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Sammanfattning 
I och med att marknaden för miljöhus ökar kommer även företagen som tillverkar dem att bli 
tvungna att öka sin produktivitet. Att inte ha några färdiga monteringsanvisningar till sina 
produkter gör att företag likt Polyplank inte kan expandera i den takt man önskar. Skulle 
färdiga monteringsanvisningar finnas att tillgå skulle företaget istället för att använda sig av 
ett eget monteringsföretag kunna låta kunden själv montera miljöhusen vilket i sin tur skulle 
kunna leda till ökad produktivitet hos säljföretaget. 
 
Framtagandet av monteringsanvisningar är en lång process som kräver mycket arbete för att 
ett tillfredsställande resultat ska kunna uppnås. Det är viktigt att ha god kunskap kring 
produkterna som tillverkas samt hur monteringen bör skötas. Genom att studera både 
tillverkningsprocessen och monteringen kan problemområden lokaliseras. När 
problemområdena är inringade kan arbetet med monteringsanvisningarna påbörjas. Det första 
steget är att bestämma vilken typ av monteringsanvisningar som ska användas. Detta eftersom 
monteringsanvisningar kan utformas olika beroende på användaren. För Polyplanks del 
föreslås mer tekniska monteringsanvisningar i form av ritningar med förklarande bilagor före 
enklare figurer med mer text.  
 
För att kunna beskriva processen vid framtagandet av monteringsanvisningar har ett 
flödesschema tagits fram, vilket redovisas i rapportens sista del. Dessutom har en checklista 
för framtagandet av monteringsanvisningar gjorts för att ytterligare underlätta arbetet.  
 
 



 

Abstract 
As the market for environmental houses is growing, the manufacturers will be forced to 
increase their productivity. Not having any complete assembly instructions for their products, 
companies like Polyplank can’t expand as fast as they would like. If assembly instructions 
would be available, the producing company could let the customer assemble the product on 
their own. That would in turn lead to increased productivity for the producing companies.  
 
Producing assembly instructions is a long process that requires a lot of work to get a 
satisfying outcome. The most important part of the process is to have good knowledge of the 
involved products. Including how they are produced as well as how they are assembled. By 
studying the production and assembly process, problem areas can be located. Once they have 
been narrowed down the work with producing the assembly instructions can begin. The first 
step is to decide witch type of assembly instructions to use. Since assembly instructions can 
be differently designed, the deciding factor is who the user is. The type of assembly 
instructions that is suggested for Polyplank is a more technically advanced assembly 
instruction with blueprints showing how the details is going to be assembled.   
 
In order to describe the process of producing assemble instructions a flowchart and a checklist 
has been produced.  
 



 

Förord 
Detta examensarbete har utförts som en avslutande del i min utbildning till byggnadsingenjör 
vid Linköpings Universitet. Arbetet har utförts i samarbete med Polyplank AB och har 
resulterat i följande rapport.  
 
Jag vill tacka Polyplank för möjligheten att få göra mitt examensarbete för dem, det har varit 
väldigt givande för mig att få ta del av den process som innefattar tillverkningen av företagets 
profiler. Dessutom ett stort tack till de personer som hjälpt mig under framställandet av denna 
rapport.  
 
Mattias Lindahl, handledare, Polyplank 
Torgny Borg, examinator, Linköpings Universitet 
Gunnar Andersson, monteringsansvarig, Polyplank
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Företaget Polyplank AB är ett mindre företag som tillverkar profiler av ett egenutvecklat 
material bestående av plast- och träfiber. Dessa profiler använder företaget i olika system 
framtagna för fastighetssektorn. Bland produkterna finns bland annat bullerskärmar, 
terrassavskiljare och miljöhus. För tillfället använder man sig av ett företag för all 
montering oavsett vart i landet den görs. I och med att företagets marknad expanderar vill 
man nu ta fram monteringsanvisningar som gör det möjligt för kunden att anlita en lokal 
byggfirma för montering av produkten. När arbetet med detta examensarbete startade fanns 
det inga kompletta ritningar eller monteringsanvisningar för dessa system, det enda man 
förlitade sig till var monteringspersonalens tidigare erfarenheter. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en metod för framtagning av 
monteringsanvisningar för olika typer av modulsystem. Metoden som skall tas fram ska 
kunna anpassas till alla företagets produkter och därmed förenkla arbetet med framtagning 
av monteringsanvisningar i framtiden. Tanken är att denna rapport skall ange grunden för 
hur monteringsanvisningar ska se ut, och på så sätt göra dem mer enhetliga. 

1.3 Frågeställning 
 Hur arbetar företaget idag vid montering och hur arbetar andra företag med liknande 

monteringsarbeten? 
 
 Vilka problem finns vid montering? Kan man undvika problemen med hjälp av 

monteringsanvisningar? 
 

 Finns det ett enkelt sätt att standardisera framtagandet av monteringsanvisningar i 
företaget Polyplank? 

1.4 Avgränsningar 
I och med att detta är ett examensarbete utfört av en person har det inte funnits tid för att 
kunna göra en utförlig bedömning om den framtagna metoden faktiskt är den bästa. 
Ytterligare en avgränsning har varit att endast fokusera på en typ av modulsystem, även 
detta gjordes för att minska arbetsbördan och göra arbetet hanterbart under den tid som det 
pågått. Dock så är likheterna mellan företagets olika modulsystem så stor att metoden som 
presenteras bör vara anpassningsbar även på andra monteringssystem som tillhandahålls av 
Polyplank. En stor del av arbetet med monteringsanvisningar är utöver själva anvisningarna 
även hur arbetsmiljön på arbetsplatsen bör skötas. Detta är dock ett så stort område att ett 
examensarbete skulle kunna göras enbart med den inriktningen, därför har jag valt att 
endast ytligt beröra arbetsmiljöaspekten i denna rapport. 

1.5 Metod 
Genom att granska olika typer av monteringsanvisningar skall ett förslag om vilken typ av 
monteringsanvisningar man bör använda sig av tas fram. I och med att det inte finns någon 
standard att konsultera vid framtagning av monteringsanvisningar kommer samtal med 
insatta personer i företaget samt studiebesök att göras. Genom dessa kan sedan en metod 
som företaget kan använda tas fram. För att kunna kontrollera om metoden är tillämpbar 
eller inte kommer den att testas på företagets modulsystem för miljöhus.  
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1.6 Disposition 
Rapporten inleds med en kortare beskrivning av Polyplank och dess produkter. Därefter 
följer en mer utförlig beskrivning av projektet. En analys av olika typer av 
monteringsanvisningar kommer sedan att genomföras. Vartefter den 
monteringsanvisningsmetod som verkar mest lämplig för företagets behov presenteras. En 
metod för framtagning av monteringsanvisningar redovisas som ett flödesschema och även i 
text, dessutom presenteras en checklista för hur monteringsanvisningar kan upprättas. Även 
ett exempel på hur monteringsanvisningarna skulle kunna se ut redovisas i rapportens 
bilagor. 
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2 Polyplank AB 
Företaget Polyplank AB grundades 1994 i Kalmar. Från starten tillverkade och sålde man 
ett system för bullerreduktion vilket byggdes upp av olika profiler. Materialet som företaget 
använt i alla sina produkter sedan starten är ett egenutvecklat material bestående av 
återvunnen polymerbaserad plast och organiska fibrer. I och med att företaget växt har man 
introducerat nya profiler och nya system för hur de kan användas. Numera kan man erbjuda 
lösningar inom flera olika områden. Förutom bullerplank tillhanda håller företaget även 
terrassavskiljare, balkonger och miljöhus (källsorteringshus). Man tillverkar även hylsplugg 
som används inom pappersindustrin. (Polyplank, 2009) 
 
Företagets mål är att bedriva verksamheten resurssnålt och med minsta möjliga påverkan på 
miljön (Polyplank, 2009). 

