en del där vi studerar om 
det går att överföra hallbyggnadstekniken med dess fördelar till småhusproduktion. 

3.1 Litteratursökning 
För att på ett snabbt och enkelt sätt sätta oss in i vilka olika byggtekniker som används 
idag inleddes arbetet med litteraturstudier via bibliotekets databas och Internet. För att 
få fram bra träffar togs följande sökord fram och användes vid sökningarna: 
 
• Industriellt byggande 

• Väggelement 

• Stomsystem 

• Industriella byggsystem 

• Industrialiserat byggande 

• Hallbyggnad 

• Prefabricering 

Därefter sorterades de artiklar och böcker som ansågs vara relevanta och aktuella för 
examensarbetet. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Val av hustyp 

För att kunna påbörja projekteringsarbetet behövdes en planlösning för ett litet 
småhus. Efter en undersökning bland småhustillverkarna i Sverige hittades en 
planlösning som de flesta företagen hade en variant av. Fasaderna ritades om för 
att göras optimal för hallbyggnadstekniken medan planlösningen behölls snarlik 
den som hittades hos husföretagen. 

De största fasadändringar som gjordes var att ändra taklutning till ett nästan platt 
tak samt att ta bort takutsprången. Detta gjordes på grund av att vårt byggsystem 
är mest lämpat för de här konstruktionerna. De små ändringarna på 
planlösningen bestod i att anpassa yttermåtten på huset till längderna på 
sandwichelementen. 
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Materialen som användes i vår villa finns redan på marknaden då det är ett 
mycket vanligt sätt att bygga hallbyggnader på. För att hitta sandwichelement som 
passar till vårt system gjordes en marknadsundersökning bland leverantörerna via 
Internet där hänsyn togs till U-värde, flexibilitet bland tillbehör och om 
leverantören har produkter till flera olika byggdelar. Leverantörerna som hade 
produkter som verkade intressanta kontaktades sedan via telefon för ytterligare 
information om kulörer, profileringar och vilka beslag de använder sig av i sina 
detaljlösningar. 

3.2.2 Projektering 

För att se om industribyggnadstekniken är överförbar till ett småhus projekterades en 
mindre villa fram med utgångspunkt från just industribyggnadstekniken. Eftersom hög 
prefabriceringsgrad och ett snabbt montage på byggarbetsplatsen är viktiga faktorer 
har projekteringen i stor grad utgått från typdetaljer som idag används vid 
hallbyggnation. För att komplettera ritningarna gjordes också illustrationer och 
beskrivningar. En överslagsdimensionering på balkar och pelare har också gjorts. 

3.2.3 Metod för jämförelse 

En stor del av det här examensarbetet består i att jämföra om det blir billigare att 
bygga småhus med hallbyggnadstekniken än ett traditionellt prefabricerat trähus. 
Eftersom syftet inte var att beräkna vad respektive hus skulle kosta, utan i det här 
fallet vad som är skillnaden, valde vi att plocka ut de byggdelar som skiljer de två 
hustyperna åt. Följande byggdelar valdes ut för att studeras noggrannare: 

• Ytterväggar 

• Yttertak 

• Komponenter som ingår i det bärande systemet 

• Undertak 

• Montering av material på byggarbetsplats 

För att få en rättvis jämförelse specificerades vad varje byggdel ska innehålla och 
hur långt de ska vara färdigställda. På så vis kontrolleras att samtliga byggdelar är 
jämförbara mellan de två olika byggsystemen.  

3.2.4 Produktionskalkyler 

Vid kalkylering av produktionskostnaderna för husen har vi tagit hjälp av Granflo 
Bygg AB. De använder sig av kalkylprogrammet BidCon för att ta fram sina 
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anbud, i programmet finns det inlagda priser för olika byggmaterial. De här 
priserna har använts för allt material som platsbyggs. Materialpriserna för 
sandwichelement och takplåt avsedda för hallbyggnadssystemet är framtagna 
genom en offertförfrågan hos Lindab, övriga kostnader för underentreprenader 
såsom takbeläggning är beräknade erfarenhetsmässigt. 

För att räkna ut kostnaden för ett traditionellt prefabricerat småhus tog Granflo 
Bygg in offert från ett husföretag de brukar samarbeta med, Granflo Bygg har 
också räknat ut vad det skulle kosta att montera väggelementen och färdigställa 
taket.  

I programmet finns en slutsida med påslag för arbetsledning, entreprenörsarvode 
med mera. Den här slutsidan har varit enligt deras standard och ej ändrats något 
mellan de olika hustyperna.   

