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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Rapporten baseras på den bostadsbrist som råder i Sverige. En alternativ lösning på
bostadsbehovet är byggnationer av modullägenheter. Idag byggs det främst mindre
modullägenheter riktade till unga vuxna och nyanlända. För att tillgodose fler behov måste
flexibiliteten för moduler öka så att de kan formas om och byggas i olika storlekar.
Det som besvaras i rapporten är vad modulhus är, vilka variabler det tas hänsyn till vid
dimensionering av moduler, samt hur två moduler kan byggas ihop till en enhetlig lägenhet.
Teorier är baserade på litteratursökningar, även från tidigare kurser inom byggteknik. Ett
studiebesök gjordes på Junior Livings fabrik i Kungsör, för att få en mer konkret bild av
modulverksamheten i landet.
Resultatet av studien består av en framtagen träväggkonstruktion och en övergång, som ska
kunna användas för att koppla samman två enskilda moduler till en gemensam lägenhet.
Denna lösning är framtagen för företaget Junior Livings moduler. Stor vikt har lagts på
dimensionering och uppbyggnad av väggen samt övergången som sedan illustrerats i
datorprogrammet Revit. Materialen har tagits fram för att möta de variabler och krav som
ställs på bostadshus i Sverige. U-värde har beräknats och jämförts med originalkonstruktion.
Avslutningsvis följer en slutsats där frågeställningar besvarats utifrån den teori, det resultat
och den analys som utförts i rapporten.
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ABSTRACT
This thesis is based on today’s lack of housing in Sweden. An alternative solution on the
housing shortage problem is construction of modular apartments. The target groups for small
modular apartments are mainly young adults and migrants. To reach out for a larger amount
of people the modular apartments need to be more flexible and be able to change to different
sizes.
The questions that will be answered in this thesis are: What is a modular house? Which
variables do you need to consider when constructing a module? How can two modular
apartments be built into one common flat? The theories are based on literature search and
subjects in building technology. A visit to the factory of Junior Living was mode to learn
more about the production of modular apartments.
The result of the study consists with one wood frame wall and one construction that combine
two module apartments. This solution is made for Junior Living’s modular concept. A large
amount of time has been focused on the dimensions and the structures of the wall and the
crossover. This has been illustrated in Revit. The material has been chosen to meet the
standards and requirements for a resident building in Sweden.
Finally a conclusion is made were the questions are answered based on the theory, the result
and the analysis.
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Förkortningar/Teckenförklaring/begreppsförklaring
Urbanisering – När befolkning flyttar från landsbygd till tätort.
Detaljplan – Reglering från kommunen hur bebyggelsen ser ut samt hur mark och vatten får
användas.
Projekteringstid – Den tid som läggs på förstudie och planering för ett byggprojekt, innan
byggnationen startat.
ICT – Information and Communications Technology, en samling av verktyg som togs fram
för att automatisera uppgifter som var återkommande.
Rok – Rum och kök
Extern entreprenör – Det företag som avtalas för att leda projektet, till exempel ett
byggföretag.
Byggherre – Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsprojekt.
Underleverantör – Företag som utför arbete åt de som har kontrakt.
Deponi – Slutlig plats för hantering av avfall.
Homogent material – Ett enhetligt material.
Utfackningsvägg – Icke bärande yttervägg.
Mineritskiva – Cementbunden byggskiva för väggar i krävande miljöer.
OSB-skiva – Skiva av sammanpressade träfibrer och lim. Fästs ofta bakom gipsskivor på
väggar.
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1 INLEDNING
Bostadsbristen i Sverige är i nuläget ett stort samhällsproblem, där en lösning på problemet
är att producera industriellt tillverkade modullägenheter. För att skapa flexibilitet är det bra
om moduler byggs så att de kan sättas ihop till olika lägenhetsstorlekar beroende på
efterfrågan. Denna studie behandlar modullägenheter där väggar för en sammansättning av
två moduler konstruerats för en bredare marknad. Studien har utförts som ett examensarbete,
i en del av högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Linköpings universitet.

1.1 Problemformulering
Urbaniseringen tillsammans med den ökande flyktingströmmen gör att det idag och en tid
framöver kommer vara stor brist på bostäder (Boverket 2015a). Problem med brist på
bostäder påverkar främst den målgrupp som söker sin första bostad, vanligtvis unga
människor och invandrare. Unga studenter drabbas särskilt hårt av konkurrensen om bostäder,
då det saknas mindre hyreslägenheter som det finns en stor efterfrågan på
(Hyresgästföreningen 2015). Med långdragna detaljplaner och lång projekteringstid, tar det
lång tid att komma igång med nya bostadsprojekt. Ett bra alternativ för att snabba på
processen är att bygga flexibla modullägenheter som kan kopplas samman och byggas om i
olika storlekar.
Tidigare studie som är intressant och som behandlar modulbyggnader är:


Johansson, T., Håkansson, P. (2009). Flexibla modullägenheter. DISS. Jönköping: Teknisk Högskola.

Den rapporten behandlar modulens historia och planlösningar för modullägenheter.

1.2 Syfte och mål
1.2.1 Syfte
Syftet är att undersöka modulbyggnationer som en lösning på bostadsbristen genom flexibla
modullägenheter.
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1.2.2 Mål
Målet med studien är att studera olika typer av modulbyggnader, samt ta fram exempel på en
väggtyp med en övergång som kan användas för en flexibel sammankoppling av två enskilda
moduler till en gemensam lägenhet.

1.3 Frågeställningar
Vad är modulhus?
Vilka variabler påverkar dimensioneringen av en bostadsmodul?
Hur kan två enskilda moduler sättas ihop till en gemensam lägenhet?

1.4 Metod
Inledningsvis utfördes ett studiebesök på fabriken i Kungsör där modullägenheterna
tillverkas, detta för att få se produktionen och få tillgång till ritningar och se den nuvarande
konstruktionen på varje modul. När informationen tagits in från besöket, var det dags att gå
igenom den litteratur som hittats och försöka få fram de källor som var mest relevanta för just
detta examensarbete.
Litteraturmaterial studerades för insamling av data och teorier. Detta lade grunden till
påbörjan av rapportskrivningen där fokus låg på frågeställningarna. Från studerat material
togs en konstruktion fram för vägg och övergång, som sedan ritades upp i Revit. En alternativ
planlösning togs fram med hänsyn till tidigare planlösning samt en jämförande Uvärdeberäkning.