2.1 Produkten 
Som tidigare nämnts tillverkar Polyplank alla sina produkter av ett egenutvecklat material. 
Materialet som används består helt av återvinningsbara material, vilket gör att en förbrukad 
profil kan bli en ny utan att mer material tillsätts. Plasten som används i produkten är 
återvunnen termoplast från förpackningsinsamling, handel och industri. De organiska fibrer 
som används är framförallt kutterspån från en närliggande träindustri. (Polyplank2009) 
 
Tillverkningen av profilerna går till som så att plast och träfibrer blandas till ett granulat 
som sedan kan sträng- eller formsprutas. Då produkten innehåller plast färgar man 
granulatet innan profilen tas fram. På så sätt får man ett material som har rätt färg redan från 
början. Eftersom färgen sitter i materialet behövs inget underhåll i form av målning eller 
ytbehandling. Vid behov kan profilerna rengöras med högtryckstvätt. (Polyplank, 2009) 
 
Den färdiga produkten kombinerar de goda egenskaperna hos de olika komponenterna. 
Profilerna är lika lättbearbetade som trä, man kan såga och skruva i materialet, samtidigt 
som plasten gör att materialet är mer motståndskraftigt mot fukt och röta. Polyplank profiler 
kan med fördel användas direkt mot marken vilket inte är att föredra vid liknande 
konstruktioner av trä. En nackdel med materialet är att det inte är bärande vilket kraftigt 
begränsar dess användbarhet. Profilerna är framförallt menade som ytbeklädnad snarare än 
något annat. (Polyplank, 2009) 
 

Företaget tillverkar flera olika profiler, den som används som ytbeklädnad 
har en spont och en nod, figur 1, vilket underlättar monteringen. 

2.2 Användningsområden 
De olika profilerna som Polyplank tillverkar har många 
användningsområden. Man har systemlösningar för bullerskärmar, 
terrassavskiljare, balkonger och miljöhus. Det är framförallt lösningarna 
för miljöhus som skall ses över i detta examensarbete. Dessa miljöhus, 
eller källsorteringshus som de även kallas är uppbyggda med en 
stålstomme som sedan bekläds med profiler från Polyplank. Mer om 
miljöhusen finns att läsa i nästa kapitel. 
 

Figur 1 - Polyplankprofil 
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3 Miljöhus 
Termen miljöhus kan ibland vara lite missvisande, ett mer beskrivande namn skulle kunna 
vara källsorteringshus. I och med att fler och fler fastighetsägare tar bort sina soppnedkast i 
husen och istället bygger ett källsorteringshus/soprum i anknytning till bostadshusen har 
efterfrågan på dessa miljöhus blivit större. En stor anledning till att man på Polyplank valt 
att inrikta sig på detta område var att den huvudsakliga ägaren till företaget även äger flera 
bostäder i bland annat Kalmar. Bostadsbolaget skulle bli tvunget att betala en högre avgift 
för att få sina sopor hämtade i källaren jämfört om de hade separata soprum utanför 
bostadshusen. Eftersom man hade Polyplank nära tillhands var det logiska steget att försöka 
utveckla ett eget system för dessa miljöhus. Polyplanks goda materialegenskaper ger 
miljöhusen en bra, nästan underhållsfri konstruktion. Dessutom är det en bra idé att bygga 
ett miljöhus enbart i återanvändbart material. Figur 2 visar ett miljöhus med säteritak, 
miljöhuset på bilden finns i Norrköping. (Andersson, 2009) 
 

 
Figur 2 – Miljöhus med säteritak (Polyplank, 2009) 

 
Miljöhusen har en stomme av bockad stålplåt, vilket ger tillräcklig bärförmåga samtidigt 
som vikt sparas jämfört med om färdiga profiler skulle ha använts. Företaget som står för 
uppbyggnaden av alla Polyplanks produkter är ett plåtslageri som heter RA och ligger i 
Högsby. Detta är ett företag som inriktat sig på byggplåtslageri, företaget tillverkar även en 
plåtstolpe med eget patent vilken används vid uppsättning av Polyplanks terrassavskiljare. 
(Andersson, 2009) 
 
Miljöhusen byggs i fabriken i Högsby i form av block med varierande storlek, dock 
maximalt sex meter. Monteringen av Polyplank profilerna sker i Högsby och man försöker 
där att montera dem så att profillängden motsvarar längden på blocken. På detta vis 
undviker man fula skarvar och får en styvare konstruktion. Eftersom profilerna är spontade 
kan de enkelt staplas på varandra och fästas med skruv till stålstommen. (Andersson, 2009) 
 
Blocken transporteras sedan med lastbil till monteringsplatsen. Hur själva konstruktionen 
ser ut behandlas i ett separat stycke längre fram i rapporten. Det faktum att man använder 
sig av egenbockad plåt till stommen istället för färdiga profiler har gjort att man kunnat 
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bygga husen precis efter kundernas önskemål. Detta kan däremot vara en nackdel om man i 
framtiden vill att utomstående skall kunna montera miljöhusen. 
 
Miljöhusen kan variera i form och storlek, dessutom finns det olika typer av tillval i form av 
fönster och dörrar som även de påverkar hur konstruktionen uppförs. Grunden som husen 
står på varierar beroende på köparens önskemål och de markförutsättningar som råder. Man 
lejer bort arbetet med grundläggningen till andra lokala företag. Anledningen till detta är att 
majoriteten av de anställda på RA är plåtslagare. Dessutom kan man på så sätt ha grunden 
klar när huset kommer till monteringsplatsen. (Andersson, 2009) 
 
Även taken på miljöhusen varierar beroende på vad beställaren vill ha; man kan idag få 
miljöhusen monterade med pulpettak, sadeltak eller säteritak. Dessa tak kan levereras med 
olika ytskikt från plåt till sedum. Miljöhusen saknar oftast isolering, men även detta kan fås 
om man så önskar. (Polyplank, 2009) 
 
När miljöhusen monteras på plats görs arbetet av tre man vilka med enkelhet monterar tre 
hus på en vecka. (Andersson, 2009) 
 
Även om miljöhusen kan fås i många olika utföranden är grundidén lika oavsett husets 
utseende. 
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4 Hur monteringen sköts idag  
I dagsläget är det som tidigare nämnt en firma som sköter all montering av Polyplanks 
många system. Här nedan förklaras kort hur monteringsföretaget RA ser ut och hur man 
idag sköter monteringen av framförallt Polyplanks miljöhus. Detta kapitel är om inget annat 
skrivs helt baserat på information hämtad från de studiebesök som har genomförts under 
arbetets gång samt de samtal som förts med Gunnar Andersson, monteringsansvarig på 
Polyplank. 