3.3 Kritik till vald metod 
För att få ett tillförlitligare resultat kan studien utvidgas genom att ta in fler offerter 
från samtliga leverantörer och entreprenörer. På så vis kan bättre underlag fås till 
jämförelsen mellan de olika byggsystemen. Dessutom bör flera hustyper beräknas, på 
grund av att eventuella samband mellan exempelvis storleken och typen på huset 
gentemot produktionsekonomin kan ses.  
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4. Resultat 
Resultatet av vår studie visar att det går att överföra hallbyggnadstekniken till 
småhusproduktion. Under projekteringen har ritningar tagits fram (se Bilaga 
1/Ritningförteckning).  

Utredningen av produktionskostnaderna visar att systemet också är mer ekonomiskt 
än ett traditionellt småhus. Kostnaderna för de olika byggdelarna finns specificerade 
längre fram i det här kapitlet. 

4.1 Systembeskrivning 
I det här avsnittet beskrivs hur systemet är uppbyggt och visar att det går att överföra 
tekniken som används vid hallbyggnation till småhusproduktion.  

4.1.1 Stomsystem 

Byggnadens stomsystem består av en pelar- balkkonstruktion, där pelarna är fast 
inspända i grunden och balkarna ligger fritt upplagda. Pelarna består av VKR60,6 och 
sadelbalkar i limträ. Efter gjutning av kantförstyvad betongplatta svetsas VKR-rör på 
ingjutningsplattor och sedan kan balkarna monteras från långsida till långsida, det vill 
säga ytterkant VKR-rör till ytterkant VKR-rör (se Bilaga 1/ritning K-20.1-10 och 
Bilaga 2/ illustration 5). 

4.1.2 Ytterväggar 

Samtliga sandwichelement är 4000 x 1100 x 120 mm. På husets långsida monteras tre 
element i både höjd- och längdriktning medan kortsidan består av två element i längd- 
och tre i höjdriktning. Elementen släpps ut 120 mm från ytterkant VKR-rör på 
kortsidorna. Detta medför att huset får yttermåtten 8000 x 12240 mm, se bilaga 
1/ritning A-40.1-10. I mitten på långsidorna används element med sinusprofilering i 
mörk färg som fasadmaterial medan det på kanterna är ljusare och mindre profilerad 
fasad (se Bilaga 2/illustration 1-4). 

Monteringen av sandwichelementen inleds med att en syllskena, med sylltätning både i 
och under skenan, placeras 10 mm från stommen. Ett sockelbleck med transparent fog 
fästs mot syllskenan och sedan kan sandwichelementen monteras med hjälp av skruvar 
in i stålstommen (se Bilaga 1/ritning K-20.6-10). De horisontala skarvarna tätas genom 
en befintlig tätning som finns på varje element (se Bilaga 1/ ritning K-20.6-13). Vid de 
vertikala skarvarna används drevning i form av stenull mellan elementen och tejpning 
på utsidan. Dessutom sätts ett beslag vid skarvarna, pilastrar och hörnbeslag som fästs 
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i väggen med hjälp av popnitar (se Bilaga 1/ritning K-20.6-12, K-20.6-11 och figur 1 
& 2).  

 

 

   

 

 

 

 
         

         Figur 1. Infästning av sandwichelement           Figur 2. Skarvning av sandwichelement 

 

På långsidorna måste det översta sandwichelementet sågas för att väggen ska få rätt 
höjd. Likaså ska det sågas vid samtliga öppningar, dörrar och fönster. Vid dörrarna 
och fönstren används ett U-beslag runt sandwichelementen (se Bilaga 1/ritning K-
20.6-16). Sandwichelementen i sig ger ett U-värde på 0,20.  

Invändigt kompletteras ytterväggen med ett installationsskikt bestående av 45x70 
träreglar, mineralull och gipsskiva. Detta ger ett U-värde på ytterväggen på 0,18, vilket 
är jämförbart med ett traditionellt småhus U-värde. 

4.1.3 Takkonstruktion 

Takkonstruktionen består av fribärande TRP-plåt med plastfolie, isolering i form av 
stenullsskivor och cellplastskivor, och takbeläggning av papp. Den fribärande plåten 
skruvas fast i limträbalken. För att fästa sandwichelementen upptill används en 
krönbalk som är skruvad i den högprofilerade plåten (se Bilaga 1/ritning K-20.6-14). 
Takavvattningen sker på långsidan genom utvändig hängränna som skruvas in i en 
krönbalk (se Bilaga 1/ritning K-20.6.15). 