.
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1.5 Avgränsningar
För att studien inte skulle bli för omfattande, behövdes avgränsningar. Här beskrivs
avgränsningar som togs hänsyn till:
Historian bakom modulbyggnation/ industriellt byggande togs inte med i studien. Den
ekonomiska biten kring modulhus var omfattande vilket gjorde att den inte heller togs med.
När det gällde väggtyperna som skulle konstruerades, fokuserades det enbart på den vägg på
långsidan som skiljde båda modulerna. Samt den mellanliggande lösning som förde samman
båda modulerna. En byggteknisk lösning behandlades, inte en dimensioneringslösning inom
konstruktion. Hur väggen skulle fästas i golv- och takbjälklag kom inte att tas med.
Eftersom just denna typ av modulkonstruktion inte utsattes för vindkrafter eller snölaster,
bortsågs det från dessa. Varje modul var endast självbärande av sin egentyngd och var endast
formstabil vid transport och montering. Krafter som uppstod vid transport var invecklande
och var för omfattande vilket då uteslöts. Vi tog inte hänsyn till alla de installationer som
fanns i modulerna, till exempel el- och ventilationsinstallationer.
I den tidigare studien, Flexibla modullägenheter (2010), togs de åtta delområdena upp som
företag ständigt försöker upprepa och förbättra för en bättre lönsamhet. Därför förklarades
dessa inte i denna studie. I den här rapporten fokuserades det istället på delområdena
prefabricering och användning av ICT där vidarestudier skedde.

3

LÄGENHETSMODULER

2 TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel beskrivs det nuvarande bostadsbehovet i Sverige, samt hur moduler ses som en
lösning på bostadsbristen när det gäller nyanlända, unga vuxna och studenter. Industriellt
byggande förklaras, även prefab-konceptet med användning av ICT-verktyget. Modulhus
beskrivs, vad det är, vilka typer av modullägenheter som finns samt om modulbyggnation är
ett hållbart byggnadssätt. Avslutningsvis berörs de variabler som tas hänsyn till när
byggnadsmoduler konstrueras. Där finns olika väggtyper som används vid modulproduktion,
även hur tekniska lösningar kan tillämpas på dessa väggar.

2.1 Nuvarande bostadsbehovet i Sverige
Bostadssituationen som råder idag är i stort behov av nybyggnation av bostäder.
Bostadsbristen är mycket hög och i en byggbehovsprognos från Boverket (2016a) framgår det
stora behovet av lägenheter, då det i Sverige måste byggas cirka 700 000 nyproducerade
bostadslägenheter till år 2025.
Det är kombinationen av bostadsbrist och den växande befolkningsmängden som tvingar
stadsplanerare och arkitekter inom byggbranschen att förändra sättet att bygga nya bostäder.
Där är modullägenheter ett aktuellt och nytänkande byggsätt. (Modular Building Institute
2016)
Produktionen av modullägenheter löser den byggtekniska delen, men trots att det går att
producera många moduler under kort tid finns det många andra saker som måste stämma för
att de ska kunna byggas och användas. Detaljplaner tar lång tid att få fram, även tiden för att
bestämma på vilken mark det ska byggas, hur vägar och infrastruktur ska se ut för att man ska
kunna ta sig till den plats där bostäderna ska byggas. Lägenheterna måste finansieras av
någon och förvaltas när de byggts, vilket tar lång tid att bestämma. Flera detaljer och
förutsättningar måste därför stämma in innan produktionen på modullägenheter påbörjas,
vilket ligger på kommunens ansvar då det är de som beslutar om bygglov och byggplaner.
(Boverket 2015b)
Enligt en prognos från SCB (2015) beräknas befolkningsmängden i Sverige att öka med 1,1
miljoner fram till år 2025, se figur 1. Bostadsbyggnationen kommer inte kunna öka i samma
takt som befolkningen ökar vilket gör att det en tid framöver kommer fortsätta råda
bostadsbrist.
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Figur 1. Diagram som visar förhållandet mellan befolkningsökningen och påbörjade bostäder
1989-2019p. (SCB, maj 2015 och Boverket 2015a.)
Om flyktingströmmen till Sverige ökar de kommande åren, kommer behovet av bostäder öka
betydligt om man jämför med den prognos som visas i diagrammet ovan. (Boverket 2015a)
2.1.1 Unga vuxna och nyanlända i behov av små bostäder
Fler hyresrätter måste byggas och det är just byggandet av hyresrätter som ökar mest i landet
(Boverket 2015b). När det gäller mindre boenden som ettor och tvåor är det flest unga vuxna
som är i behov av dessa. 180 kommuner uppger att de har brist på lägenheter samtidigt som
fler än hälften av unga vuxna mellan 20 och 27 år saknar egen bostad (Hyresgästföreningen
2015). Majoriteten av unga vuxna och studenter har en önskad boendeform på 1 och 2 rok,
men trenden visar att efterfrågan ökar på större bostäder. Bostadsbristen och de få
hyreslägenheter som finns att tillgå är ett stort problem för den ökning av studenter som varje
år flyttar till universitetsstäder i behov av eget boende. Där måste fler lägenheter prioriteras att
byggas framöver. (Hyresgästföreningen 2015)
I de kommuner där bostadsmarknaden är relativt ljus, finns det istället brist på små lägenheter
samtidigt som många bostäder är för dyra att bo i. Att bygga fler modullägenheter är ett bra
sätt att tillgodose unga vuxna med billiga, små boenden. Modullägenheter är välplanerade och
går att producera på kort tid, samtidigt som de håller god kvalité i förhållande till traditionellt
byggda lägenheter. En viktig aspekt är även efterfrågan på bostadens läge, då många föredrar
att bo i attraktiva stadsdelar nära till jobb, skola och stadskärna. I dessa områden är det
trångbebott, vilket gör att byggnation av modullägenheter är en bra byggnadslösning. Detta på
grund av den kortare byggtiden, även att det krävs mindre aktivitet på själva
byggarbetsplatsen. (Hyresgästföreningen 2015)
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Utöver de unga vuxnas bostadsbehov, är bostadsbristen ett av de större problemen för
nyanlända flyktingar. I denna situation är bristen på hyresrätter ännu mer central. När
kommunerna inte har tillgång till bostäder för nyanlända, blir istället flyktingarna placerade
på Migrationsverkets egna anläggningsboenden i väntan på att bli förflyttade till andra
kommuner. Många boenden finns lediga i kommuner, men de ligger oftast på landsbygden
med brist på jobbmöjligheter vilket medför svårigheter till integrationen i samhället. Boverket
har kommit med förslag till lösningar på den akuta bostadsbristen och de föreslår till större
del byggnation av moduler med finansiering från staten. Deras strategi är att flyktingar ska
erbjudas tillfälliga boenden i kommuner och regioner där jobb finns. De
tänkta boendeformerna är både lokaler som ska byggas om och flexibla modullägenheter i
olika standard. Här påvisas flexibiliteten som kommer med moduler, då de på ett smidigt sätt
kan förflyttas i framtiden när behoven behövs på andra platser eller när de inte längre
behövs. Den goda produktionsmöjligheten och den höga leveranskapaciteten för
bostadsmoduler är varför moduler ses som bästa lösningen i nuläget för att öka antalet
bostäder för nyanlända. (Boverket 2015b)