4.1 RA-Plåt 
Företaget RA-plåt är baserat i Högsby ungefär sex mil från Kalmar. Man har sedan 
företaget grundades 1961 sysslat med plåtarbeten, till en början var arbetet mest inriktat på 
ventilationsteknik. Man har dock under årens gång utvidgat sin verksamhet till att omfatta 
alla sorters plåtarbeten. I dag ägs företaget till största delen av Stångåkonsult HB vilket 
även är majoritetsägaren i Polyplank. I och med att ägarbytet gjordes har man ändrat fokus 
från vanliga plåtarbeten till mer arbeten med Polyplanks produkter. Man har idag tolv 
anställda där de flesta arbetar i produktionen. Av de anställda beräknas mellan åtta och nio 
alltid arbeta med produkter relaterade till Polyplank. (RA, 2009) 

4.2 Montering av miljöhus 
I detta avsnitt tänkte jag förklara hela processen från beställning till färdigt miljöhus.  

4.2.1 Beställning 
Miljöhusen kan som bekant byggas i många olika former och med mängder av tillval. 
Kunden specificerar sina önskemål till Polyplank gällande dimensioner och utförande. 
Därefter beställs ritningar som beskriver husets mått och utseende, dessa ritningar visar inte 
hur konstruktionen ser ut utan bara hur den färdiga produkten kommer att bli. Beställningen 
går därefter till RA i Högsby. 

4.2.2 Produktion 
När man i Högsby får beställningen med tillhörande ritning kan man börja konstruera 
väggblocken. Dessa görs i varierande storlekar beroende på storleken på miljöhuset. I 
vanliga fall är varje gavel ett block och sedan delas långsidorna upp så att varje långsida 
bildar två block. Då hela stommen konstrueras av egenbockade plåtprofiler kan måtten 
variera lite beroende på vilka förutsättningar miljöhuset ger. Principen är däremot alltid 
densamma. Alla delar av stommen bockas i fabriken i Högsby och tjockleken på plåten 
varierar mellan 1.25-2 millimeter beroende på viken byggnadsdel det är. 
 
För att bygga upp ett helt block börjar man med en U-profil vilken man kallar för syll, det 
finns en botten- och en toppsyll på varje block, se figur 3. U-profilen gör det möjligt att 
ställa de profiler som verkar som reglar på en rak linje. Den stabiliserar dessutom 
konstruktionen vilket underlättar transport och montering. Toppsyllen har hål får att kunna 
trä in en ögla när blocken lyfts av och på lastbilen på vilken de transporteras. Stålreglarna 
som monteras vertikalt mellan botten- och toppsyllen är bockade fyra gånger för att ge en 
fyrkantig form på reglarna, se figur 3. I och med att man bockar plåten på flera ställen ökar 
man regelns bärförmåga och stabilitet. Avståndet mellan reglarna sätts till 600 millimeter, 
men anpassas där dörrar och eventuella fönster ska in. När reglarna sedan är placerade där 
man vill ha dem skruvas de fast i de U-profiler som håller dem på plats. När man sedan har 
en färdig ram stabiliseras den genom att en hörnplåt fästs i varje hörn. Även detta illustreras 
i figur 4. Den höjd som blocken tillverkas med varierar beroende på kundens önskemål och 
husets form. En standardhöjd som oftast används är 2500 millimeter. På bottensyllen fäster 
man en plåt som är bockad för att kunna passa in den första Polyplank profilens nod. Detta 
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för att få en första Polyplank profil som ligger helt rak. Varpå fortsatt arbete med 
ytbeklädnaden kan göras. Polyplanket fästs med skruv till reglarna.  
 

 
Figur 3 – Väggelement 

 
Figur 4 – Väggregel 

 
Då fönster av enklare typ har önskats av kund monteras dessa redan i fabriken. När man har 
en hel vägg med polyplank är det bara att markera vart fönstret skall sitta och sedan såga 
upp ett hål med en tigersåg. Även om jag tidigare nämnt att Polyplank inte är bärande klarar 
det utan problem av att bära upp ett enkelglas fönster då dessa bara väger några få kilo. Har 
man däremot större fönster krävs det att man växlar av konstruktionen där fönstret skall 
placeras. 
 
På de ställen där dörrar skall placeras anpassas regelavståndet men bottensyllen behålls för 
att sedan tas bort efter transporten. Detta eftersom den ger stabilitet åt konstruktionen när 
den lyfts av och på lastbilen. 
 
I de fall miljöhusen har sadeltak tillverkas även gavelspetsarna i förväg. 
Grundkonstruktionen i dessa består av tre bockade U-profiler, varav den ena ligger så att 
stolpar med längder anpassade för takets lutning kan placeras i den. De andra två läggs 
ovanpå dessa stolpar, vilket medför att konstruktionen blir stabil. Gavelspetsen kläs sedan 
även den med Polyplank. 
 
Även taken tillverkas av RA, däremot kan dessa ej monteras i fabriken likt resten av 
byggnadsdelarna. Vad som ingår i takkonstruktionen är hammarband, takbalkar, rännprofil 
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samt mellantaksplåt alternativt Z-profil beroende på taktyp. Hammarbanden är utformade så 
att de kan fästas ovanpå toppsyllen. Hammarbanden skall i sin tur bära upp takbalkarna, se 
figur 5. Takbalkarna är av ”hattprofil”, vilket menas att de är bockade fyra gånger men 
samtidigt öppna i en ände, se figur 6. Rännprofilen, fäster man på det färdiga taket för att 
sedan kunna montera en hängränna. Mellantaksplåten, figur 7, används då man har ett 
säteritak. Detta för att man ska få två nivåer på taket. Plåten är bockad med den taklutning 
som önskas. Även Z-profilen, figur 8, är bockad till önskad taklutning. Denna fästs ovanpå 
de stolpar som bär upp taket i de fall då miljöhuset har ett sadeltak eller pulpettak. Förutom 
ovan nämnda profiler bör tilläggas att stolparna på vilka taket placeras även de tillverkas av 
RA. Även en nockplåt tillverkas, denna sitter i nocken och även den är bockad i vinkel för 
att matcha takets lutning.  
 

 
Figur 5 – Hammarband 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 – Hattprofil                 Figur 7 – Mellantaksplåt          Figur 8 – Z-profil 
 

4.2.3 Transport 
När alla block är färdiga transporteras de till arbetsplatsen på lastbil. Eftersom man många 
gånger monterar mer än ett hus åt gången har man en lastbil och ett släp på vilka det precis 
får plats tre monteringsfärdiga miljöhus. 

4.2.4 Montering 
När de färdiga blocken transporterats till platsen där de ska stå påbörjas monteringen. Som 
tidigare nämnts kan grundläggningen variera men är alltid färdig då husblocken anländer. 
Monteringen sköts av RA och arbetsstyrkan brukar bestå av tre man. Är grunden en gjuten 
betongplatta behöver inga vidare åtgärder göras innan monteringen av elementen kan 
påbörjas. Skulle det däremot vara så att miljöhuset ska stå på en asfaltsyta måste man först 
placera kantbalkar på asfalten utmed miljöhusets kommande ytterväggar. Dessa bränns 
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sedan fast, man har nu något att fästa ytterväggselementen i samtidigt som man skapat en 
sockel för huset. Anledningen till att man bränner fast kantbalkar i asfalten är att 
väggblocken fästs med expanderskruv och dessa får inget bra fäste i asfalt. 
 
När det kommit så långt att man kan börja montera själva huset börjar man med att lyfta dit 
en gavel. Medan väggelementet hålls rakt och på rätt plats skruvas det fast med 
expanderskruv ner i grunden genom bottensyllen. Därefter monteras ett element av en 
långsida på samma sätt. Denna skruvas även fast i den redan uppsatta gaveln. När man 
sedan har en 90 graders vinkel har konstruktionen redan ganska bra stabilitet. Efter detta 
moment monteras den andra långsidans ena block så att en U-formation skapas. I detta läge 
har konstruktionen tillräckligt med stabilitet för att monteringen av resterande väggelement 
ska kunna utföras. Monteringen fortsätter genom att man monterar block för block, viktigt 
att nämna är att blocken förutom att skruvas till grunden även skruvas fast i varandra. Det 
sista blocket som monteras är alltid den kvarvarande gaveln.  
 