4.2 Produktionsekonomi 
Det här avsnittet behandlar den ekonomiska jämförelsen mellan de olika systemen. I 
Bilaga 3 finns kalkyler med ingående byggdelar från Granflo Bygg AB. Kostnaderna 
från deras kalkyler finns specificerade under rubriken 4.3.   
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4.2.1 Tabell jämförelse 

Tabell 4.1 Byggnadstyp         
Fasadtyp  Traditionellt Vårt system Skillnad Procent

Förberett för puts 441 200 kr 361 400 kr 79 800 kr 18,1%

Trä- / plåtfasad 509 400 kr 376 400 kr 133 000 kr 26,1%

Träfasad 509 400 kr 455 000 kr 54 400 kr 10,7%

4.3 Kostnadsspecifikation 

4.3.1 Traditionellt småhus 

Kostnaderna är beräknade för att göra huset färdigt utvändigt med tak och, i 
alternativet med träpanel, komplettering av blockskarvar utvändigt. Invändigt 
kompletteras blockskarvarna med gips. För att få småhuset jämförbart med vårt 
byggsystem kompletteras också vindsbjälklaget med glespanel, gips och 
lösullsisolering. 

4.3.1.1 Offert byggsats   269 200 

Ytterväggar – storblock  

• 9 utegips 

• 240 mineralull 

• 240 energiregel 

• Diffusionstät plastfolie 

• 13 gips 

Yttertak 

• Betongtakpannor 

• 45x95 bärläkt underlagstak 

• Monteringsfärdiga takstolar 

• Vindskivor 
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Övrigt 

• Ytterdörrar, förmonterade i storblock 

• Fönster, förmonterade i storblock 

• Plåtar 

4.3.1.2 Mobilkran   10 100 

4.3.1.3 Montering av byggsats  99 300 

4.3.1.4 Komplettering av vindsbjälklag 62 600 

• 400 lösull 

• Armerad diffusionstät plastfolie 

• 28x70 glespanel 

• 13 gips 

• Målning 56-02810 

4.3.1.5 Tillägg för träpanel  68 200 

• Lockpanel (monterad på storblock) 

• Komplettering av panel i blockskarv 

• Målning 66-00010 

4.3.2 Vårt system 

I de specificerade kostnaderna ingår montage och leverans av material. I alternativet 
med plåtfasad tillkommer en kostnad för beslag som inte behövs i de andra 
alternativen.  

4.3.2.1 Stomme   40 600 

• Pelare VKR 60x60-5 

• Sadelbalk i limträ 

4.3.2.2 Ytterväggar – U-värde 0,18  84 300 

• 120 sandwichelement i plåt (FM-Global certifierad) 

• Installationsregelverk enligt 4.3.2.3 
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4.3.2.3 Installationsregelverk  47 900 

• 45x70 träregelverk 

• 70 isolering 

• 13 gips 

4.3.2.4 Yttertak – U-värde ca 0,12  62 600 

• Papptäckning 

• 300 isolering 

• Högprofilerad fribärande plåt 

4.3.2.5 Utvändig plåt   13 600 

• Krönplåt 

• Hängränna 

• Fotplåt 

4.3.2.6 Övrigt   111 300 

• Fönster och dörrar 

-utvändiga listbeslag 

• Nedpendlat undertak  

4.3.2.7 Mobilkran   16 100 

4.3.2.8 Avdrag vid putsfasad  -15 000 

• Plåtbeslag 

4.3.2.9 Tillägg vid träfasad  78 600 

• Lockpanel (monterad på storblock) 

• Målning 66-00010 
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5. Diskussion  
I resultatet har vi visat att det blir billigare att bygga klimatskalet med vårt byggsystem 
jämfört med ett traditionellt prefabricerat småhus. Klimatskalet utgör dock bara en del 
av den totala kostnaden för en villa då alla andra kostnader för inredning, golv, 
underentreprenader etcetera fortfarande kommer till. Med vårt system kan den totala 
byggkostnaden sänkas med 3-10% beroende på vilket fasadmaterial som väljs.  

För de konsumenter som har tänkt sig en traditionell villa är antagligen inte vårt 
system det bästa alternativet. En villa ses som en stor investering och då spelar kanske 
inte en besparing på 50 000 – 100 000 någon roll. Målgruppen bör istället vara de 
privatpersoner som vill ha en annorlunda villa till ett riktigt bra pris. Det finns också 
en stor ekonomisk vinst att göra för företag som ska exploatera ett större område och 
väljer mellan traditionella metoder och vårt system. Ännu större möjligheter finns för 
ett företag som specialiserar sig på konceptet att bygga upp klimatskalet och göra 
färdigt utvändigt för att senare överlåta övrig byggnation till en annan entreprenör. 

Det här konceptet passar väldigt bra för självbyggare, det vill säga konsumenter som 
vill utföra delar av sitt hus på egen hand. De har då ett färdigt hus med avseende på 
täthet och konstruktion och kan spara pengar genom att göra de invändiga 
kompletteringarna, såsom innerväggar, golvbeläggning och inredning, själva. 