6

TEORETISK REFERENSRAM

2.2 Industriellt byggande
Byggnadsbranschen har industrialiserat sig flera gånger om man utgår från ett historiskt
perspektiv. Vad som menas med industrialisering är att med hjälp av ny teknik utveckla nya
metoder att arbeta. Industrialisering kan vara allt från den fabrikstillverkade tegelstenen,
övergången till maskindrivna verktyg, till storskaligheten på miljonprogrammet. (Lidelöw
et.al 2015)
När dagens industrialisering väl har slagit igenom, kan den vara av samma betydelse som när
den mobila byggkranen infördes. Den pågående industrialiseringen är en långsam process då
den handlar mer om att ändra tankesättet på hela byggbranschen, och kallas därmed
industriellt tänkande. Vad som menas med industriellt tänkande är att man fokuserar på vad
som kan förbättras på ett projekt. Det gäller hela byggprocessen och inte bara vad som sker på
byggarbetsplatsen. Det går till så att man observerar ett projekt och dokumenterar vad som
kan förbättras, och när man hittat en förbättringsmöjlighet så appliceras denna på ett nytt
projekt. De förändringar som blir i det nya projektet dokumenteras och man mäter effekterna
av dessa, sedan undersöker man hur man kan vidareutveckla den förändrade metoden. Med
den nya, förbättrade metoden kan man senare starta nästa projekt med bättre förutsättningar
än vad man kunde tidigare. Må hända att det inte ser banbrytande ut, men då man systematiskt
dokumenterar och kopplar ihop projekt med varandra så skiljer det sig markant mot dagens
projektbaserade byggande, där man ser på varje enskilt projekt för sig. Det industriella
tänkandet är när man dokumenterar varje projekt och försöker hitta aktiviteter som upprepar
sig mellan likartade projekt för att sedan förbättra dessa till nästa projekt. Detta gör att man
kan ta till vara på erfarenheten som varje projekt ger, både från person till person och från
projekt till projekt. Ju mer data som kan samla in och förbättras, desto större effekt på
arbetsmetoden. (Lidelöw et.al 2015)
Det industriella husbyggandet som ingår i ett industriellt tänkande kräver mycket planering,
och resultatet brukar bli enhetliga produkter som är kostnadseffektiva. Det blir så tack vare
bra planering och att man tar vara på erfarenheten från tidigare projekt. Produkterna kan
ändras från olika projekt men bara inom en viss ram. Om ett byggprojekt ska använda sig av
industrialisering så finns det två olika sätt som kan användas. Det första är att ha färdiga
komponenter som man utgår ifrån och det andra är att ha en känd tillverkningsprocess där
man utformar nya komponenter. Det genomgående målet för båda alternativen är att ha få
antal varianter på produkter så att kostnaderna per enhet sjunker då man ökar kapaciteten för
produktionen. För att produktionsprocessen ska bli lyckad gäller det att arkitekten kan hela
produktionssystemet, vilka begränsningar som finns i systemet samt vilka extra kostnader det
blir vid en mindre justering. (Lidelöw et.al 2015)
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Definition:
”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en genomtänkt organisation för
effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat
med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för
kunderna.” (Lidelöw 2015, s. xx)
Syftet med industriellt byggande är att företag som använder sig av det ska kunna tjäna
pengar och samtidigt leverera de produkter som efterfrågas. För att lyckas med detta finns en
modell som beskriver vilka delområden ett företag ständigt upprepar och försöker förbättra.
Det är åtta olika delområden som i sin tur är uppdelade i 4 stycken plattformar. Dessa är:
Kunskapsplattform:


Erfarenhetsåterföring

Teknikplattformen:




Byggsystem
Prefabricering
Användning av ICT

Leverantörsplattform:



Logistik integrerat i byggprocessen
Långsiktiga relationer

Processplattform:



Kund- och marknadsfokus
Planering och kontroll av processen

(Lidelöw et.al 2015)
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2.2.1 Prefabricering
Definitionen av prefabricering är att produkten tillverkas helt eller delvis utanför
byggarbetsplatsen för att sedan fraktas dit och monteras. Det finns tre olika huvudgrupper
inom prefabricering, dessa är: Pelar-balk-stomme med bjälklag, lastbärande väggar med
bjälklag och volymelement eller moduler. Fokuseringen i denna studie ligger på
volymelement och moduler som kommer att beskrivas. (Lidelöw et.al 2015)
2.2.2 Volymelement och moduler
Produktionen av volymelement och moduler omfattar hela rum eller till och med hela
lägenheter, där dessa tillverkas i fabrik och fraktas vidare till byggarbetsplatsen där de lyfts på
plats. I och med att de ska fraktas och lyftas så tillverkas de oftast i trä eller lättreglar i stål, då
betong blir för tungt. Det gäller även att bredden inte ska överstiga 4,15 meter om man ska
transportera modulen utan poliseskort på allmän väg (Lidelöw et.al 2015). I en fabrik är
modulerna i en produktionslinje på olika stationer, där varje station gör samma arbete på varje
modul. Detta innebär att utrustningen för att utföra arbetet ej behöver tas bort efter varje
arbetspass, samt att materialet som behövs vid montering kan placeras vid närliggande station.
Nackdelar med volymelement och moduler är den kostnadsmässiga investeringen som behövs
göras för att upprätta fabriken och all utrustning. Samt de tekniska begränsningar som finns
med modulstorleken. (Boyd et.al 2013)
2.2.3 Användning av ICT
ICT (Information and Communication Technology) är en samling av verktyg som togs fram
för att automatisera uppgifter som var återkommande. Dessa verktyg var väldigt bra på att
hantera data vilket gjorde att nya användningsområden av ICT uppkom, och tillslut ändrades
synen helt på verktygen vilket gjorde att arbetsprocessen började styras av datorverktygen.
Detta har vidareutvecklats och nu finns det sex olika områden där verktygen används.
(Lidelöw, H. 2015)