 
Figur 9 – Infästning av takbalk 

 
 
När miljöhusets alla väggar är på plats monteras hammarbanden. Viktigt att påpeka är att 
dessa monteras så att de täcker en skarv där två block sitter ihop, detta för att undvika 
svagheter i konstruktionen. Ovanpå hammarbanden lägger man sedan takbalkarna så att de 
stabiliserar konstruktionens långsida. När dessa har skruvats fast i rätt positioner förstärker 
man infästningen med vinkelplåtar, vilka ska hindra takbalkarna från att vrida sig. Detta kan 
ses i figur 9. Ovanpå takbalkarna ställer man stolparna vilka ska bära upp taket. Hur detta 
görs beror på vilken typ av tak miljöhuset ska ha. Stolparna fästs till takbalken via en 
monteringsplåt, vilken sträcker sig ner över hela takbalken, för att ytterligare stabilisera 
takbalken och förhindra vridning. Detta kan ses i figur 10. 
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Figur 10 – Sadeltak fotograferat inifrån 
 
Ovanpå stolparna fästs Z-profilen alternativt mellantaksplåten beroende på typ av tak. I 
nocken, om sådan finns, fästs även nockplåten som även den kan ses i figur 10. Därefter 
lägger man taket. Oavsett taktyp består grunden alltid av plywood. Denna fästs i Z-profilen 
alternativt mellantaksplåten så att rätt lutning fås. Undantaget är pulpettaken som kan vara 
av självbärande typ och då ha trapetskorrugerad plåt som grund. Taket byggs alltid så att det 
har ett överhäng. När det sedan är klart monteras rännprofilen och en hängränna på denna. 
 
Det sista som görs på huset innan det är klart är att dörrar och större fönster monteras. När 
dörren monteras sågar man först av bottensyllen där dörren ska sitta, sedan fäster man 
dörrposten i väggreglarna som anpassats för att en dörr ska sättas in.  
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4.3 Olika problem som kan uppstå 
För att kunna ta fram monteringsanvisningar som fungerar måste man vara uppmärksam på 
vilka problem som kan uppstå vid monteringen av miljöhusen. Genom att läsa 
monteringsanvisningarna skall dessa problem kunna undvikas. Det är därför viktigt att alla 
möjliga scenarier kontrolleras, för att på så vis få en korrekt bild av de problem som finns. 
 
Genom den intervju som gjorts med Gunnar Andersson, monteringsansvarig på Polyplank, 
har jag fått ta del av hela processen från början till slut. Därigenom har jag kunnat se var 
problem skulle kunna uppstå, dessa problem listas nedan. 
 

 Att inte veta hur blocken ska fästas till varandra och till grunden. Skulle man slarva 
vid inpassningen av blocken och på så sätt göra konstruktionen skev skulle inte taket 
kunna monteras. Andra problem skulle kunna uppstå om väggelementen inte 
förankrats till grunden på ett korrekt sätt. Detta skall göras med expanderskruv, 
dessutom skall blocken fästas till varandra. Skulle detta missas kan konstruktionens 
motståndskraft mot yttre påverkan försämras. 

 
 Montering av hammarband så att skarvarna hamnar på samma ställe som där två 

block möts. Om hammarbanden monteras så att hela konstruktionen skulle få en 
genomgående skarv skulle stabiliteten kunna påverkas avsevärt. Det bör därför 
noggrant kontrolleras var skarvarna hamnar innan hammarbanden monteras. 

 
 Montering av blocken i fel ordning. Skulle man få för sig att montera blocken i en 

ordning som gör att inga 90 graders vinklar bildas från början blir troligtvis 
konstruktionen svår att få ihop. Väggelementen som bara sitter fast med 
expanderskruv till grunden skulle kunna vika sig. Detta skulle i sin tur kunna leda 
till personskador eller att konstruktionen skadas så till den grad att den inte kan 
användas. 

 
 Att inte förstyva takbalkarna. Framförallt takbalkarna behöver förstyvas för att 

förhindra vridning. Om detta inte görs ökar risken för att takbalkarna vrider sig, 
vilket skulle resultera i att hela konstruktionen försvagas.  

 
 Använda för lite skruv. Vissa delar av konstruktionen kräver mer skruv än andra. 

Det är därför viktigt att man alltid vet hur många skruvar som krävs för att hålla 
ihop konstruktionen. 
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5 Hur gör andra vid liknande montage? 
Genom att studera andra företags monteringsanvisningar är det tänkt att jag ska få en mer 
övergripande bild av hur monteringsanvisningar kan upprättas. Därför tänkte jag kort 
redogöra för några olika företags monteringsanvisningar nedan. Dessa företag har produkter 
som skiljer sig från de Polyplank producerar. Eftersom Polyplanks lösning är unik finns det 
inga liknande monteringsanvisningar att titta på. De företags monteringsanvisningar jag 
tittat på har andra lösningar för fastighetssektorn. Vad de har gemensamt är att de alla finns 
tillgängliga för privatpersoner. Detta betyder att monteringsanvisningarna ibland kan 
kännas väldigt detaljerade. Ytterligare en sak dessa har gemensamt är att de alla till största 
delen består av förklarande text. Vad som nedan presenteras kort är monteringsanvisningar 
för ytterbeklädnader i plåt och en monteringsanvisning för timmerstugor. Dessutom har 
arbetsinstruktioner gällande montering av utfackningselement granskats. Detta ger en mer 
övergripande del om hur utfackningsväggar bör monteras vid större byggprojekt men kan 
även delvis vara anpassningsbar för mindre projekt likt de element som miljöhusen består 
av. 

5.1 Plannja 
Plannja är ett stort företag som producerar plåtprofiler till framförallt tak, de har även 
lösningar för väggar. Eftersom företaget säljer sina produkter till både privatpersoner och 
professionella har man valt att ge ut en mindre monteringsanvisning som alla ska kunna 
använda. Publikationen som heter ”Monteringsanvisningar 2009” behandlar kort hur man 
ska gå tillväga vid montering av flertalet av Plannjas produkter. Dessa 
monteringsanvisningar består till stor del av förklarande text och kompletteras med 
förklarande figurer. Eftersom Plannja bara tillhandahåller tak- eller väggprofiler är det inte 
nödvändigt att ha en monteringsanvisning som berör monteringen av annat än de produkter 
de levererar. Det är heller inte alla kunder som monterar företagets profiler på nyuppresta 
stommar. (Plannja, 2009) 
 
Som jag ser det är monteringsanvisningar enligt denna metod bäst lämpade för ganska 
lättmonterade system.  

5.2 Braåsstugan 
Detta företag tillverkar mindre timmerstugor vilka kunden själv får resa. Vad som skiljer 
detta hus från de som Polyplank tillhandahåller är att det är ett lösvirkeshus som monteras 
på plats. Monteringsanvisningarna behandlar alla de moment som kan vara problematiska 
med att montera husen. Alla moment beskrivs skriftligt och till det tillhandahålls även 
ritningar vilka tydligt beskriver vad man kunnat läsa i den skriftliga delen. (Braåsstugan, 
2009) 
 
Denna metod kombinerar ritningar och text på ett sådant sätt att även en person utan att vara 
utbildad snickare klarar av att montera husen utan större problem.  

