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Sammanfattning 
 

I Hudiksvalls kommun är förskolorna byggda på 70- och 80-talet och är i behov av renovering. 

Kommunen har kommit fram till att det är billigare att ersätta de gamla förskolorna med nya 

förskolor än att renovera de befintliga. Huvudsyftet med detta examensarbete är att göra en 

jämförelse mellan platsbyggda- och modulförskolor, för att få en klarare bild över vilken typ av 

förskola som är mest fördelaktig, med fokus på byggtekniska egenskaper som påverkar arbetsmiljön.  

I kommunen finns det så kallade ”flyttbara” förskolemoduler sen början av 2000-talet och en ny 

permanent modulförskola började byggas i januari 2012. De modulförskolor som redan fanns i 

kommunen kommer från två olika leverantörer. Därför har rapportens fokus lagts på att jämföra 

dessa två modullösningar med platsbyggda förskolor. Jämförelsen har fokus på arbetsmiljön för 

förskolelärarna när det gäller byggtekniska lösningar för de olika typerna av förskolorna. 

För att kunna få en översiktlig bild över hur förskolelärarna upplever arbetsmiljön och om det är 

någon skillnad mellan platsbyggda- och modulförskolor genomfördes en enkätundersökning, där 

förskolelärarna skulle bedöma den upplevda arbetsmiljön. Eftersom de moduler som finns i 

kommunen är från 2000-talet är även de platsbyggda förskolor som var med i enkäten också byggda 

på 2000-talet för att harmonisera jämförelsen.  

Rapporten börjar med att beskriva vad kommunen ställer för olika krav på förskolorna och sedan 

kommer det en undersökning av arbetsmiljön på alla förskolor i kommunen som Hudiksvalls kommun 

gjorde 2010. Efter det kommer en beskrivning över hur modulariseringen har sett ut och utvecklats i 

Sverige. Det följs upp av en beskrivning av Cramos och Moelvens byggtekniskaspecifikationer för 

deras moduler och hur bygget av Moelvens förskola i Hudiksvalls kommun har gått till, följt av 

redovisning och diskussion av resultatet från enkätundersökningen. Hela rapporten avslutas med 

resultat och diskussion över de resultat som tagits och besvarande av frågeställningar.  



   

Abstract 
 

The preschools in Hudiksvall are built in the 1970’s and 1980´s and are therefore in need of 

refurbishment. According to the municipality of Hudiksvall it’s more viable to build new preschools 

than to repair the already existing. The main purpose of this report is to compere preschools that are 

built on site with preschool modules, which would be the most economically defensible long term 

decision.  

In Hudiksvall there are preexisting “movable” modules for preschools that are built in the 21th 

century and they started to build a new “permanent” preschool module in January 2012. The 

preexisting preschool modules in Hudiksvall come from two different suppliers. Therefore is the main 

purpose of the report focused on comparing these two module solutions with preschool’s that are 

built on site. The focus of the comparison is on the work environment for preschool teachers that 

appeals to the structural engineering of the different types of preschools.   

To get an overview over how the preschool teachers experience their work environment and if 

there’s any difference between preschools built on site and preschool modules a survey was done, 

where the preschool teachers should judge how they experienced the work environment of different 

structural engineering solutions in the preschools. Because the preexisting preschool modules are 

from the 21th century, only “built on site” preschools from the 21th century was included in the survey 

so that the result would be as comparable as possible.  

The report begins with a description over the demands that Hudiksvall states on their preschools 

after that there’s a survey over the work environment on all preschools In Hudiksvall that they did in 

2010. It’s followed by a description over the modularization in Sweden. Then there’s a description 

over Cramo’s and Moelven’s structural engineering modules and how the construction of the new 

preschool in Hudiksvall proceeded, followed by the result and a discussion of the survey. The whole 

report ends with a discussion over the results made and answering of the beforehand decided 

questions.    
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1. Inledning  
I inledningen beskrivs bakgrund, syfte och avgränsningar för att läsaren ska få en sammanfattning av 

vad studien behandlar. 

1.1 Bakgrund 
Förskolorna i generellt i Sverige är väldigt beroende av hur demografin ser ut. Nedan visas en graf 

(figur 1)som är sammanställd från en tabell på statistiska centralbyrån (www.scb.se) över hur antalet 

barn i åldrarna 0-5år har förändrats under 2000-talet i Hudiksvalls kommun. 

 

Figur 1 Demografi i Hudiksvall 

Som grafen visar så skiljer sig antalet barn i ”förskoleåldern” ganska mycket från år till år vilket ställer 

till problem för planeringen av storleken på förskolor. Mycket eftersom förskolorna dimensioneras 

för antalet barn just under den perioden som förskolan byggs, vilket sedan leder till problem i 

framtiden om det blir så kallade ”baby booms” när det föds mer barn än vanligt under vissa år. Sedan 

finns även problemet med att antalet barn i de olika områdena i kommunen också varierar, vissa 

områden är mer attraktiva än vad andra är. Detta probleme finns i stort sett i alla Sveriges 

kommuner. Det är på grund av att antalet barn i ”förskoleåldrar” varierar som det på många 

förskolor antingen är för mycket eller för lite barn. Ett sätt att hantera variationen i demografin är att 

bygga flexibla förskolor som kan varieras i storlek. 

 
De flesta förskolorna i Hudiksvalls kommun är byggda på 70- och 80- talet. De har blivit väldigt slitna 

med åren och trots att renoveringar utförts vid behov, är förskolorna fortfarande slitna och har en 

dålig arbetsmiljö. Hudiksvalls kommun har kommit fram till att det är billigare att bygga nytt än att 

fortsätta renovera. Därför har de upprättat en femårsplan över vilka förskolor som är i mest behov av 

att ersättas med nya förskolor. Eftersom att arbetsmiljön på kommunens förskolor är väldigt 
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varierande behöver de hitta en lösning som klarar alla krav som ställs på förskolorna samtidigt som 

arbetsmiljön är i fokus. 

På många förskolor har det även uppkommit platsbrist då barngrupperna blir allt större vilket har lett 

till att man har byggt till förskolorna med provisoriska moduler för att kunna ta emot flera barn.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetets huvudsyfte är att undersöka skillnaden mellan platsbyggda och modulbyggda 

förskolor med avseende på de byggtekniska egenskaper som påverkar arbetsmiljön.   

Frågeställningar: 

 Vad innebär modulbyggnation? 

 Är det några skillnader mellan plats- och modulbyggda förskolor när det gäller arbetsmiljön? 

1.3 Avgränsningar  
Eftersom att de moduler som redan finns i kommunen idag är från 2000-talet kommer 

undersökningen omfatta platsbyggda förskolor som är byggda i samma tidsperiod. Det gör att det blir 

en mer klarare bild över vad som skiljer förskolorna åt än om även gamla förskolor ingått i 

undersökningen då det redan finns problem i arbetsmiljön på många av dem.   