I arbetet har det gjorts en del kompromisser för att få de två systemen helt jämförbara. 
För att byggsystemet ska kunna slå i genom på marknaden bör villan projekteras helt 
efter byggkomponenternas förutsättningar och inte försöka efterlikna dagens 
traditionella småhus. En jämförelse kan göras med bilens utveckling, där den första 
bilen liknade en hästdroska. Det invändiga regelverkets kostnad är cirka 15 % av den 
totala kostnaden för klimatskalet. För att göra systemet mer optimalt och därmed 
billigare kan installationsskiktet tas bort och elen placeras i innerväggarna istället. För 
att kompensera väggens isoleringsvärde ökas sandwichelementens tjocklek vilket 
endast innebär en liten kostnadsökning. Tas installationsregelverket bort blir pelarna 
synliga och därmed är limträpelare ett bättre alternativ ur arkitektonisk synvinkel. 

Jämförelsen som har gjorts mellan ett traditionellt småhus med träfasad och vårt 
systems plåtfasad, som ger den största ekonomiska skillnaden, är egentligen inte helt 
jämförbar eftersom träfasad värderas högre utav konsumenterna. Takkonstruktionen 
på vår villa är inte heller likvärdig med en traditionell villas och kan också uppfattas 
med ett lägre arkitektoniskt värde. För vårt system finns det egentligen inga 
begränsningar vad gäller takkonstruktion, studien innefattar endast det alternativet vi 
anser vara det mest optimala för systemet. Andra taklösningar medför dock även en 
annan prisbild. En annan lösning för att få taket att uppfattas med högre värde är att 
använda sig av ett sedumtak, det hade dessutom passat bra i vårt moderna system.   

Studien är avgränsad till att gälla en villa med liten boarea men systemet passar minst 
lika bra till att bygga större villor där klimatskalet också blir större. Fördelen med 
pelar-balkstomme är att relativt stora spännvidder kan uppnås utan att någon extra 
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bärning eller stöd behövs i mitten. Detta gör att vårt system även fungerar i mer 
komplexa hus där kunden vill ha en öppen planlösning utan invändiga pelare. 
Dessutom blir byggnaden mycket flexibel eftersom planlösningen kan förändras utan 
att den bärande konstruktionen behöver ändras. 

Förutom småhusproduktionen finns det även stora framtidsmöjligheter för vårt 
system vid nybyggnation av kontor och flerbostadshus. Detta på grund av att det är 
stora väggytor och därmed finns mycket pengar att tjäna. Dessutom har den här typen 
av byggnader ofta ett stomsystem som skulle fungera väl ihop med sandwichelement. 

Stora kontorsbyggnader har ofta spektakulära fasader vilket relativt enkelt går att 
åstadkomma även med det här systemet eftersom sandwichelementen går att få i en 
mängd olika profileringar och kulörer. Här finns det också stora 
utvecklingsmöjligheter i framtiden eftersom stål är ett flexibelt material. Det går dels 
att utveckla skarvbeslagen till både storlek och form men också ta fram nya strukturer 
på ytan, till exempel en färg med putsstruktur eller andra korrugeringar. För att få ett 
mer flexibelt koncept bör blocken tas fram i fler bredder, då minskar spillet och 
effektiviserar montaget på grund av att det då är lättare att anpassa blocken till vägg- 
och bröstningshöjder. Systemet öppnar möjligheter för en ny typ av arkitektur genom 
att ett hus projekteras fram utifrån systemets förutsättningar. 

I framtiden finns det också möjligheter att använda det här systemet till att bygga 
passivhus. Genom att ta fram ett tjockare element, cirka 200-300mm, fås en 
förhållandevis tunn passivhusvägg på grund av elementens högvärdiga isolering. Vid 
passivhus är tätheten i byggnaden mycket viktigt, därför måste en utredning göras 
angående väggelementens tätningar. Eventuellt måste väggen kompletteras med en 
plastfolie. 

Under arbetets gång har idén väckts att projektera fram en annorlunda villa i två plan 
med högt i tak över kök och vardagsrum samt en övervåning där sovrummen är 
placerade. I det här alternativet minskar storleken på husets byggnadsarea och därmed 
går det att bygga på relativt små tomter. Det går också att placera husen nära varandra 
om inga fönster placeras på gavlarna eftersom sandwichelementen är brandklassade 
enligt FM-Global. Den här villan ska kunna erbjudas till ett mycket lågt pris genom 
förändringarna som togs upp i ett föregående stycke samt en billig inredning. 
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6. Slutsatser 
Hallbyggnadstekniken går att överföra till produktionen av småhus med de 
byggkomponenter som finns på marknaden idag. För att byggnaden ska göras optimal 
krävs dock vissa ändringar i fasaden på villan.  

Systemet sänker produktionskostnaderna av klimatskalet på en villa som dock bara är 
en del av totalkostnaderna för ett småhus.  

Framtidsmöjligheterna för systemet är goda eftersom det finns många områden som 
går att utveckla vidare. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Ritningsförteckning med tillhörande ritningar 
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