5.3 Monteringsfärdiga element för utfackningsväggar 
Som ett komplement till ovan nämnda företags monteringsanvisningar har även 
arbetsinstruktioner för monteringsfärdiga utfackningsväggar granskats. Dessa har tagits 
fram för byggbranschen i samarbete med flertalet byggföretag och Lunds Universitet, även 
Boverket och Byggrådet har varit med och finansierat projektet. (ByggAi, 2009) 
 
Väggelementen i fråga är inte bärande utan används då en byggnads stomme inte består av 
bärande ytterväggar. Många gånger är dessa element byggda enbart för att bära upp fasaden 
och eventuella fönster. Det finns även de konstruktioner som innefattar bärande ytterväggar 
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av denna typ, men dessa tas ej upp i arbetsinstruktionerna ovan. Väggelementen kan ha trä 
eller stålreglar och kan utföras i olika prefabriceringsgrad. Färdigmonterade element kan 
fraktas till byggarbetsplatsen, eller så kan väggelementen sättas ihop i närheten av 
byggarbetsplatsen för att sedan monteras i byggnaden. Väggelement med stålreglar blir allt 
vanligare och det är idag den mest använda tekniken för innerväggar vid nybyggnation. Den 
stora fördelen med att använda sig av prefabricerade väggar med stålreglar är att det 
underlättar byggandet. Då elementen kan färdigställas i fabrik ökar noggrannheten och 
byggtiden kan kortas. (Stålbyggnad, 2004) 
 
Det finns stora likheter med detta monteringssystem och det som Polyplank använder sig 
av. Skillnaden ligger i den skala produktionen sker. Arbetsinstruktionerna som nämnts i 
tidigare stycken är riktade till personer som arbetar med dessa system regelbundet. Dessa är 
inte heller att förväxla med monteringsanvisningar. Arbetsinstruktionerna talar endast om 
vad man bör tänka på och hur man bör arbeta för att undvika att fel uppstår, inte hur själva 
installationen ska utföras i detalj.  
 
Att ta del av dessa arbetsinstruktioner gav mig en vidare uppfattning om vad som krävs av 
en byggnadsarbetare vid en större operation som dessa väggelement kräver. Även om 
skillnaderna jämfört med Polyplanks miljöhus är stora berörs samma områden om än i 
mindre skala. Stora delar av dessa arbetsinstruktioner talar om hur man ska göra för att allt 
som sker ska gå så smidigt som möjligt. Arbetsmiljöaspekten vid utformning av 
monteringsanvisningar är något som jag valt att inte gå in närmare på. Även om arbetet med 
miljöhusen sker i liten skala är arbetsmiljön en viktig del av processen. Däremot kommer 
det inte att beröras djupare i denna rapport då det skulle ta för lång tid att fördjupa sig inom.  
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6 Monteringsanvisningar 
I detta kapitel av rapporten beskrivs tankegångarna kring valet av monteringsanvisningar. 
Med den information som inhämtats från studiebesöken samt de monteringsanvisningar 
som granskats har ett val gjorts.  
 
Eftersom detta är ett examensarbete och inget konsultarbete väljer jag att redovisa mina 
tankar kring monteringsanvisningarna snarare än att ta fram helt kompletta sådana. Viktigt 
att nämna är att det inte är det estetiska som är målet med ritningarna utan att förklara hur 
monteringen skall göras på ett korrekt sätt. Det är därför endast detaljer som rör 
monteringen visas på ritningarna. Tanken är att man ska kunna lämna 
monteringsanvisningarna tillsammans med ett komplett miljöhus i delar till vilken 
byggfirma/snickare som helst och få det monterat utan komplikationer.  

6.1 Arbetsmiljö 
Området som rör arbetsmiljöaspekten i detta examensarbete är betydligt större än vad som 
framställs här. Anledningen till detta är att det inom den tidsram som ställts upp inte hinns 
med en djupare undersökning av arbetsmiljön. Om det i framtiden är så att Polyplank växer 
som förväntat och man istället för att använda sig av ett monteringsföretag låter köparen 
sköta monteringen kommer det vara nödvändigt med en djupare analys av arbetsmiljön.  
 
I fall som detta har det tidigare varit byggherrens ansvar att upprätthålla god arbetsmiljö. 
Från och med första januari 2009 har dock detta ändrats något. Byggherren, dvs. personen 
eller företaget som låter utföra arbetet till exempel fastighetsägaren, är i och med 
ändringarna i arbetsmiljölagen nu skyldig att utse en byggarbetsmiljösamordnare. Denne 
ska ansvara för arbetsmiljön under planerings-, projekterings- och utförandefasen. 
Ytterligare en ändring som gjorts är att byggherrens arbetsmiljöansvar kan övertas av en 
uppdragstagare om entreprenadformen är av typen total- eller generalentreprenad. 
(Arbetsmiljöverket, 2009)  
 
Detta betyder inte att man från tillverkarens sida helt kan avsäga sig ansvaret. Även 
projektören, i detta fall det företag som står för monteringsanvisningarna, har ett ansvar att 
uppmärksamma om vilka fel som kan uppstå och på så sätt bidra till att arbetsmiljön på 
arbetsplatsen förblir god. (Säkrare bygg- och anläggningsarbete, 1999) 

6.2 De olika alternativen 
Monteringsanvisningar kan utföras på många olika sätt. Det som avgör vilket sätt som är 
bäst är vem som ska använda monteringsanvisningarna. Är det en privatperson utan direkta 
kunskaper inom området montering, skulle enkla figurer med förklarande text vara ett bra 
alternativ. Är det däremot endast meningen att yrkesfolk ska sköta monteringen skulle 
korrekt utförda ritningar med förklarande bilagor vara att föredra. Givetvis finns det 
flertalet alternativ som kombinerar de två ovan nämnda i olika grad. Här nedan ställs för 
och nackdelar med de två sätten mot varandra för att man tydligt ska kunna se skillnaderna 
och om möjligt även upptäcka vilken metod som är mest tillämpbar i detta fall.  

6.2.1 Alternativ 1 – Enkla figurer med förklarande text 
Denna metod riktar sig främst till privatpersoner som saknar de kunskaper som krävs för att 
korrekt bygga ett hus enbart efter en ritning. För att dra paralleller till föregående kapitel 
kan denna metod liknas vid den Plannja använder sig av i sina monteringsanvisningar. En 
stor skillnad är att arbetet med hela byggnadselement är svårare att genomföra än att enbart 
arbeta med plåtbeklädnad.  
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Eftersom miljöhusens konstruktion är förhållandevis enkel skulle man kunna tänka sig att 
endast ha en simpel monteringsanvisning som med icke skalenliga figurer beskriver hur 
monteringen skall utföras. Då husen kommer i färdiga block från fabrik består monteringen 
lite förenklat endast av att skruva ihop dem med varandra. Det som kan komma att skapa 
problem är det faktum att man utan tillräckliga monteringsanvisningar lätt kan missa att 
sammanfoga elementen på ett fullgott sätt. Då det är många skruvar som ska fästas krävs 
många förklarande bilder om var dessa ska sitta. Även takkonstruktionen kan vara lite för 
avancerad för att inte monteras av kunniga arbetare. 