De moduler som undersökts är de redan befintliga provisoriska modulerna i kommunen som kommer 

från Cramo men även permanenta förskolor från Moelven då Hudiksvalls kommun har anlitat dem till 

att bygga en ny förskola vid Bromangymnasiet i Hudiksvall. 

1.4 Metod 
Hudiksvalls kommun hade redan genomfört en undersökning när det gällde arbetsmiljön på 

förskolorna i Hudiksvalls kommun. Den användes till bakgrunden till varför förskolorna behövde 

förnyas. Även intervjuer har använts. 

Till de mer teoretiska delarna användes elektroniska källor och till de byggtekniska egenskaperna 

kommer materialet från leverantörerna.  

Enkät undersökningen gick till på följande vis:  

Olika byggtekniska egenskaper som påverkar arbetsmiljön i både platsbyggda- och modulbyggda 

förskolor togs fram. En fem gradig skala där fem är ”bra” och ett är ”dåligt” användes. Sedan gjordes 

besök på relevanta förskolorna i kommunen. Minst en förskolelärare från varje avdelning på 

förskolan svarade på enkäten, undertiden som enkäten fylldes i fördes anteckningar om varför 

förskolelärarna tyckte som de gjorde.  

Resultatet från förskolorna sammanställdes och ett medel betyg av vad de hade svarat på de olika 

förskolorna räknades ut, så att resultatet skulle bli så tydligt som möjligt. 

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten börjar med en teoretisk del där anledningen till att förskolorna behöver förnyas, allmänna 

krav som Hudiksvalls kommun ställer på sina förskolor och bakgrunden till modulariseringen i 

samhället tas upp.  
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Sedan kommer det en beskrivning av de byggtekniska egenskaperna för Moelvens förskola som de 

ska bygga i Hudiksvalls kommun och resultatet av enkäten som gjordes på förskolor i Hudiksvalls 

kommun redovisas, resultat och slutsatser får enkäten diskuteras. 

Rapporten avslutas med en analys där frågeställningarna besvaras och diskuteras och arbetet med 

rapporten gås igenom. 
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2  Teoretisk referensram 
Detta kapitel börjar med en kort beskrivning över hur modulariseringen har sett ut i sverige och hur 

modulariseringen ser ut idag. Sedan beskrivs några av de byggtekniska krav som ställs på Sveriges 

förskolor. Följt av en sammanställning över hur arbetsmiljön ser ut på förskolorna i Hudiksvalls 

kommun idag och hur demografin påverkar planeringen av förskolor. 

2.1 Modularisering 
I dagsläget pratas det mycket om hur mycket som det så kallade industriella byggandet ska öka inom 

byggsektorn. En period av allt för dyra byggkostnader har lett till att det inte byggs lika mycket vilket 

har gjort att det behövs nya och mer effektiva produktionsmetoder. Målet är att man genom 

modularisering ska kunna öka produktionen samtidigt som priserna hålls nere. Man vill dock inte ha 

en sådan utveckling som skedde under miljonprogrammet på 1960- och 70-talet då det byggdes 

massor av sterila och tråkiga ”bostadslimpor” med allt för kort teknisk livslängd. Så den ”nya” 

modulariseringen ska inte leda till hög standardisering utan istället att effektivisera produktionen 

(Boverket (2006). Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)). 

2.2 Historik 
Standardiseringen inom byggprocessen kom igång under 40-talet. 1942 startades företaget BST 

(byggstandardiseringen) de gjorde en utredning om modularisering vilket ledde till 10-

centimetersmodulen. Den fick stort genomslag internationellt och satte Sverige i täten när det gällde 

standardisering och industrialisering av byggprocessen. Företaget Bostadsbolaget från Göteborg var 

det företaget som på sin tid använde sig av volymelement. De hade ett system där byggnaden 

delades in i olika komponenter som man kunde kombinera på flera olika sätt. När de 1964 öppnade 

en egen fabrik hade de en kapacitet på 6 lägenheter per dag. Fabriken tillverkade volymelement som 

sedan kompletterades med tillverkning av grundbalkar, väggar, fasader mm. Deras tanke var att de 

rum med utrustning till exempel kök och bad skulle tillverkas som volymelement medan enklare rum 

skulle byggas av planelement (Boverket (2006), Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)).    

Efter andra världskriget fram till 70-talet ökade välståndet i Sverige. Befolkningen flyttade från 

landsbygden in till städerna på grund av det ökande behovet av arbetskraft. Detta ledde till att 

behovet av bostäder inne i städerna ökade kraftigt. Vilket ledde till det så kallade miljonprogrammet. 

Där målet var att man skulle lösa bostadsbristen i städerna genom att bygga en miljon bostäder 

under en tio års period. Men faktum är att bara omkring 20 % av de byggnader som byggdes på 70-

talet hade en förtillverkad stomme. Det glöms lätt att det även fans positiva saker när det gäller 

miljonprogrammet där man lade ner stor kraft på utvecklingen av industrielltbyggande. Den 

kunskapen som fanns i byggindustrin verkar dock ha försvunnit i samband med nedgången i mitten 

av 70-talet när många kompetenta byggnadsarbetare lämnade byggbranschen (Boverket (2008), 

Industriellt bostadsbyggande –Koncept och Processer (Elektronisk)).  

Efter miljonprogrammet då efterfrågan på bostäder sjönk och man hade byggt bort bostadsbristen. 

Stannade bygget av flerbostadshus i princip helt av. Istället ökade efterfrågan på enfamiljshus och 

industrialiseringen av småhus började utvecklas ordentligt. De grund system som användes för 

volymelement av trähus avvänds fortfarande i dagsläget. 1960 öppnade Älvsbyhus sin fabrik det var 

den första i sitt slag. Deras affärsidé var att man skulle sälja småhus gjorda av volymelement via 
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postorder. Under 1980-talet låg antalet prefabricerade småhus på hela 85 % (Boverket (2006), 

Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)).      

2.3 Byggtekniska egenskaper 

2.3.1 Utseende och användning 

Vid användning av volymelement läggs mer tid ner på funktionaliteten än vad det gör på själva 

planlösningen och upplevelsen. Volymelementen används på grund av ekonomiska skäl och att man 

får bra funktionalitet för pengarna. Men på senare tid har måna företag börjat utveckla arkitekturen 

när det gäller volymelement vilket kan leda till fler intressenter (Boverket (2006), Bostäder byggda 

med volymelement (Elektronisk)).     

I de fallstudier som Boverket genomförde såg man att rummens storlekar och planering kraftigt 

påverkas av att det är volymelement. Det används även vissa standarder vid volymelemnetn (till 

exempel volymelement för badrum och kök)som gör att det kan vara svårt att optimera rummen för 

specifika behov. Planlösningarna blir stela och det är svårt att få till lika bra planlösningar som vid 

platsbygge.  De upplever att det är svårare att få en hög utnyttjandegrad vid volymelement än vid 

platsbygge. En annan sak som kan förbättras är skarvarna mellan volymelementen, ofta används bara 

en rostfri list som skruvas fast över skarven vilket är det billigaste och enklaste för leverantören 

(Boverket (2006), Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)).     