Ekonomiskt flöde (affärssystem)
Sälja produkten (säljsystem)
Rita upp och beskriva produkten (CAD & BIM)
Organisera produkten (PDM - Product data management)
Kontrollera produktionen (MPS – material- och produktionsstyrning)
Kombinera produkt- och ekonomidata (ERP – Enterprise Resources Planning)
(Lidelöw et.al 2015)
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För att företag ska lyckas med att implementera hög grad av ICT, måste organisationen
förespråka nytänkande och inlärning. Hög grad av användning av ICT skulle vara lönsamt för
fullt industriella byggprocesser, då till exempel integreringen mellan konstruktion och
tillverkning skulle förbättras markant. (Robertson et.al 2007)
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2.3 Modulbostäder
Modulhus och modullägenheter är prefabricerade konstruktioner som tillverkas utanför
byggarbetsplatsen. Det är under kontrollerade former i stora fabriker som modulerna sätts
ihop med samma standard och material som vid en traditionell byggnation, men med
reducerad byggtid. Modulerna byggs i en fuktfri och god miljö och är färdiga för inflyttning
när de transporterats och monterats på plats. Det är främst på byggarbetsplatsen som tid
sparas, då modulerna redan innehåller kompletta badrum och kök med färdiga
installationer som ventilation, el och vatten. Platsstörningar av fordonstrafik och förbättrad
allmän säkerhet kring byggarbetsplatsen gör att byggprocesser som pågår blir säkrare för
allmänheten. Detta kan vara extra bra vid byggarbetsplatser nära områden där aktiva företag,
skolor eller sjukhus finns, där det är många människor i rörelse. Lägenhetsmoduler levereras
med lastbilar där de väl på plats sätts ihop och monteras. Modulernas flexibilitet gör att de
kan omformas, placeras och omplaceras efter behov. (Modular Building Institute 2016)
2.3.1

Olika typer av bostadsmoduler

Det finns olika typer av bostadmoduler beroende på användning. Modulerna kan delas in i
olika kategorier beroende på den tid de är avsedda att användas. En preliminär lösning på
bostadsbehovet är moduler som används under kort tid för akuta behov, medan målet för den
långsiktiga lösningen är långtidsanvändning och permanenta byggnader. (Boverket 2015b)
Bodar
Används mestadels på byggarbetsplatser, ej till bostäder, uthyrning 0-2 år. Ex. Ramirent
(Boverket 2015b).
Korttidsanvändning
Moduler för en hyresperiod på 2-5 år. Korttidsmodulerna har begränsningar till utformning
(Boverket 2015b). Korttidsmoduler byggs enligt BBR som är Boverkets byggregler som
används vid byggnation och ändring av en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och råd för
bland annat bostadens utformning, brand och energihushållning. (Boverket 2015c)
Leveranstiderna är korta och byggkostnaden låg, vilket gör att kvalitén blir sämre.
I tabellen nedan från Tyréns (2015) visas leverantörer, leveransmöjligheter, leveranstid och
byggkostnad för de leverantörer som producerar moduler för korttidsuthyrning.
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Byggkostnaden för korttidsuthyrning gäller för bostadsmoduler som är:






Nyckelfärdiga med montering och utan extrakostnader för byggherre och moms.
Grundläggnings- och anslutningskostnader ingår ej.
Monteringskostnad 900- 1100 kr/m2
Bolagen i tabellen är leverantörer av moduler, kostnader för extern entreprenör och
byggherre tillkommer.

Tabell 1. Leverantörer korttidsuthyrning. (Tyréns AB 2015)
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Långtidsanvändning
Moduler som kan köpas loss efter uthyrningstiden på 4- 10 år och produceras enligt BBRkraven och går att anpassa till kund gällande utformning. (Thyréns 2015)
Permanenta byggnader
Dessa byggnadsmoduler är permanenta och byggs för att stå kvar och förvaltas som
traditionellt byggda bostäder. De byggs liknande med långtidsanvändning när det gäller BBRkrav. Skillnaden är att kundanpassningen är mycket större.
Byggkostnaden för långtidsuthyrning och permanenta byggnader gäller för bostadsmoduler
som är:







Nyckelfärdiga med montering och utan extrakostnader för byggherre och moms.
Grundläggnings- och anslutningskostnader ingår ej.
Variation av leveransmöjligheter på grund av variation av leverantörernas storlek.
Leveranstid mellan 3- 18 månader
Byggkostnaden mellan 10 000- 19 000 kr/m2
Bolagen i tabellen är leverantörer av moduler, kostnader för extern entreprenör och
byggherre tillkommer. (Moelven och Boklok kan fungera som entreprenör och
leverantör). (Thyréns 2015)

Tabell 2. Leverantörer långtidsuthyrning/ permanent användning. (Tyréns AB 2015)
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2.3.2 Hållbarhet
Miljö
Byggnationen av modulhus sker i fabrik i en kontrollerad miljö vilket gör det lättare att
planera och minimera spill och avfall, än vad det är på byggplatsen. Det är lättare att beställa
prefabricerade artiklar och använda sig av dem på ett effektivt sätt, då industrialiseringsgraden
är högre i en modulfabrik. Detta gör att reglar och isolering med mera kan beställas från
underleverantörerna till exakt längd, vilket gör att spillet blir minimalt. (Lidelöw el.at 2015)
Enligt Boyd et.al (2013) kan industriellt byggande minska avfall på byggarbetsplatsen till
nära noll, detta tack vare att det är lättare att återvinna det som byggs på byggarbetsplatsen då
det är mindre material i rörelse. Vid modulhusbyggnation är det endast stommen och vissa
installationer som byggs på plats vilket gör det lättare att hantera avfallet. I Sverige står
byggavfallet för ca 29 % av det totala avfallet i Sverige, om man bortser från gruvindustrin
(Naturvårdsverket 2012). De stora jordmassor som schaktas bort från byggplatsen och
hanteras som avfall, är ett avfall som skulle kunna förflyttas inom byggplatsen och därmed
minska avfallet som måste hanteras på deponi (Boyd et.al 2013).
En annan fördel med byggmoduler är att byggnadstiden på byggarbetsplatsen kortas ner vilket
gör att det blir mindre störningar till närliggande byggnader. Dessutom används färre antal
fordon vilket bidrar till bättre miljö med mindre koldioxidutsläpp. (Kobet 2009)

Hälsa och säkerhet
På en typisk byggarbetsplats utsätts arbetarna för ogynnsamma förhållanden, varierande
väderlekar och temperaturskillnader. Detta leder till att det är mer utmanande att alltid arbeta
säkert, samtidigt som det finns risk för fall från hög höjd och andra farliga moment. Dessa
osäkerheter försvinner då man arbetar i en fabrik där arbetsmiljön är mer kontrollerad samt att
många farliga moment är borttagna. Industriellt byggande medför mindre oväntade händelser,
vilket gör att tryggheten och säkerheten ökar vid prefabricering i fabriker (Kobet 2009). Vid
produktion i fabrik använder man sig av färre arbetare än vad man skulle göra vid en
traditionell husbyggnation, vilket leder till att det är lättare att ha bra koll på säkerheten och
mindre förvirring uppstår (Boyd et.al 2013).
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2.4 Variabler vid konstruktion av moduler
2.4.1 Transport
Det mest kritiska skedet för moduler som är inbyggda i ett stomsystem är transporten mellan
fabrik och byggplatsen (Eriksson 2016). Den variabel som påverkar mest i transportskedet är
inbromsning av lastbilen. När man lyfter modulerna på plats i stommen är lyftanordningar
utsatta i bottenplattan vilket gör att detta moment inte är så betydande för formstabiliteten.
För beräkning av kraften av inbromsningen, måste man hitta accelerationsmaximum för
inbromsningen. Med hjälp av diagrammet från NTF (2016), där stoppsträcka för lastad lastbil
redovisas, finner man att maximum acceleration uppstår vid hastigheten 30 km/h – 0 km/h.