6.2.2 Alternativ 2 – Ritningar med förklarande bilagor 
Denna metod kräver att den som ska montera miljöhusen kan läsa en ritning, vilket man får 
utgå ifrån att de flesta yrkessnickare/byggnadsarbetare kan. Som nämnts i stycket ovan 
finns det många detaljer som måste visas för att monteringen på plats skall kunna utföras 
korrekt. Fördelen med att visa dessa på en ritning jämfört med illustrativa bilder är att man 
kan använda sig av standardiserade ritningsförkortningar för att förklara vart skruvar skall 
sitta. Även detta kräver att personen som läser ritningarna är bekant med hur man ritar för 
att visa vart skruvar ska sitta. Eftersom miljöhusen redan från beställningen får 
planritningar och fasadritningar är det inget långt steg att komplettera dessa med 
detaljritningar för montering. 

6.3 Val av metod 
Valet av metod var ganska lätt med tanke på hur mycket det var som talade just för den 
typen av monteringsanvisningar. Den metod jag tror skulle vara bäst i detta fall är just 
ritningar med förklarande bilagor. 
 
En stor fördel med att ha ritningar snarare än bilder är att det redan finns vissa underlag i 
form av plan- och fasadritningar. Jag anser att det borde vara lättare att komplettera dessa 
än att från grunden ta fram ett helt system med bilder och förklarande text. En ritning som 
är riktad till kunnigt folk är lättare att framställa än en bra och lättläst monteringsanvisning 
som alla ska kunna förstå. Detta skulle även kräva mycket arbete och tester. 
 
Ytterligare en detalj som talar för att man bör ha ritningar snarare än enkla figurer är att 
dessa miljöhus sällan inhandlas av privatpersoner utan snarare av bostadsbolag och 
byggfirmor. Med kunder som dessa är det föga troligt att man saknar tillräcklig kompetens 
för att kunna montera miljöhusen efter en ritning, och saknas kunskaperna skulle det vara 
konstigt om man inte anlitade ett företag att montera husen.  

6.4 Monteringsanvisningarnas utformning 
Det är nu bestämt att monteringsanvisningarna skall bestå av ritningar där detaljer kring 
infästningar är det viktigaste. Dessa bör även kompletteras med en förklarande text som 
säger i vilken ordning elementen skall monteras och viktiga punkter som ej får förbises. 
Man skulle även kunna förklara mer uppenbara monteringsmoment enbart i den förklarande 
texten. Ett exempel på detta skulle kunna vara hur väggelementen fästs till grunden. 
Eftersom detta görs med expanderskruv på liknande sätt för alla element är det lättare att 
skriva att det ska göras än att rita en detalj som förklarar det. Detta kan givetvis nämnas 
även på ritningen.  
 
Ritningarna skulle kunna se likadana ut oberoende av vilken form och storlek miljöhuset 
har. Eftersom blocken alltid fästs till grunden och till varandra på samma sätt finns det 
ingen anledning till att nya monteringsanvisningar måste ritas för varje miljöhus som byggs. 
Vad som skiljer de olika modulerna från varandra är om det finns fönster och dörrar i dem. 
Dessa moduler kräver vissa avlastningar då Polyplanket i sig saknar bärande förmåga. Det 
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är då som bekant stålstommen som måste utföras annorlunda beroende på om det finns ett 
fönster eller ej. Oavsett var dörrar och fönster placeras sker monteringen på samma sätt, det 
är bara prefabriceringen i fabriken som skiljer de olika blocken från varandra. Hur man 
sedan installerar dörrar och fönster på plats beror på vilken leverantör av dessa man har.  
 
Mitt förslag är att man tar fram ritningar för alla detaljer som rör infästningar där ett block 
möter ett annat, där blocket möter grunden och där taket monteras. Många av dessa detaljer 
skulle kunna vara med på en och samma ritning, beroende på vilket pappersformat och 
vilken skala man vill använda sig av. Rimlig skala för detaljritningar bör vara 1:10 eller 
möjligtvis 1:20 i de fall då 1:10 blir för stort. Om man kan få plats med alla detaljer rörande 
väggblocken på en ritning skulle det förutom den behövas en ritning för varje taktyp då 
infästningar kan variera där. Detta betyder att endast fyra ritningar skulle komma att 
behövas för hela produktsortimentet. Plan och fasadritningen som tas fram vid beställningen 
räknas dock inte med här då dessa ritningar redan tas fram till varje ny kundorder. För att 
förtydliga var detaljerna finns skulle man kunna komma att behöva göra vissa ändringar i 
planritningen. I denna kan man numrera de olika detaljerna och kanske även väggelementen 
så att man i detaljritningen ser vad som är vad.  
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7 Metod för framtagning av monteringsanvisningar 
I detta kapitel tänkte jag presentera hur man bör gå tillväga vid framtagning av 
monteringsanvisningar. Målet med hela examensarbetet var att ta fram denna metod och jag 
har valt att redovisa arbetssättet med ett flödesschema. Anledningen till detta är att det ger 
en tydlig överblick på hela arbetsgången. Ett flödesschema är dessutom lätt att komplettera 
om det skulle behövas vid ett senare tillfälle. Även en checklista har gjorts, vilket bör göra 
arbetet med att ta fram monteringsanvisningarna något enklare. I samband med att 
flödesschemat ritades och en checklista skrevs gjordes ett litet exempel på hur 
monteringsanvisningar för ett miljöhus skulle kunna se ut. Exemplet består av en 
planritning, en sektionsritning samt en detaljritning med tre detaljer. För att komplettera 
ritningarna har en kortare beskrivning gjorts för de inledande stegen vid monteringen. 
Anledningen till denna utformning är att det sedan tidigare görs plan- och sektionsritningar 
till företagets kunder då en beställning på miljöhusen görs. Denna ritning har sedan 
kompletterats med hänvisningar till detaljer som återfinns på detaljritningen. Detaljerna 
som visas i exemplet är infästning hörn, infästning mellan två block och infästning takbalk. 
Den förklarande bilagan innehåller skriftliga förklaringar till hur monteringen bör utföras. 
Exemplet återfinns i bilaga 1. 

7.1 Viktiga punkter 
Nedan redovisas de punkter som jag anser är viktigast att tänka på vid framtagandet av 
monteringsanvisningar. Dessa punkter är inte direkt riktade till just detta projekt utan mer 
en generell modell för hur man kan gå tillväga vid framställandet av monteringsanvisningar. 
 
 Ha god kännedom om produkten och inte bara dess användningsområden. Denna 

punkt anser jag vara en av de viktigaste när man ska ta fram monteringsanvisningar. 
Finns endast kännedom om produktens användningsområde och inte så mycket om 
själva produkten kan monteringsanvisningarna bli direkt vilseledande. Anledningen 
är att olika material har olika tekniska egenskaper, vilket gör att de inte alltid kan 
monteras så som det var tänkt från början. Känner man däremot till produktens 
begränsningar finns det en större chans att lyckas med att ta fram fullgoda 
monteringsanvisningar.    

 
 Veta hur en korrekt montering ska gå tillväga. Denna punkt är likt den ovan väldigt 

viktig för framställandet av korrekta monteringsanvisningar. Det finns oftast fler än 
ett sätt att montera en produkt, däremot brukar det endast vara ett sätt som är rätt. 
Saknas kunskaper kring hur monteringen bör utföras kan inte heller 
monteringsanvisningar produceras så att de på ett bra sätt återgiver hur monteringen 
ska ske. Även om man har god kännedom om produkten i fråga kanske man saknar 
de kunskaper som krävs för att monteringen skall kunna genomföras på ett korrekt 
sätt.  