2.3.2 Teknik 

Vid bygge med volymelement läggs det mycket mer fokus på bygg- och produktionstekniken än vad 

det görs vid traditionellt bygge.  När man avgör hur mycket som ska utföras i fabrik eller på 

byggarbetsplatsen måste man lägga ner fokus på hur känsligt volymelementet är för skador, problem 

när det gäller fukt och uttorkning och valet av fasadmaterial. Beroende på de yttre faktorerna kan 

antingen välja att utföra allt ytskikt på plats i fabriken eller ute på byggarbetsplatsen (Boverket 

(2008), Industriellt bostadsbyggande –Koncept och Processer (Elektronisk)).   

När det gäller produktionen i fabrik har man stora möjligheter till en högteknologisk och mer 

utvecklad produktion av byggnader. Detta ger att volymelementen får ganska hög men framförallt 

jämn kvalitet. Volymbyggandets stora styrka är att tiden på själva byggarbetsplatsen inte alls är lika 

lång som vid platsbygge vilket gör att omgivningen inte blir lika störda av ljud och damm från 

byggarbetsplatsen (Boverket (2008), Industriellt bostadsbyggande –Koncept och Processer 

(Elektronisk)).  Men det uppkommer fortfarande många kritiska moment. Det mest utsatta 

momentet när det gäller volymelementen är sammanfogningen på byggarbetsplatsen. Där anser 

Boverket att det finns ett stort behov av förfining och förbättring av arbetet, allt för att det färdiga 

resultatet ska bli minst lika bra som vid platsbygge. Trots att tiden på byggarbetsplatsen är kort finns 

det risk för fuktskador. För att skydda volymelementen under transport och montage vid nederbörd 

används ett kapell av plast som skyddar volymelementen. Vid väldigt dåligt väder när montering inte 

kan ske direkt lättar man på volymelementen i underkant för att på så sätt inte få någon kondens 

(Boverket (2006), Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)).    



6 

 

2.3.3 Miljö och energi 

Byggnation med volymelement innebär att man kan ha en bra kontrollerad kvalitets- och miljöstyrd 

process då tillverkningen sker i fabrik. Detta kan dock utvecklas och bli mycket bättre det är bara när 

det gäller trä som miljön genomsyrar hela processen och för den framtida driften.  

Användningen av kemikalier vid volymbyggnation minskas också. Moelven har till exempel kommit 

fram till en lösning som gör att de slipper använda fogskum. Det finns även en större möjlighet till 

dokumentation vilket gör att tidigare problem inte återupprepas (Boverket (2006), Bostäder byggda 

med volymelement (Elektronisk)). Moelven använde sig till exempel tidigare av så kallad P-märkning 

(miljömärkning av innemiljö som utfördes av SP) av sina element. Där kontrollerades termisk 

komfort, luftkvalitet, fukt, buller, radon, elektriska och magnetiska fält samt 

tappvarmvattentemperatur. Detta gjorde att man fick en mycket bra förutsättning att klara de U-

värden som fanns. Man kunde även förhindra att köldbryggor uppstod och få fram värde på 

lufttätheten (Boverket (2006), Bostäder byggda med volymelement (Elektronisk)).      

2.3.4 Transport 

Transporten är en annan del som är till nackdel för volymelementen. Den huvudsakliga transporten 

sker med lastbilar och långtradare. På grund av att detta finns det en gräns på 4,15m vid transport är 

det svårt att få fram innermått som överstiger 3,6m. vid transporter som är längre än 24m eller 

bredare än 2,6m måste dispens sökas. På grund av broar och viadukter får inte höjden överstiga 

4,5m, för kortare transporter där höjden inte är någon fara kan man få ha en högre last. På en 

långtradare strax under 30m kan normalt tre volymelement lastas (Boverket (2006), Bostäder byggda 

med volymelement (Elektronisk)).    

”Konflikten mellan funktionsmått och transportmått är det allvarligaste hindret för en industriell 

utveckling av volymelement” (Peter Broberg, Center for Technolution Lunds Universitet). 

I tabellen nedan (tabell 1) visas det villkor som finns för att man ska få dispens. 

  Tabell 1. Tabell över restriktioner för lastbilstransport 
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2.4 Miljö och hälsa på förskolor  

2.4.1 Allmänt 

När nya förskolor tas i bruk måste det anmälas till miljökontoret för att de ska se över lokalens 

lämplighet enligt förordningen av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:889). Förut fanns 

det allmänna råd från socialstyrelsen som kallades ”Lokaler och miljö i förskola och fritidshem, SOSFS 

1989:7”. Den innehöll detaljerade regler om hur lokalerna skulle utformas och vilken storlek de skulle 

ha. När skolbarnsomsorgen lämnade socialtjänsten 1998 och skolverket tog över upphävdes 

reglerna. Skolverket fokuserar mer på den pedagogiska verksamheten och det är numera 

verksamhetsutövaren som ansvarar för att lokalen är lämplig för verksamheten. De allmänna råd 

som socialstyrelsen hade används fortfarande som vägledning för hur lokalen ska utformas av 

verksamhetsutövaren trots att den saknar formell status (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- och 

hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)).  

2.4.2 Egenkontroll 

I miljöbalken finns det något som kallas för egenkontroll som gäller för förskolor. Egenkontrollen går 

ut på att förskoleverksamheten fortlöpande ska planeras och kontrolleras. Det är 

verksamhetsutövarens enskilda system för att kontrollera så att förskolan inte bryter mot de lagar 

och förordningar som finns till exempel att förebygga eller kunna åtgärda negativ inverkan på miljö 

och hälsa. Enligt SFS 1998:901 har verksamhetsutövaren skyldigheten att införskaffa sig all 

information och kunskap som behövs för att på eget initiativ kunna åtgärda och förebygga brister 

inom verksamheten. Egenkontrollen ska bedrivas utan uppmaning från myndigheterna. 

Tillsynsmyndigheten ska utföra kontroller av verksamheten, en viktig del av tillsynen är att 

kontrollera så att egenkontrollen sköts och fungerar.  En bra genomförd egenkontroll gör att det 

snabbt och smidigt går att hitta brister inom till exempel utrustning och städning som sedan kan 

åtgärdas innan det hinner ge en negativ effekt på miljö och hälsa (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- 

och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)).   

2.4.3 Inomhusmiljö 

Det finns en hel del regler när man pratar om förskolor. Det är alltifrån yta/barn, hur många toaletter 

som måste finnas till ventilation och temperatur inne i förskolan(Umeå kommun (2010), 

Funktionsprogram förskola)). Nedan beskrivs kort några av de regler som finns när det gäller 

inomhusmiljön i förskolor. 

2.4.4 Lokaler 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör det vara 7,5-9,5 /barn på en förskola. I denna yta får man 

ej tillgodoräkna personal utrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska utrymmen. Det ska även 

finnas en toalett per femton barn och det ska också finnas plats med skötbord för blöjbyte 

(Helsingborgs kommun (2010), Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler 

(Elektronisk)). 