2.4.2 Snö och vind
Modullägenheter är byggda för att vara formstabila vid transporten, och de dimensionernas
endast för att hålla sin egenvikt (Eriksson 2016). Då de sätts i ett stomsystem på
byggarbetsplatsen, tar detta system upp lasterna från varje modul. Det gör att modulerna inte
behöver dimensioneras med hänsyn till vind- och snölast.

2.4.3 Fukt
En byggnad har fukttekniska krav för att minimera förekomsten av fukt i byggnaden. Problem
med fukt i en byggnad avspeglar sig på två sätt, vilka är sämre beständighet på byggnaden
och en ohälsosam miljö. Dessa två problem hänger samman då man oftast har båda
problemen samtidigt. Dålig lukt och ohälsosam miljö är de problem som oftast
uppmärksammas. Ohälsosam miljö uppkommer då fuktiga material avlägsnar föroreningar till
luften, vilket brukar kallas sjuka hus. (Sandin 2010)
De fem fukttekniska kraven är:






Minimering av byggfukt
Skydd mot skadlig ångtransport
Skydd mot ytvatten
Skydd mot nederbörd
Skydd mot markfukt

15

LÄGENHETSMODULER

2.4.4 Värme
Temperaturskillnader skapar energiflöden för att jämna ut temperaturer. Detta energiflöde
brukar beskrivas som värmetransport. Det finns tre olika sätt som värme kan transporteras på,
vilka är genom ledning, konvektion och strålning. Värmeledning innebär att värmen
transporteras i ett homogent och ogenomskinligt fast material. Ledningen innebär inte
förflyttning av partiklar i materialet utan uppkommer på grund av överföring av energi mellan
närliggande molekyler. Med konvektion innebär det att värmeöverföringen överförs med
hjälp av en vätska eller gas som tillför eller bortför värme från en yta. Luft är det vanligaste
mediet för värmeöverföring inom byggnadsfysiken. Värmestrålning är värme som överförs
genom strålning. Denna sker mellan alla kroppar i långvågig strålning, som strålning mellan
ytor och kortvågig strålning, till exempel solstrålning. (Sandin 2010)
För att beräkna värmegenomgången i en vägg används koefficienten U. Vid högt U-värde på
en vägg är värmegenomgången hög. Ett lågt U-värde eftersträvas för att få en energisnål
byggnad. (Sandin 2010)
Vid byggnation finns det värmetekniska krav, som är till för att man ska få en god
energihushållning och en behaglig inomhustemperatur. De värmetekniska kraven
sammanfaller med de fukttekniska kraven. (Sandin 2010)
De fyra värmetekniska kraven är:





Krav på värmeisolering – tjockleken på värmeisolering beror på vad myndigheterna
har för krav på god energihushållning.
Vindskydd
Fuktskydd
Lufttäthet

2.4.5 Ljud
Buller är ett hälsoproblem som blir allt vanligare i vår vardag. Om man utsätts för buller kan
det leda till sömnsvårigheter vilket i sin tur kan leda till trötthet, nedstämdhet och minskad
prestationsförmåga. Att utsättas dagligen för buller kan för människor innebära högre
blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (Folkhälsomyndigheten 2016)
I ett bostadshus kan buller upplevas på två olika sätt. Det första är genom luftburna ljudvågor
och det andra genom stomljud. Stomljud är ljudvågor som transporters som vibrationer i
material. I ett flerfamiljbostadshus är det vanligt förekommande att stomljud uppkommer i
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vägg, tak eller golv som avdelar lägenheterna. Ljuden kommer främst från grannar men kan
även uppkomma från hissar, balkonger eller andra ljudkällor. Ljudbullret i lägenheter har
identifierats som ett väldigt störande moment för de som bor i ett flerfamiljshus. Ljudbuller
kan minimeras med hjälp av ljudisolering eller tätning av luftflödet mellan utrymmen där ljud
sprids. (Wang et.al 2015)
2.4.6 Brand
När en ny byggnad byggs upp, ska den ha ett byggnadstekniskt brandskydd. De krav som
ställs är olika beroende på typ av byggnad. Regler om brandskydd beskrivs i Boverkets
byggregler, BBR. Där uppdateras regler om brandskydd som ska följas vid nybyggnation och
vid ombyggnad eller ändringar av en byggnad. (Boverket 2016b)
Olika väggar har olika brandklass. För brand i en byggnad delas brandklasserna in i två delar.
De två delarna är brandklass för olika material och för ett helt konstruktionselement, till
exempel en vägg. Dessa typer av brandklasser är baserade på ett europeiskt
klassifikationssystem som finns i byggproduktförordningen CPR. För brandklass på material
delas materialen in i A-F beroende på brandrisk, där A1 och A2 är obrännbara material som
gips, stål och glas. (Träguiden 2015)
För ett konstruktionselement som en vägg ska den stå emot brand under en viss tid beroende
på brandens intensitet. Vid dimensionering av konstruktionselement måste elementen uppfylla
kraven på funktion när det gäller bärighet (R), integritet/ täthet (E) och isolering (I). Om en
vägg kan behålla dess förmåga av dessa tre komponenter vid en brand under 60 minuter,
beskrivs den i brandklass som REI60. Detta är vanligt vid träväggar som även kan hålla upp
emot 90 minuter vid en viss branddimensionering. (Träguiden 2015)
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2.5 Ytterväggar
2.5.1 Konstruktionsprinciper
En yttervägg ska dimensioneras efter konstruktionskrav och byggnadsfysikaliska
funktionskrav. Väggen ska stå emot och hålla för alla typer av påfrestningar och kan bestå av
många olika typer av material som trä eller betong med flera, beroende på byggnadstyp. Vid
dimensionering i Sverige läggs fokus på kyla, vind och regn. Sol och värme påverkar också
sättet att konstruera en yttervägg. Ytterväggar kan vara bärande och har då som uppgift att
bära byggnaden så den håller sig stabil och intakt. En icke bärande yttervägg kallas
utfackningsvägg och byggs främst för belastningar från vind och egentyngd. Förutom att
ytterväggen ska vara estetisk tilltalande både på utsida och insida, finns det krav på att
inredning och tavlor ska kunna sättas upp på väggen. (Sandin 2007)
Dessa översiktliga funktionskrav ställs på en yttervägg:











Vindskydd
Regnskydd
Fuktskydd
Värmeisolering
Lufttäthet
Bärförmåga
Brandskydd
Ljudisolering
Mekanisk motståndsförmåga
Estetiska aspekter. (Sandin 2007)

2.5.2 Träregelvägg
Träregelväggar används ofta som bärande väggar i småhus men är även vanlig som
utfackningsvägg i stora flerfamiljshus med stomme i betong (Sandin 2007). Trä som
konstruktionsmaterial är mer energieffektivt och hållbart i miljösynpunkt, i jämförelse med
andra konstruktionsmaterial (Loss et.al 2015). För att klara funktionskraven behöver en
träregelvägg kompletteras med flera skikt. Det kallas flerskiktsvägg och kan bestå av upp till
7 skikt. Varje skikt är gjort för att stå emot ett visst funktionskrav. En massiv tegelvägg
däremot är uppbyggd så att ett skikt ska stå emot alla de faktorer som påverkar
funktionskraven. Denna typ av vägg ytbehandlas för det mesta med puts, som en
komplettering. (Sandin 2007)
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Byggteknisk lösning för träregelvägg
Ett bärverk i träkonstruktion med bärande pelare och reglar kallas primärbärverk. Det som
hindrar reglarna från att knäckas är kompletterande väggskivor eller horisontella reglar typ
kortlingar. Ett sekundärt bärverk bestående av konstruktionsvirke i form av lättreglar eller i
vissa fall limträ eller fanérträ, är en stark konstruktion. Beklädnaden hindrar reglarna att
knäckas i veka ledet och reglarnas stora tvärmått gör att normalkraftens inverkan klaras att stå
emot. Bärförmågan blir god då reglarna får en bred dimension på grund av tjock isolering
mellan varje regel. Isoleringen fungerar mot värme och kyla. Reglar med en stabiliserande
funktion bör vara minst 45 millimeter i tjocklek och ha en bredd mellan 95 och 220 millimeter
för att en god bärighet. (Träguiden 2014)
Figur 2, (Sandin 2007) visar hur stommen i en träregelvägg konstrueras i normala fall.
Dimensionen på reglarna är olika och varierar utifrån faktorer som isolertjocklek och de
krafter som reglerna utsätts för. Bredden på reglarna är från 38- 45 millimeter och tjockleken
varierar mellan 95 och 145 millimeter. De stående reglerarna placeras på ett centrumavstånd
på 600 millimeter, eftersom gipsskivor och isolering som ska monteras på och emellan
normalt har samma bredd. I nedkant läggs en regel som kallas syll, som sätts fast i golv eller
grund beroende på hustyp och konstruktion. De stående reglarna sätts fast och vilar på syllen.
Om syllen fäst på platta på mark, ska det finnas en tätning mot fukt och luft mellan syll och
platta. Tätningen kan bestå av papp, plastfolie eller skumgummiremsor. I överkant förankras
de stående reglarna i ett liggande hammarband. (Sandin 2007)
Vid öppningar för till exempel fönster och dörrar sätter man dit avväxlingar som stabiliserar
och för över lasterna till närliggande reglar. Kortlingar fästs så att tyngre komponenter ska
fästas på väggen såsom köksskåp eller tunga hyllor. (Sandin 2007)

Figur 2. Exempel på träregelstomme. (Sandin 2007, s. 54)
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Mellan reglarna läggs mineralull som ska isolera mot värme och kyla och det fungerar även i
ljudisoleringssyfte. På ena sidan av träreglerna, mot insidan av väggen fästs en plastfolie, som
används som ångspärr mot luft och fukt. Sedan monteras normalt gipsskivor som
innerbeklädnad. Gipsen har bra ytegenskaper och är ett bra brandskydd. För bättre stabilitet
och möjligheten att fästa föremål överallt på väggen kan spånskivor monteras under gipsen.
(Sandin 2007)
Utanpå träregelstommen monteras en fasadskiva för utvändig isolering och för att förhindra
köldbryggor vid träreglarna (Isover 2016). Avslutningsvis sätts en ytterbeklädnad på plats,
själva fasaden. Mellan fasaden och den isolerande fasadskivan finns ett luftrum som kallas
luftspalt. Utrymmet hindrar regnvatten från att tränga in i väggen, se figur 3. (Sandin 2007)

Figur 3. Exempel på träregelvägg. (Paroc 2016)
2.5.3 Sandwichelementvägg
Sandwichelement vid modulbyggnation använder sig av en kärna i form av stenull och ett
ytskikt av stålplåt. Denna kombination gör att elementet väger lite men samtidigt får en bra
hållfastighet, detta tack vare samverkan mellan stålplåten och stenullen. En vägg bestående av
sandwichelement har ett brandmotstånd på upp till fyra timmar beroende på tjocklek och är
samtidigt obrännbar, vilket ger ett väldigt bra skydd mot brand. Med en hög hållfasthet kan
man ha stora spännvidder utan skarvar och detta gör att det blir minimalt med köldbryggor.
(Paroc 2015)
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2.5.4 Stålvägg
En lättstålregelvägg består av reglar gjorda i lättstål. Dessa reglar är lättare, har högre
hållfastighet och mer flexibel än traditionella träreglar. Ett hus byggt med lättstålreglar kostar
mer att bygga i jämförelse med träreglar. Enligt Bjerklie (2006) beror detta på grund av att
man behöver ingenjörshjälp vid dimensionering med lättstålreglar. Fördelar med en
lättstålregelvägg är lång hållbarhet, brandtålighet, mindre ljudspridning och lätt att montera
gipsskivor. (Bjerklie 2006)
Byggteknisk lösning för stålregelvägg
Vid dimensionering av en vägg med lättstålreglar används reglar med C-form, dessa reglar
placeras med ett centrumavstånd på 600 mm, och har en tjocklek på 1.5-2 mm. Vid
byggnation av en modul är det viktigt att förstärka alla hörn med längsgående kantreglar för
att få en formstabil konstruktion. (Lawson et.al 2014)
Det är också viktigt att förstärka reglarna i sidled med hjälp av väggskivor såsom OSB-, gips-,
fibercement- eller träskivor. Över öppningar ska avväxlingar användas, ett lättstålregelsystem
är uppbyggt på liknande sätt som ett traditionellt träregelsystem. (Azizian 2015)
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT)
I denna del beskrivs den data som hämtats in från bland annat studiebesöket på Junior
Livings fabrik i Kungsör. Företaget beskrivs samt två andra företag som finns på
modulmarknaden. Resultatet för problemet med att sammankoppla två moduler till en
gemensam lägenhet presenteras med vald vägg samt mellanliggande övergång med
dimensioner och material. Resultatet avslutas med ett exempel på planritning av två ihopsatta
moduler.