 
 Arbetsmiljö, känna till de risker som finns och på så sätt veta hur man kan undvika 

dem. Genom att vara uppmärksam på vad som kan hända om något går fel kan man 
med hjälp av monteringsanvisningarna förmedla detta till montören. Även om man 
följer monteringsanvisningar kan fel uppstå. För att kunna undvika att incidenter 
som kan skada personal och material uppstår bör man i monteringsanvisningarna 
uppmärksamma montören om vilka risker som finns och hur dessa kan undvikas. 

 
 Vara säker på det sätt som valt för att göra monteringsanvisningarna, för att undvika 

att man blandar flera metoder. Denna punkt är viktigast i de fall då flera 
monteringsanvisningar tas fram. Genom att använda sig av en typ av 
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monteringsanvisningar skapar man en säkerhet hos den person som läser dem. Om 
samma typ av tecken alltid betyder samma sak och om man dessutom undviker att 
andra förväxlingar kan göras kan fel förhindras från att uppstå. 

 
 Vara pedagogisk. Med denna punkt menar jag att man ska veta vem det är som ska 

läsa monteringsanvisningarna. Språket och utformningen av 
monteringsanvisningarna bör anpassas till en nivå som motsvarar den läsaren är van 
vid. Monteringsanvisningarna bör testas på flera personer, utöver erfarna montörer, 
som saknar insikt om produkten i fråga men som är tillräckligt utbildade för att 
kunna vara en montör.  

7.2 Upprättande av monteringsanvisningar – flödesschema 
Ett flödesschema över de aktiviteter som bör göras presenteras nedan, figur 11, varpå 
punkterna i flödesschemat sedan beskrivs mer ingående.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ja 
 
 
 
  Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11 – Flödesschema 
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7.2.1 Förundersökning 
Denna första del av arbetet bör utföras noggrant för att få ut en så bra slutprodukt som 
möjligt. Här bestäms vad som ska göras, i form av vilken typ av modulsystem som ska få en 
monteringsanvisning. När detta sedan är valt kan arbetet fortsätta genom att det bestäms hur 
monteringsanvisningarna ska se ut, i detta fall vill vi ha ritningar som beskriver de 
monteringsdetaljer som finns. Dessa kompletteras med förklarande bilagor. En viktig del av 
förundersökningen är att ta del av hur monteringen sker i verkligheten detta för att korrekt 
kunna återge hur komponenterna ska monteras. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att god 
kännedom om vilka komponenter som ingår i konstruktionen finns. Utöver detta bör man 
även vara klar över vem som ska läsa monteringsanvisningarna, detta för att kunna anpassa 
nivån efter läsarens förmågor. Det sista steget här är att specificera vilka delar av 
konstruktionen som kräver ett förtydligande för att kunna monteras korrekt. Därefter 
bestäms om detaljen i fråga ska ritas eller som det räcker med en skriftlig förklaring i de 
bilagor som kompletterar ritningarna.  

7.2.2 Ritning av viktiga monteringsdetaljer 
I detta steg ritas de detaljer som bestämts i föregående steg varpå de granskas av någon 
utöver konstruktören med insikt i projektet. Detta kan till exempel vara en annan anställd på 
konsultfirman som tagit fram monteringsanvisningarna. Även personen som producerat 
ritningarna kan själklart granska dem. Däremot brukar en oberoende part kunna hitta fler fel 
än personen som producerat handlingarna.  

7.2.3 Kompletterande text på ritningarna 
Om det vid granskning skulle anses att ritningarna inte är tillräckligt tydliga bör man 
komplettera med text i ritningen. Detta kan vara till exempel antal skruv eller vilken typ av 
skruv som ska användas vid en viss detalj. 

7.2.4 Förklarande bilaga 
När ritningarna håller den kvalitet som önskats kan man övergå till att skriva den text som 
ska hjälpa montören vid montering av vald produkt. Denna förklarande bilaga skulle kunna 
vara samma för alla miljöhus oavsett form. De skillnader som finns utseendemässigt 
påverkar inte konstruktionen nämnvärt. Det som framförallt skiljer konstruktionerna åt är 
användandet av mellantaksplåt alternativt Z-profil beroende på taktyp. Utöver detta är 
arbetssättet lika för alla tak som tillhandahålls av Polyplank. 
 
Denna förklarande bilaga bör utformas så att den följer de steg som genomgås vid 
uppbyggnaden av miljöhusen. I texten kan vid sidan av förklaringar till själva 
monteringsdetaljerna även beskrivas hur man bör gå tillväga för att monteringen ska gå så 
smidigt som möjligt. Ett exempel på det kan vara att det förklaras vilket väggelement som 
bör resas först och hur man ska fortsätta för att skapa den U-form som nämnts i rapportens 
tidigare kapitel.  

7.2.5 Kontroll 
Den förklarande bilagan kontrolleras och testas, som nämnts i 7.1 sista punkten, för att 
undersöka om den är korrekt skriven. Finns det delar som verkar dåligt formulerade eller 
kanske helt felaktigt beskrivna skrivs dessa om tills man är säker på att slutprodukten kan 
assistera en montör vid montering av ett miljöhus utan att fel som kunnat förhindras 
uppstår. I och med att detta steg avklarats har nu färdiga monteringsanvisningar upprättats. 
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7.3 Checklista 
För att förenkla arbetet med framtagning av monteringsanvisningar för Polyplanks miljöhus 
har en checklista tagits fram.  

7.3.1 Förundersökning 
 Första punkten är att veta vad det ska göras monteringsanvisningar till. (Väggar, tak, 

dörrar, fönster) 
 

 Vilka är de viktiga delarna i monteringen? 
- Infästningar, vart ska de göras och hur görs de? 
- Vilken typ av skruv används och hur många? 

 
 Hur många detaljer måste ritas och vilka kräver endast skriftlig förklaring? 

- Viktiga mått bör tas fram innan arbetet fortskrider. 
- Man bör veta i vilken skala ritningar ska göras. 
- Vilken pappersstorlek ska ritningarna ha? 

7.3.2 Ritningar 
 Alla mått, former och dimensioner bör vara framtagna innan man börjar rita. 

 
 Måttsättning och text ska placeras korrekt på ritningen. 

 
 Är ritningen tydlig? 

- Förklaras de viktiga detaljerna tillräckligt bra? 
- Är den förklarande texten tydlig? 

7.3.3 Förklarande bilaga 
 Vet jag vad denna ska innehålla? 

- Mått, antal element osv. 
 

 Förklara tydligt de moment som behöver förklaras 
 

 Förklara arbetsgången, börja nerifrån och gå uppåt i konstruktionen 
- Grundläggning, läggning av kantsten. Observera att planritningens mått är 

plattans yttermått. 
- Montering av första väggelementet, vad är viktigt att tänka på? 
- Fortsatt montering av väggelementen, U-formen. 
- Hammarband, undvik att skarvar ligger över varandra. 
- Takbalkar, placering och förstyvningar är viktiga punkter. 
- Stolpar, placering och förstyvningar. 
- Z-profil eller mellantaksplåt. 
- Nockprofil. 
- Takläggning, plywood följt av valfri taktäckning. 
- Dörrar och fönster. 
- Foder 

 Återkoppla till de ritade detaljerna.  
 

 Kontrollera om något har missats. 
 