2.4.5 Ventilation 

Frisk och ren luft är en viktig del av inomhusmiljön eftersom dålig luft kan påverka barnens och 

personalens hälsa negativt genom att framkalla allergier trötthet och irritationer i luftvägar och ögon. 

Därför läggs en stor vikt på fungerande ventilation i förskolor. Det ska finnas ett utluftsflöde på minst 

7 l/s plus ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvyta. I de lokaler där barnen vistas som mest ska 
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ventilationen utformas så att det inte uppstår något drag i lokalen. Friskluftsuttagen in till förskolan 

ska placeras så att det inte kommer in avgaser från förbi passerande och parkerade bilar 

(Helsingborgs kommun (2010), Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler 

(Elektronisk)).  

Trots att det finns en välfungerande ventilation bör lokaler där man haft stora samlingar vädras ut 

både innan och efter samlingen. Vädringen ska vara kort och effektiv inte längre än fem minuter då 

det bara bidrar med att kyla ner lokalen. Vädringen sker gärna genom korsdrag vilket gör att det ska 

finnas öppningsbara fönster i lokalerna (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- och hälsoskydd på skolor 

och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)).   

I förskolor ska ventilationen kontrolleras vartannat år vid så kallad OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll).   

2.4.6 Temperatur 

Inomhustemperaturen i förskolor bör ligga mellan 20-23ᵒC och golvtemperaturen ska som minst vara 

18ᵒC. Det ska finnas möjlighet för sol avskärmning i de rum som är starkt utsatta för sol instrålning. 

Det är viktigt att det kommer in gott om dagsljus vilket gör att fönster ytan bör uppgå till minst 10 % 

av golv arean, på grund av vädring ska det även gå att öppna vissa fönster så att korsdrag kan 

förekomma. Fönstren bör även vara så stora så att barnen utan problem kan se ut (Helsingborgs 

kommun (2010), Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler (Elektronisk)).    

2.4.7 Städning 

För att man ska få en så effektiv städning som möjligt bör man ha ett städprogram som visar vem, var 

och hur ofta det städas. I de rum där det vistas barn bör det städas dagligen. Allt för att undvika 

allergier och andra negativa faktorer på hälsan (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- och hälsoskydd på 

skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)).    

Så kallade ”våta” städmetoder bör endast användas på hårt smutsiga ytor till exempel i hallen 

där barn och personal vistas med utomhus skor. Används denna metod i hela förskolan kan detta 

leda till dålig lukt och mögel då alla golvmaterial inte är lika beständiga mot vatten. I dessa 

utrymmen bör man istället använda ”torra” städmetoder som effektivt tar bort dammet 

(Hudiksvals kommun (2007), Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall 

(Elektronisk)).    

Några viktiga metoder för att få en bra och effektiv städning (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- 

och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)): 

 

 Städpersonalen bör självklart vara kunnig och göra ett bra jobb enligt den överenskommelse 
som finns.  

 Städpersonal bör delta i planeringen av lokalernas inredning.  

 Bra utformade entréer som stoppar smuts utifrån.  

 Skapa en lättstädad miljö i verksamheten. Material, leksaker, madrasser och dylikt förvaras 
bäst i skåp, då minskar behovet av dammtorkning och sakerna blir inte lika lätt nedsmutsade.  
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2.4.8 Ljud och buller 

Buller kan orsaka en mängd olika problem bland annat (Hudiksvals kommun (2007), Miljö- och 

hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall (Elektronisk)): 

 Tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar samt tinnitus.  

 Försämrar möjligheten till samtal och försvårad språkinlärning  

 Röstproblem på grund av att man är tvungen att höja rösten  

 Ökad olycksrisk eftersom larm och varningar hörs sämre  

 Försämrad prestations- och koncentrationsförmåga  

 Fysiska stressymptom  
De fasta installationer som finns i förskolan (ventilation mm.) ska inte överstiga 30dBA. När man gör 
nya installationer bör man eftersträva att hålla ljudnivån under 25dBA.  
I lokaler där det kommer att förekomma mycket lek och hög ljudnivå ska det finnas ljuddämpande 
material i bland annat taket allt för att få ner ljudnivån så mycket som bara är möjligt (Helsingborgs 
kommun (2010), Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler (Elektronisk)). Kraven på 
luftljudsisolering framgår av tabell 2.  

 
Tabell 2. Tabell över krav för ljudisolering på förskolor 

Lägsta vägda reduktionstal R´w, (dB) enligt SS 25268:2 007  

Typ av utrymme  Från annat utrymme respektive från korridor  

Ljudklass A  Ljudklass B  Ljudklass C  

Till utrymmen för gemensam undervisning,  
t.ex. klassrum, lektionssalar  
 
- dock till utrymmen för undervisning eller 
elevarbete i mindre grupper  
t.ex. grupprum, hemvist  
 
- dock mellan stora utrymmen för undervisning i 
grupper  
t.ex. utbildningslandskap  

 

48/44  

 

 

 

44 a) / 40 b)  

 

 

40 / -  

 

44/ 40  

 

 

 

44 a) / 40 b)  

 

 

35 / -  

 

44/40  

 

 

 

44 a) / 40 b)  

 

 

35 / -  

Till utrymmen för enskilt arbete eller samtal,  
t.ex. expedition, bibliotek  
 
- dock till utrymmen med krav på måttlig 
sekretess eller avskildhet,  
t.ex. yrkesvägledare, personalrum, konferensrum  
 
- dock till utrymmen med krav på hög sekretess,  
t.ex. rektor, studierektor, talklinik, kurator, 
psykolog, skolhälsovård  

 

40/35  

 

 

 

48 / 40 b)  

 

 

 

52 / 44  

 

35/30  

 

 

 

44 / 35 b)  

 

 

 

52 / 44  

 

35/30  

 

 

 

44 / 35 b)  

 

 

 

48 / 40  

Till utrymmen för lek eller samvaro i förskola, 

t.ex. lekrum, snickarrum  
48/35  44/30  44/30  

Till hygienutrymmen och eller utrymmen för vila,  

t.ex. wc, vilrum, duschrum  

 

- dock mellan hygienutrymmen  

 

44/35  

 

35 / -  

 

44/30  

 

35 / -  

 

44/30  

 

35 / -  

 

a) För skiljekonstruktion med dörr från annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.  

b) För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 

dB lägre värden.  
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3 Arbetsmiljön på förskolor i Hudiksvall 

3.1 Allmänt 
I en rapport från Arbetsmiljöverket 2005 fanns förskolepersonalen med i riskgruppen över de yrken 

som är utsatta för kroppsligt tungt arbete. Skolverkets egen statistik från 2010 visar på att det blir allt 

större barngrupper men mindre personal på förskolorna (Sund, Margareta & Abrahamsson, Anna-

Carin (2011), Kartläggning av den fysiska arbetsmiljön på kommunens samtliga förskolor).   