3.1 Marknad för modullägenheter
3.1.1 Junior Living
Junior Living producerar just nu modullägenheter som har ett rum och är 32 kvm. De inriktar
sig på unga vuxna och studenter i Stockholm- och Uppsalaregionen (Junior Living 2016).
Deras modullägenheter är några av de dyraste på marknaden eftersom de är gjorda för
permanent bruk. Längenheterna innehåller badrum, kök och balkong, alltså alla de
bekvämligheter som behövs och som effektivt kan användas på så liten boyta.
Modulfabriken ligger i Kungsör där de även lagrar modulerna tills de kan frakta dem till
byggplatsen, modulerna är anpassade på längden så att två stycken kan fraktas samtidigt.
Fabriken i Kungsör är standardiserad med linjeproduktion, vilket gör byggandet väldigt
effektivt. För en modul tar det ca 14 dagar från start till utlastning och byggtiden förkortas
med en tredjedel från traditionellt byggande. Modulerna är uppbyggda av sandwichelement
som är måttfärdiga från underleverantören vilket ger en snabb tillverkning och minimalt med
avfall. Modulerna lyfts in i en betongstomme, vilket gör att modulerna endast behöver
dimensioneras för sin egenvikt, samtidigt bildas en ca 30 cm luftspalt mellan varje modul.
(Lindab 2016a)
Sandwichelementen är 120 mm och består av en mineralullskärna täckt med en 0,5 millimeter
tjock stålplatsskiva invändigt och en 0,6 millimeter tjock stålplatsskiva utvändigt, se figur 4.
U-värdet på sandwichpanelen är 0,36 W/m2*K (Lindab 2016b). Inrebeklädnad består av 9
millimeter gips.
Luftspalten som finns mellan varje modul gör att ett U-värde på 0,36 W/m2*K räcker för
väggarna. Junior Living har valt att endast samarbeta med svenska underleverantörer. (Lindab
2016a)
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Figur 4. Sandwichelement med stålplåt och med stenull som kärna

Junior Living har idag flera projekt på sammanlagt 960 lägenheter. Konceptet har fått hög
efterfrågan och marknaden ser ljus ut. Byggsättet är oerhört effektivt då det våren 2014
byggdes 124 stycken ettor på mindre än fyra månader. Anledningen till effektiviteten är att
det inte är något slarv eller väntan och att byggnationen är välplanerad.
Just nu byggs bland annat 272 stycken hyresrätter i Västberga som ska rikta sig till ungdomar
i regionen. Projektet kallas Snabba hus och består av ettor.

Figur 5. Modern och praktisk lägenhetsmodul på 32 kvm i centrala
Upplands Väsby. (Junior Living 2016)
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Leveransmöjligheter: 22 400 m2/år
Leveranstid: 3 månader från godkänt bygglov
Byggnadskostnad: 20 000- 25 000 kr/m2. (Boverket 2015)

Figur 6. Situationsplan på lägenheter i Västberga. (Junior Living 2016)
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3.1.2 Moelven byggmodul AB
Moelven är ett företag som producerar moderna och kvalitétsutförda modulbyggnader i
träkonstruktion, med avsikt för långtidsuthyrning och permanent användning. Modulerna sätts
ihop och används till byggnader som bostäder, skolor, verksamhetslokarer och byggbodar.
Med de stora variationer på byggnader har Moelven nordens bredaste produktportfölj när det
gäller modulbyggnader. Det är flexibiliteten med moduler som gör att det möjligt för
modultillverkarna att slå sig in i näst intill all byggnation. (Moelven 2016)
Flerbostadshusen arkitektsritas och byggs i trä, vilket gör att förutsättningar finns för att skapa
byggnader i olika skepnader och former. När grundplattan är gjuten och finns på plats, tar det
cirka 10 veckor innan flerfamiljbostadshus är färdigbyggt. Den korta byggtiden beror på att
varje modul är prefabricerad vilket gör att de på byggarbetsplatsen endast behöver lyftas på
plats och monteras. (Moelven 2016)
Moelven (2016) beskriver deras träbyggnadsteknik som överlägsen utifrån ett
klimatperspektiv, då trämaterial är koldioxidneutralt, ett förnybart material och kräver låg
energiförbrukning.

Figur 7. Barkaby hage, Barkaby i Järfälla. (Moelven 2016)

Leveransmöjligheter: 60 000 m2/år
Leveranstid: 12/ 18 månader
Byggnadskostnad: 11 000- 13 000 kr/m2. (Boverket 2015)
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3.1.3 Nordic Modular
Nordic Modular tillverkar flyttbara modulbyggnader som de utvecklar, säljer och hyr ut till
kunder i hela Norden. De jobbar för att vara utveckla modulmarkanden så att modulkonceptet
blir ett mer populärt alternativ för att komplettera den traditionella byggprocessen. Nordic
Modular har samarbete med dotterbolagen Flexator, Temporent och Nordic Modular Leasing.


Flexator säljer och tillverkar kommersiella byggnader hög kvalité samt enkla
byggbodar som används på byggplatser, se figur 8. Det breda utbudet gör att de täcker
en stor del av modulmarknadens efterfråga. Det kan producera bodar i
korttidsuthyrning till nyanlända, även avancerade modulhus för skolor eller
äldreboende. Flexator erbjuder färdiga kataloghus vilket är kostnadssparande och
enkelt för kunden. Materialet som används vid konstruktion av modulkonceptet är trä
eller fanér- och limträbalkar. Det finns moduler både avsedda till korttidsuthyrning
och långtidsuthyrning.

Figur 8. Förskola i Pilabo. (Flexator 2016)


Temporent tillverkar inte några moduler, utan hyr ut modulbyggnader som används
temporärt vid skolor eller kontor se figur 9. Det kan vara när det pågår ombyggnation
av något slag i de befintliga byggnader vilket gör att det finns behov av andra ytor att
röra sig på.
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Nordic Modular hyr ut moduler som Flexator tillverkat åt svenska kunder under lång
tidsperiod. De bedriver även tillsammans med ett dotterbolag uthyrning av
studentboende. Ett exempel kan vara ett företag som expanderar snabbt och inte vill
binda kapital i nya byggnader, då kan de hyra moduler under en period för att sedan
avlägsna modulerna i framtiden om behovet blir lägre.