 Läs igenom monteringsanvisningarna för att se om de är skrivna på ett tydligt sätt 
- Rätta eventuella fel som uppstått. 
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8 Avslutande diskussion och slutsats 
Med hänsyn tagen till tidsaspekten och de avgränsningar som valt att göras anser jag att 
metoden som presenterats i arbetet snarare är ett förslag till hur monteringsanvisningar 
skulle kunna upprättas, än ett slutgiltigt resultat som en större studie kunnat ge. Jag anser 
dock att den metod som arbetats fram i detta examensarbete skulle kunna fungera för 
Polyplanks miljöhus. 
 
En viktig del av arbetet med att ta fram monteringsanvisningar är att ha god kännedom om 
den produkt till vilka monteringsanvisningarna är menade att användas. Ju bättre kunskaper 
man har om produkten och hur monteringen sköts, desto bättre blir slutprodukten. Detta är 
något jag tror gäller vid framställandet av alla typer av monteringsanvisningar.  
 
Jag anser att rapporten besvarat de frågeställningar som formulerades vid arbetets start. I 
rapporten kan man läsa om hur arbetet med monteringen sköts i dagsläget samt vilka 
problem som kan uppstå då monteringen inte utförs korrekt. De problem som kan uppstå 
vid monteringen av miljöhusen kan många gånger undvikas genom korrekta 
monteringsanvisningar. Anledningen är att det framförallt kan uppstå problem då man 
slarvat i monteringen. Ett exempel som kan nämnas är då man inte använt tillräckligt med 
skruv. Detta skulle kunna leda till att konstruktionen inte klarar tänkta belastningar. Den 
mänskliga faktorn är i detta fall troligen den svagaste länken. Även om monteringen av 
miljöhusen borde vara enkel kan slarv skapa problem som borde ha kunnat undvikas. Hur 
man ska kunna undvika att problemen uppstår är en svår fråga. I och med att man på 
Polyplank vill undvika att skicka sin egen personal till alla byggen finns alltid risken att den 
som monterar inte vet hur monteringen ska utföras. Det är därför viktigt att det i alla 
monteringsanvisningar visas hur monteringen ska ske, steg för steg. Ett annat sätt att 
undvika att problem uppstår skulle kunna vara att utbilda kontrollanter vilka kan komma 
och inspektera miljöhusen innan de tas i drift. Detta är dock något som jag tror skulle kunna 
undvikas med korrekt utförda monteringsanvisningar.  
 
Även arbetsmiljöaspekten är viktig vid framtagandet av monteringsanvisningar. Redan i 
detta steg av processen har man ett ansvar att upprätthålla god arbetsmiljö. Då detta område 
är väldigt stort har jag valt att inte fördjupa mig i det. Det är dock självklart att arbetsmiljön 
är viktig när man arbetar med byggnadselement som väger några hundra kilo. Risken att 
skada sig eller någon annan finns alltid, då steg i monteringen inte sköts korrekt. Däremot 
bör man ändå poängtera att riskerna med dessa modulsystem är små jämfört med andra 
prefabricerade element då dessa väger betydligt mindre än om de skulle vara gjorda i något 
annat material.  
 
Jag har även presenterat ett förslag till en modell för hur monteringsanvisningar bör 
upprättas. Om modellen som presenterats är korrekt återstår att se. Det exempel som tagits 
fram, bilaga 1, har gjorts i samband med att flödesschemat och checklistan arbetats fram. 
Resultatet blev enligt mig förhållandevis bra, monteringsanvisningarna är lättlästa och 
hänvisningarna till de ritningar som finns är tydliga. Däremot finns det säkerligen någon del 
av monteringsanvisningarna som skulle behöva viss anpassning innan metoden är fullt 
tillämpbar. För att företaget ska kunna använda metoden krävs att man hela tiden arbetar 
med att förbättra den. Först när man uppnått ett resultat som hela företaget kan ställa sig 
bakom kan man använda sig av metoden för alla företagets monteringsanvisningar.  
 
Då arbetet med denna rapport började gjordes en omfattande sökning för att finna fakta 
kring området monteringsanvisningar inom byggområdet. Denna sökning gav dock inte det 
resultatet som förväntades. Vad som hittades var framförallt fakta kring prefabricerade 
betongelement. Jag ansåg då att skillnaderna mellan dessa och de betydligt enklare 
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Polyplank modulerna var för stora för att dessa källor skulle kunna användas. Bristen på 
skriftliga källor har inneburit att rapporten till stor del grundat sig på de samtal som förts 
med Gunnar Andersson. Från starten har detta av mig upplevts som en brist i arbetet. Men i 
och med att hans kunskaper kring företaget, produkterna och monteringen är 
förstahandsinformation anser jag nu när rapporten är skriven att detta var det bästa sättet att 
lägga upp arbetet. Studiebesöken som gjorts har även dem givit en tydligare bild av 
företaget och hur man arbetar jämfört med om endast fakta insamlats via data- och 
telekommunikation.  
 
Den stora nackdelen med att arbeta på detta sätt är att de källor som finns inte alltid är helt 
verifierbara. Som lyssnare och läsare måste man lyfta fram fakta och tona ner det som kan 
uppfattas som reklam. Jag anser dock att rapporten är skriven förhållandevis objektivt. 
Eftersom huvuddelen i rapporten var att ta fram en metod för framtagning av 
monteringsanvisningar anser jag att de uppgifter kring företaget och dess produkter som 
skrivits har varit nödvändiga för att ge läsaren en tydlig inblick i examensarbetet. 
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Bilaga 1 
OBS! Denna text är endast ett exempel på hur en monteringsanvisning skulle kunna skrivas. De uppgifter som 
anges här kan variera beroende på vad kunden önskat. 

   

Monteringsanvisning 
Innan monteringen påbörjas kontrolleras att alla nödvändiga delar är på plats. 

 Lista med samtliga element och byggnadsdelar 
   
   

 
Planritningen och sektionsritningen, ritning 1, visar de mått som byggnaden har. Observera 
att måtten i fråga anger bottenplattans yttermått och att de färdiga elementen är tillverkade 
efter dessa. I ritning 2 visas de monteringsdetaljer som noterats i ritning 1. 
 

Grundläggning 
Grundplattan gjuts efter de mått som finns på planritningen. 
 

Väggelement 
Starta med en av husets två gavelblock. Placera blocket så att bottensyllen står stadigt på 
grunden samtidigt som elementet står rakt. Fäst därefter väggelementet till grunden med 
expanderskruvarna, dessa placeras med S800. Nästa väggelement som monteras bör vara en 
av långsidorna, detta element skall bilda en rät vinkel med gavelelementet. Placera 
elementet och fäst det i grunden på samma sätt som tidigare element. Fäst även elementet 
till gavelelementet med fyra skruvar enligt detalj 1 på ritning 2. Fortsätt sedan på samma 
sätt med andra långsidan så att ett U bildas. När U formen har erhållits kan resterande 
element monteras enligt detalj 2, motstående gavel bör monteras sist.  
 

Takbalkar 
Innan takbalkarna kan monteras ska hammarbandet sättas upp. Detta fästs med en skruv i 
varje ände, Viktigt är här att undvika att skarvarna hamnar på samma ställen som skarvarna 
för väggelementen.  
 
Takbalkarna placeras ovanpå hammarbandet med jämna avstånd över hela byggnadens 
längd och fästs med vinkelplåtar till detta enligt detalj 3. När takbalkarna placerats bör man 
kontrollera så att alla skruv sitter där de ska och att alla vinkelplåtar använts. Att inte 
använda dessa kan försvaga konstruktionen och kan leda till att takbalkarna vrider sig. 
 
 
 
 