Hudiksvalls kommun gjorde en översyn av arbetsmiljön i förskolor 2005 som sedan ledde till en 

rapport ”Utvecklingsprogram för förskolan i Hudiksvalls kommun”. 2010 gjorde man en ny översyn av 

arbetsmiljön som man sedan jämförde med resultatet från undersökningen 2005. Tillvägagångssättet 

som kommunen använde var att de skickade ut en enkät till alla förskoleavdelningar i kommunen där 

de skulle betygsätta olika faktorer i arbetsmiljön sedan följdes det upp med besök av ergonom och 

arbetsmiljöingenjör på alla avdelningar. De faktorer som behandlades var ljus, ljud, på- och 

avklädning, hygien, sova/vila, personalrum, kök och förvaring. Det var 95 % som svarade på enkäten. 

3.2 Sammanställning arbetsmiljön  
Rapporten  ”Utvecklingsprogram för förskolan i Hudiksvalls kommun” som Hudiksvalls kommun gjort, 

har problemet med arbetsmiljön på förskolorna tagits upp. I nedanstående diagram visas de resultat 

som de fick i undersökningen.  

Diagram över arbetsmiljön moduler, 2010 (14 avdelningar) 
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Figur 2 Diagram över arbetsmiljön moduler, 2010 (14 avdelningar) 
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Om man tittar på de nybyggda modulerna (2005 och framåt) som finns i kommunen idag ser man att 

det finns mest brister när det gäller ljud, förvaring, klimat och hygien. När det gäller förvaring och 

klimat är det 5 av 14 som tycker att den är olämplig medan bara 3 av 14 tycker att den är acceptabel, 

6 av 14 tycker att den bör utredas närmare. De problem som man hittade i undersökningen var att 

stegljud, kalla golv, och buller (diskmaskin och torkskåp) var ett återkommande problem när det 

gällde modulerna (Sund, Margareta & Abrahamsson, Anna-Carin (2011), Kartläggning av den fysiska 

arbetsmiljön på kommunens samtliga förskolor).    

Diagram över arbetsmiljön platsbyggda, 2010(100 avdelningar) 
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Figur 3 Diagram över arbetsmiljön platsbyggda, 2010 (100 avdelningar) 

Det man ser i diagrammet är att klimatet anses vara väldigt dåligt, en av anledningarna kan vara att 

några av de förskolor som undersökts är byggda på 70- och 80-talet. Vilket gör att de utsatts för fukt 

under en längre tid och att det finns spår av mögel i vissa av förskolorna (Sund, Margareta & 

Abrahamsson, Anna-Carin (2011), Kartläggning av den fysiska arbetsmiljön på kommunens samtliga 

förskolor).  Även ljus och ljud får en sämre påverkan i de äldre förskolorna eftersom det inte lades 

lika mycket fokus på det när de äldsta förskolorna byggdes. När det gäller ljus är det främst 

otillräcklig armatur i till exempel hallarna och att det saknas dimmer funktion i många utav rummen 

som gör att det anses vara otillräckligt. När förskolorna byggdes användes inte heller ”ljudtak” vilket 

ledde till en högre ljud nivå då ljudet inte absorberas lika bra. Det är också därför Hudiksvalls 

kommun gjort en plan för hur man ska bygga nya förskolor då det är billigare än att renovera de 

befintliga (Sund, Margareta & Abrahamsson, Anna-Carin (2011), Kartläggning av den fysiska 

arbetsmiljön på kommunens samtliga förskolor).   
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4 Resultat 

4.1 Cramo moduler 
De moduler som finns i Hudiksvalls kommun idag är Cramos förskolemoduler av typen C40. De 

modulerna är ”flyttbara” vilket gör att de skiljer sig mycket från den nya förskolan som kommer att 

byggas i kommunen som är en ”permanent” förskola från Moelven. Den främsta fördelen med 

Cramos moduler är deras flexibilitet. Det är väldigt lätt och smidigt att sammanfoga Cramos moduler 

på flera olika sätt. De kan byggas i flera plan i vinkel till varandra eller sammanfogas med redan 

befintliga byggnader.  Modulerna kommer även helt färdiga till platsen där de ska stå vilket medför 

en väldigt snabb och smidig lösning utan en massa onödig byggtid när det behövs snabba lösningar 

på lokalproblem. 

Så här skriver cramo om sina moduler på deras hemsida: ”Det är enkelt att skapa en väl fungerande 

förskola. Det är dessutom enkelt att etablera en förskolebyggnad på vilken plan yta som helst, till 

exempel en idrottsplan eller parkeringsplats. En flyttbar förskola är stabil, tyst, bekväm och lika 

ändamålsenlig som vilken permanent förskola som helst. Modulerna är framtagna och anpassade till 

förskolans behov av både gemensamma lek- och arbetsytor och enskilda utrymmen som skötrum och 

vilrum. Alla våra moduler erbjuder en funktionell lösning på lokalproblem. De kan placeras bredvid 

varandra, i vinkel, i ett eller två plan samt dockas till befintliga byggnader” (www.cramo.se).  

 

Figur 4 Planlösning över förskola med en avdelning 

4.1.1 Cramo tekniska specifikationer 

De tekniska specifikationerna är hämtade från Cramos hemsida (www.cramo.se). Cramos moduler är 
dimensionerade för snözon III. Grunden består av ett system av tryckplattor och distansramar. 
Takhöjden i förskolorna är 2,7m och ytan i förskolorna av typen C40 ligger mellan 27-44m2. 
Modulerna ligger i brandklassen BR2, ytterväggarna och taket har brandklassen REI30. Modulerna 
värms upp av lågtempererade element som drivs av el. Modulerna ventileras med mekanisk till- och 
frånluft med en roterande värmeväxlare för värmeåtervinning. Kallvattenservis ansluts till 
vattenmätarkonsol, sedan matas vatten ut till de olika delarna av modulen. Golvbjälklaget har ett u-
värde på 0,25 W/m2 K, ytterväggarna 0,35 W/m2 K och taket ett värde på 0,23 W/m² K. 
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Figur 5 Cramomodul Hudiksvall 

4.2 Moelven 
Hudiksvalls kommun har anlitat Moelven till att utföra bygget av en ny modulförskola vid 

Bromangymnasiet i Hudiksvall.  

4.2.1 Historik 

Grunden för Moelven lades redan 1877 då Theodor Krogvig startade Strömmen Brug vid Moelva i 

Norge. Då bestod produktionen av träfat och hjul till kärror och vagnar. Efter Theodors död 1899 

köpte några av hans vänner upp företaget och bildade Aksjeselskapet Moelven. Efter andra 

världskriget började ett nytt samhälle växa fram. Stora delar av Moelvens produktion hade blivit 

föråldrad. De träfat och hjul som man tidigare hade tillverkat behövdes inte längre eftersom 

motorfordon och traktorer började ta över marknaden. Detta ledde till problem för företaget och de 

anställde Johns Mageli vars uppgift blev att förnya företaget. Moelven började tillverka släpvagnar till 

traktorer och anläggningsmaskiner samt gödselspridare och snöplogar. Detta gav ett lyckat resultat 

och Moelven blev ett stort industriföretag med bred produktions möjlighet. 

1950 startade produktionen av det som skulle bli Moelvens varumärke. Det började med en portabel 

skogskoja som de kallade ”Moelven hus på hjul”. Dessa mobila kojor fick ett stort genomslag på 

marknaden och användes inom skogsbruk, anläggning och oljesektorn.  

Men det var bara början allt eftersom började Moelven tillverkning av mycket mer avancerade 

bostäder i form av element-, container- och sektionshus. Från början var de avsedda att bara vara 

tillfälliga bostäder men efter ett tag blev det permanenta bostäder och byggnader. Deras tillverkning 

var helt ny i Europa. De tillverkade sektionerna på löpande band och monterade ihop dem i fabriken. 

Senare utvecklades det moderna systemet av att tillverka sektionerna i fabrik för att sedan levereras 

och monteras på byggarbetsplatsen. Moelven blev en ledande leverantör av bostadshus och ibland 

även hela bostadsområden från slutet av 60-talet fram till 80-talet. Moelvens olika hustyper finns i 

stora delar av hela Skandinavien.  
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4.3 Projektet i Hudiksvall 
Moelven ska bygga en ny förskola vid Bromangymnasiet i Hudiksvall. Det ska bli en förskola med fyra 

avdelningar och ett mottagningskök.  

Det som Moelven ska utföra under projektet är: 

 Färdig byggnad utförd i moduler inkl. ytskikt, inredning och installationer  

 Byggnaden monterad i Hudiksvall 

  
Det som inte ingår i Moelvens uppgifter utan måste utföras av sidoentreprenör eller liknande är: 

 Markarbeten och grund för modulbyggnaden. Grunden görs av sidoentreprenör som en mot 
mark och kantbalk isolerad tät grund som ventileras/avfuktas mekaniskt 

 Ventilation eller avfuktare till grunden 

 Åtgärder för ev. förekomst av radon i mark 

 Utv. trappor och ramp 

 Lås cylindrar och cylindertillbehör 

 Möbler och löst inrede 

4.3.1 Grund 

Hudiksvalls kommun har anställt Hälsingebygg AB (dotter företag till PEAB) som sido entreprenör för 

grundarbetet. Grunden kommer att bli en så kallad varmgrund. 

Vid användning av varmgrund (inneluftsventilerat krypgrund) är inte bjälklaget isolerat med 

huvudisolering utan bara med en tunn ljudisolering. Den huvudsakliga isoleringen ligger istället i 

marken och kantbalken. Sedan ventileras grunden med hjälp av frånluft som kopplas till hus 

ventilationen. Den värme som man får från frånluften kan sedan återvinnas vilket gör att man får en 

mer energieffektiv lösning. Anledningen till att men använder sig av den varma luften är att grunden 

på så sätt blir torr och blir mycket säkrare i fukt synpunkt. Vid varmgrund måste man vara väldigt 

noggrann vid tillverkningen så att det inte finns något luftläckage i grunden. Skulle man slarva med 

detta finns det risk för att det kommer in dålig luft i form av till exempel radon in i byggnaden. Stor 

vikt måste även läggas på att dräneringen blir tillräcklig så att grunden skyddas mot fukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Varmgrund 
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Figur 7 Varmgrund 

4.3.2 Moelven tekniska specifikationer 

Byggnadens stomsystem kommer att utföras i trä. Alla installationer, ytskiktet och den fasta 

inredningen kommer att monteras i volymelementen på Moelvens fabrik. Förskolan kommer att 

bestå av 7st moduler med måtten 3,6 × 12,2 m och en modul med måttet 3,6 × 1,2 m. Takhöjden 

inne i förskolan kommer att uppgå till 2,70 m och där det finns undertak för att dölja montaget av 

installationer kommer takhöjden vara ≥2,20 m.  

4.3.3 Ventilation 

Ventilationen i förskolan kommer vara till- och frånlufts ventilation med återvinning, av typen FTX-

aggregat med spjäll, filter, roterande värmeväxlare, till- och frånluftsfläktar, eftervärmningsbatteri 

samt integrerad styr & övervakning. FTX-aggregatet kommer att ha en behandlad luftmängd på cirka 

650l/s.  

4.3.4 Ljudklass  

Förskolan kommer att utföras i ljudklass C vilket motsvarar samhällets minimi krav på ljudisolering 
(se fig2.) 

4.3.5 Golv 

I de rum där barnen vistas mest (matsal, vilorum, lekrum mm.) används en plastmatta av typen 

Acczent akustik golv från Tarkett. ”Det är ett heterogent plastgolv med skumbaksida för miljöer med 

stora krav på ljud- och gå komfort, slitstyrka och städbarhet. Särskilt lämpad för skolor, daghem och 

kontor. Stegljudsförbättringsvärde 17 dB enligt ISO 717/2. Trumljud förbättringsvärde 17 dB enligt NF 

S 31-074”(www.tarkett.se).  

I rummen där det behövs mer slitstarka och vatten tåliga golv (toaletter, skötrum, kapprum, kök 

mm.) är det en plastmatta av typen Granit från Tarkett. ”Det är ett homogent plastgolv ytförstärkta 

med IQ PUR vilket möjliggör torrplering utan vax eller polish. Perfekt för offentlig miljö tack vare den 

låga livscykelkostnaden, våtrum klass VT”(www.tarkett.se).  

Golvbjälklaget har ett u-värde på 0,10 W/m2 K. 
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4.3.6 Väggar 

Brandklassen på ytterväggarna och innerväggarna är antingen EI30 eller EI60, om det är bärande 
väggar REI30 eller REI60. Ljud reduktionen på väggarna ligger mellan 30-48 dB beroende på vilka krav 
som ställs (se tabell luftljudsisolering för förskolor). Om beställaren skulle vilja ha högre klasser på 
brand och ljudisolering går det att ordna. Ytterväggarna i förskolan kommer att ha ett u-värde på 
0,19 W/m2,K 
 

4.3.7 Fönster 

Fönster har U-värde som ligger mellan 0,9-1,3 W/m2ᵒK ju lägre värde desto bättre. De fönster som 

installeras kommer vara av typen Elit Complete Alu Pro från elitfönster, vilket är ett treglas 

aluminiumfönster med ett U-värde på 1,1 vilket ligger i energiklass C. Fönstet har en ljudreduktion på 

34dB och brandklassen ligger mellan E30-E45. 

  

Figur 8 Fönster, Elit Complete Alu Pro energiklass C 

4.3.8 Tak 

Yttertaket och takpannorna monteras på plats efter att modulmontaget genomförts. Taket kommer 

ha U-värdet 0,13 W/m2,K.  

4.4 Bygget av förskolan 
Takstolssektionerna kommer till byggarbetsplatsen på en gång och ställs av och förbereds för 

montage. Modulsektionerna kommer inplastade (för att skydda mot regn och annat slitage under 

transporten) till byggarbetsplatsen på lastbil en i taget. Moelven beräknar att det tar ungefär 45 min 

från det att lastbilen kommer med modulen tills den är monterad på grunden. Sedan monteras 

takstolssektionerna dit efterhand allt för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. När modulerna 

ska monteras lyfts de direkt ifrån lastbilen till grunden, på bygget i Hudiksvall var det fyra stycken 

från Moelven som hjälptes åt för att få sektionerna på rätt plats. Tätningen mellan sektionerna går till 

på det viset att på ena sidan av sektionen är det ett lager med isolering som byggerut 4 cm sedan när 

sektionerna ställs emot varandra på grunden blir det ett mellanrum mellan dem på 2 cm. Alltså trycks 

den extra isoleringen ihop 2 cm och på så vis tätar man igen springan mellan sektionerna. 
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Figur 9 Utbyggnadsisolering 4 cm        Figur 10 Skarv mellan två sektioner 

   

Figur 11 Montering sektion         Figur 12 Montering sektion 

Moelven är på byggarbetsplatsen i tre veckor för att färdigställa bygget. Mycket är redan klart när 

modul sektionerna sätts på plats till exempel är toalettstolar monterade och viss el är dragen. Själva 

monteringen av sektionerna tar bara några dagar. Sedan ska man färdigställa invändigt, dörrar i 

sektionsskarvarna ska monteras, mattläggning över modulskarvarna, ventilation och avlopp ska 

kopplas in, all el ska dras, läggning av takplattor med mera. Så fastän modul sektionerna är i stort sätt 

klara när de kommer till byggarbetsplatsen finns det fortfarande en hel del som ska göras.  
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4.5 Enkätundersökning förskolor Hudiksvalls kommun 
Den tidigare undersökningen som Hudiksvalls kommun gjorde när det gällde arbetsmiljön på 

förskolor runt om i kommunen, jämfördes förskolor byggda på 70- och 80-talet med modul förskolor 

byggda på 2000-talet. De platsbyggda förskolorna som är byggda på 70- och 80-talet har redan 

tidigare haft klagomål när det gäller miljön på förskolorna. Förskolorna som studerades i 

undersökningen är byggda på 2000-talet vilket gör att jämförelsen mellan de platsbyggda och 

modulerna kan ge en rättvisare bild av eventuella skillnader.  

Nedan redovisas resultatet från enkätundersökningen (tabell 3).   
Tabell 3Resultat enkätundersökning 

 

4.5.1 Diskussion kring enkätundersökning 

Det man märkte på i stort sätt alla förskolor som besöktes var att kravet på 7,5-9,5 /barn sällan är 

uppfyllt. Som enkäten visar klagar förskolelärarna på trånga utrymmen i allmänna utrymmen men 

framför allt när det gäller utrymmen för att sova och vila. Till exempel på en förskola berättade en 

förskollärare att avdelningen var dimensionerad för 12 barn och för tillfället så var dem 21 barn på 

avdelningen.    

Den största skillnaden mellan de platsbyggda och modulerna ligger i hygienen på toaletterna och när 

det gäller städningen. Anledningen till att betyget när det gäller toalett hygienen var att i vissa av 

modulerna saknades toaletter och handfat i ”barnstorlek” vilket gör att det tar längre tid för barnen 

och att det blir jobbigare för förskolelärarna då de blir mer lyft med pallar och liknande för att barnen 

själva ska kunna nå upp för att tvätta händerna och liknande. Städningen i modulerna blir sämre då 

det finns mer trösklar inne i modulerna. Några klagade även över att det fanns nedhängande 

armaturer i modulerna som samlade damm.  Ett annat återkommande problem i modulerna var 

stegljudet som var väldigt högt så på en förskola hade dem satt upp tyger och liknande på olika 

ställen i modulen för att på så sätt minska spridningen av stegljuden.  
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I både de platsbyggda och modulerna kom det klagomål på ”torr” luft och väldigt växlande 

inomhusklimat. Den torra luften beror troligtvis på att det är för mycket barn på avdelningarna vilket 

leder till att ventilationen inte klarar av att hålla luften fräsch. I vissa av de förskolorna var klimatet 

väldigt växlande ibland kunde det vara kallt så att de var tvungna att gå med tjocktröjor inomhus 

medan det var alldeles för varmt andra dagar.  

I modulerna sitter eluttagen ca en meter upp från marken (se fig.16). I den höjden finns även 

strömbrytare för elen inne i modulen. Så på alla förskolor hade dem problem med att barnen lekte 

med dessa strömbrytare och på så sätt slog av strömmen till ljuset och till elementen inne i modulen. 

På en förskola var det ett barn som hade slagit av elen till värmen på kvällen så när de kom dit dagen 

efter så var det iskallt inne i modulen. Det problemet har man löst på en av förskolorna genom att 

vaktmästaren satte tejp runt strömbrytaren vilket gör att barnen ej kan stänga av strömmen och 

värmen (se fig.17).  

 

 

Figur 13 Eluttag och strömbrytare Cramo modul             Figur 14 Tejpad strömbrytare Cramo modul 
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5  Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Modularisering 
Det finns olika typer av definitioner av moduler. I rapporten har två olika typer tagits upp som båda 

kallar sig för modulbygge. Det ena är Cramos så kallade ”flyttbara” moduler som är färdiga moduler 

som kommer till användningsplatsen och kan monteras ihop på många olika sätt, både med andra 

moduler men även med redan befintliga byggnader. Det andra är Moelvens typ där färdiga 

modulsektioner byggs i fabrik för att sedan sammanfogas till en så kallad ”permanent” 

modulbyggnad.  

Om man tittar på modulariseringen i dagens samhälle finns det vissa saker som de fortsatt måste 

jobba med. Det man märker när man är på plats när montaget av sektionerna sker är att det går 

väldigt snabbt och smidigt. Det kritiska momentet uppkommer när modul sektionerna ska sänkas ner 

och monteras på grunden. Det är lätt att det uppkommer små skador i tapet och färg över 

dörrkarmarna i sektionerna om modulen inte kommer helt rätt på en gång och man måste justera 

om den.  

 

Figur 15 Skador vid montage             Figur 16 Skador vid montage 

Även arkitekturen kommer lite i skymundan när det gäller moduler, men är man inne på till exempel 

Moelvens hemsida märker man att det är något man jobbar på och försöker förbättra. Så att kunden 

kan få de lösningar som den vill ha. En orsak till att arkitekturen inte har blivit så utvecklad när det 

gäller moduler kan vara är att när man väljer bygge med moduler ligger inte arkitekturen i fokus utan 

det är den ekonomiska och tidsmässiga biten som gör modulerna intressanta.  

Den största fördelen när det gäller byggnation med moduler ligger i tiden på byggarbetsplatsen. Det 

är bara grunden som måste göras på plats annars är allt i stort sätt klart när modul sektionerna 

kommer till byggarbetsplatsen. Det gör att störningen till omgivningen minskas markant än om man 

skulle gå den traditionella vägen med platsbygge. Om man bortser från tiden som behövs för 

grundläggningen behöver Moelven bara tre veckor på sig att färdigställa en fullt fungerande förskola.   
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5.2 Arbetsmiljö i modulbyggda förskolor 
Cramo modulerna som kommunen använder till provisoriska lösningar är under all kritik. När man är 

inne i dem känns det inte som att de är anpassade för att driva förskolor. Det är framför allt 

vägguttagen och strömbrytarna till el och värme som är väldigt konstigt placerade. Eftersom de är 

placerade cirka en meter över golvet är de i perfekt höjd för barnen att leka med. På alla förskolor 

som hade Cramo moduler klagade dem på att barnen sprang och slog av värme och el. På en förskola 

var det ett barn som hade slagit av värmen utan att förskolelärarna hade märkt det på kvällen innan 

de skulle gå hem, så när förskolelärarna kom till förskolan dagen efter så var det iskallt inne i 

modulen. Detta problem hade dem dock löst på en förskola genom att sätta tejp runt strömbrytarna. 

Även stegljudet i Cramo modulerna var väldigt högt speciellt om det var lite äldre barn som gick på 

avdelningen då det blev mycket mer spring i korridorer och lekrum. Sedan skilde sig Cramos moduler 

mycket åt när det gällde till exempel toaletter. På vissa förskolor var toaletterna väldigt trånga och 

det fanns inga handfat eller toaletter i barnstorlek vilket krånglar till det för förskolelärarna, medan 

det på vissa var rymligare toaletter med både handfat och toaletter i barnstorlek. Det behöver ju inte 

bara bero på Cramo då det finns båda alternativen, det kan ju vara så att Hudiksvalls kommun inte 

alltid har varit lika hårda när det gäller kraven som ställts på förskolorna. Om man jämför det 

tekniska egenskaperna för de båda modultyperna syns det att Moelvens moduler är bättre när det 

gäller energiförbrukningen då alla byggdelar i Moelvens moduler har lägre u-värde än vad Cramos 

modul har. Vilket gör att man får en lägre energikostnad då det inte blir lika mycket energi som går 

förlorad i Moelvens moduler. Moelven kan även anpassa sina moduler om beställaren skulle vilja 

sätta högre krav på energiåtgången vilket gör att beställen kan få så kallade passiv hus om det skulle 

behövas. Stegljudet i Moelvens moduler blir även det bättre eftersom att de har en plastmatta med 

förbättrade ljudisolerings egenskaper.  

Det största problemet när det gäller alla förskolor i Hudiksvalls kommun är att det är alldeles för 

stora barngrupper i förhållande till vad förskolorna är dimensionerade för. Därför har man i många 

fall varit tvungna att ta till provisoriska lösningar så som de modulerna från Cramo. Vilket är en 

snabb, smidig och billig lösning att temporärt kunna lösa problemet med platsbrist på förskolorna. 

Men Cramo har fortfarande en stor positiv egenskap ur demografisk synvinkel om dem skulle 

förbättra sina modulförskolor. Eftersom antalet barn på förskolorna varierar är det väldigt smidigt att 

kunna använda sig av cramos moduler då de är lätt anpassade och de går att kombinera med 

varandra och även med befintliga byggnader på flera olika sätt. Skulle sedan antalet barn drastiskt 

sjunka på en förskola i kommunen medans den ökar på en annan går det smidigt att bara 

transportera den till den andra förskolan så är problemet löst utan att det måste ske en massa 

onödiga kostnader. Detta sammarbete skulle man även kunna ha med andra kommuner allt för att få 

så snabba och smidiga lösningar som möjligt. Det som cramo dock måste fokusera på om detta ska 

lyckas är att göra deras moduler mer anpassade för förskoleverksamheten. För dem en aktiv 

diskussion med förskolärare som jobbat i deras moduler kommer dem snabbt att komma fram till bra 

och effektiva lösningar. Då finns det en möjlighet att Cramo kommer ha en mycket attraktiv lösning 

åt förskolor runt om i hela Sverige. Då lever de även upp till det som står på deras hemsida vilket 

man för tillfället inte gör då modulerna inte är anpassade för förskolor.   

När det gäller den ekonomiska biten har de stationära modulförskolorna en fördel jämfört med 

platsbyggda men differenserna behöver inte alltid vara så stora. I Gävle kommun byggde dem en ny 

platsbyggd förskola 2009 som är ungefär 1000 m2 och gjord för högst 80 barn. Den kostade 21 
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miljoner i jämfört med de 17 miljoner som den nya förskolan i Hudiksvall ska kosta. Moelven lämnar 

dock alltid fasta priser för sina förskolor vilket kan underlätta då det ibland vid platsbygge används 

olika betalnings metoder som kan leda till att det uppkommer olika nya kostnader för diverse 

problem och förseningar under byggets gång.   

5.3 Avslutande diskussion 
När man jämför de krav som Hudiksvalls kommun ställer på sina förskolor (se Miljö och hälsa på 

förskolor i Hudiksvalls kommun tidigare i rapporten) med den nya förskolan som Moelven bygger 

verkar alla krav vara uppfyllda. Ytterväggar, tak, fönster, och dörrar har ett lågt u-värde vilket gör att 

förskolan kommer bli ganska energisnål då varmluft inte läcker ut och kall luften utifrån kommer inte 

in. Vilket gör att man kan hålla en behaglig temperatur inne i förskolan. Det kommer inte att 

förekomma några trösklar i skarvarna mellan modulerna vilket underlättar för städpersonalen. Det 

kommer även att finnas ljudabsorberande tak i hela förskolan och ljudabsorberande golv i lekrum 

och liknande vilket gör att ljudnivåerna kommer att hållas nere.  

Tyvärr så har jag inte kunnat vara ute på en ”permanent” förskola liknande den som Moelven bygger 

i Hudiksvalls kommun och gjort enkätundersökningen då det inte finns några sådana i kommunen 

och de referenser som finns på Moelvens hemsida är från förskolor i Göteborg och Solna. Det är 

mycket möjligt att resultatet av enkätundersökningen hade blivit jämnare om det hade funnits 

möjligheter till att undersöka ”stationära” modul förskolor. Eftersom de är anpassade för 

förskoleverksamhet vilket inte Cramos moduler riktigt är.  

Avslutningsvis kan man säga att ska man satsa på modulbygge ska man inrikta sig på ”permanenta” 

moduler då de levererar bättre lösningar och ett mer genuint helhetsintryck än de ”flyttbara”. 

Modulerna är på väg framåt och det sker en ständig utveckling inom området och om några år 

kommer dem säkert kunna vara med och konkurera med platsbygge inte bara för att dem är billiga 

utan för att de levererar lika bra byggnader fast med en kortare byggtid på byggarbetsplatsen. Dock 

kommer nog deras fokus fortsatt vara en bra genuin byggnad till ett överkomligt pris och inte inom 

det arkitekturiska området som kommer i skymundan. Om man bara tittar på hur demografin ser ut 

så tror jag att Cramo kommer att ha en stor fördel vid val av förskolor bara de lyckas förbättra sina 

moduler så att de blir mer anpassade för förskoleverksamheten. För i dagsläget känns det mer som 

en kontorsmodul med ett halvhjärtat försök att göra om det till en förskola.  
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