Figur 9. Temporent modulsustem RYMD. (Nordic Modular 2016)

Nordic Modulars korttidsuthyrningsalternativ:
Leveransmöjligheter: 35 000 m2/år
Leveranstid: 6 månader
Byggnadskostnad: 12 000- 15 000 kr/m2. (Boverket 2015)
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3.2 Studiebesök på Junior Living
Efter kontakt med Junior Living ägde ett studiebesök rum på deras fabrik i Kungsör. Där
skedde ett möte med delägaren av fabriken. Företaget har ett samarbete med Junior Living
och i fabriken sker tillverkningen av modulerna. Under besöket visades produktionslinan upp,
där det på varje station pågår olika arbetsmoment beroende på vilket stadie moduler befinner
sig i, se figur 10. Under besöket inhämtades information om hur modultillverkningen gick till,
vilka arbetsmoment som ingick, hur just deras moduler var uppbyggda och hur ritningarna såg
ut, samt problem eller möjligheter inför framtiden.
Junior Living bygger bara ettor och den nuvarande konstruktionen gör det inte möjligt för
ombyggnation eller konstruktion av större lägenheter, se figur 11. För att konkurera på en
bredare marknad måste den byggtekniska lösningen ändras så två eller fler moduler skall
kunna sättas ihop på ett flexibelt sätt. Även möjligheten att öppna upp och stänga igen mellan
två moduler beroende på efterfrågan på ettor eller tvåor.
Det är väggen mellan varje modul som består av sandwichelement som måste ändras ifall det
ska vara möjligt att öppna upp mellan modulerna. En övergång mellan modulerna måste även
konstrueras för att kunna ta sig mellan varje modul, detta eftersom modulerna placeras på ett
avstånd på 30 centimeter mellan varandra.
Mötet gav den kunskap som krävdes för att komma igång med projektarbetet, samt det
problem som ska undersökas.

Figur 10. Färdiga moduler, Junior Living
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3.2.1 Nuvarande planlösning
I Junior Livings kommande projekt ser planlösning ut enligt figur 12. Modulerna är 32 kvm
och består av ett badrum plats för dusch och tvättmaskin, en alternativ plats för sovalkov med
avskiljande vägg, köksdel löpande längs väggen tillsammans med förvaringsutrymmen. Större
delen av boytan är tänkt som allrum eller vardagsrum där det finns plats för matbord och
soffa. Lägenheten avslutas med ett stort fönsterparti som gränsar till en balkong.

Figur 11. Planlösning Västra Vilunda, Upplands Väsby
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3.3 Konstruktion av vägg
3.3.1 Träregelstomme
Den nykonstruerade väggen är en träregelvägg med en öppning i mitten, se figur 13.
Öppningen är 120 centimeter bred och 210 centimeter hög. Ovan öppningen finns en
stabilisterande avväxling för fördelning av krafter till närliggande horisontella reglar. (K
Sandin 2007)
De vertikala reglarna har måtten 45x120 millimeter och har ett centrumavstånd på 600
millimeter enligt standard och de fästs med en överliggande hammarband och en
underliggande syll. Horisontellt liggande kortlingar finns för stabilitet och för framtida
installationer och infästningar. Eftersom reglarna placeras med 600 millimeter i
centrumavstånd och dimensionen i längdsled på väggen inte är proportionerlig med dessa
avstånd, hamnar två stycken reglar närmre varandra vid öppningen. På högersidan är väggen
förstärkt med en extra vertikal träregel, för montering av skjutdörrar av glas som leder ut till
balkongen.
Lawson et.al (2014) påpekar vikten av hörnstabilitet vid modulbyggnation för förbättrad
formstabilitet. Det finns flera sätt att stabilisera hörn genom olika beslag eller förband. Enligt
Träguiden (2014) ska vinkelbeslag användas för att sätta ihop vinkelräta reglar, detta görs
med ankarskruv. Vinkelbeslagens sätts på hörnen av väggen och vid öppningen. Det är 8
stycken vinkelbeslag på väggkonstruktionen. Eftersom väggen är lång, hålls syll och
hammarband ihop av spikplåtar som sätts skarven mellan två reglar.

Figur 12. Träregelstomme föreberedd för sammankoppling
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3.3.2 Uppbyggnad av vägg
Väggen är uppbyggd i flera skikt för att klara de krav som ställs, se figur 14. Utvändig
beklädnad består av mineritskivor som tål slag, fukt mögelangrepp, brand och slitage. Den
fungerar även mot regn när modulen är färdig och står lagrad i utomhusmiljö i väntan på
transport till montering, dock bör modulen vara täckt med någon form av skydd mot regn, snö
med mera. Efter yttre beklädnad monteras 30 millimeter tjocka, isolerande fasadskivor av
glasull för att förhindra köldbryggor vid träreglarna.
Innanför det utvändiga skiktet kommer reglarna med 120 millimeter tjock isolering i form av
mineralull. Mineralullen står emot värme, brand och ljud. Ångspärr eller fuktskydd sätts dit
därpå för att hindra fukt att ta sig ut i väggen från inomhusklimatet. Detta görs även fast
modulerna inte utsätt för varken vind, snö eller regn när den väl är på plats.
För att låsa reglarna i horisontalledet skruvas OSB-skivor dit under innerbeklädnaden. Skivan
bidrar även med att tyngre föremål kan hängas upp på väggen (Träguiden 2003). Slutligen
monteras ett lager med gipsskivor som innerbeklädnad. Väggen har U-värdet 0.25 W/m2K, se
bilaga 1.

Figur 13. Materialuppbyggnad i vägg
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3.4 Konstruktion av övergången mellan modulerna
3.4.1 Stomme för övergång
Övergången har en stomme uppbyggd i trä, se figur 15. Reglarna har samma mått som
väggstommen, 45x120. Stommen är byggd så den på ett smidigt sätt kan skruvas fast i
väggstommen när två moduler ska kopplas samman till en lägenhet. Stommen består av ett
golvbjälklag, två väggar och ett tak som tillsammans binder ihop en smidig övergång mellan
modulerna.
3.4.2 Uppbyggnad av övergång
Övergången är uppbyggd för att klara de påfrestningar som uppkommer när modulerna väl är
på plats. Mellanrummet mellan varje modul består av luft och utsätts inte för några yttre
faktorer som regn, snö eller vind. Detta gör att den befinner sig i en fuktfri och skyddad miljö
vilket tas till hänsyn vid materialval.
Insidan består av gipsskivor och utsidan av mineritskivor. Under mineritskivorna monteras
fasadskivor. Mellanrummet mellan träreglarna läggs mineralull, se fig ur 16.

Figur 14. Övergång stomme

Figur 15. Materialuppbyggnad övergång
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3.5

Sammankoppling av två väggar och en övergång

Lösningen för att koppla ihop två moduler är genom att tillverka en träregelvägg i varje
modul och en separat övergång som sammankopplar två enskilda moduler till en lägenhet, se
figur 17. Väggen har en flexibilitet då den är färdigmonterad på varje modul, även om de inte
är sammankopplade. Väggen sitter monterad på alla moduler vid produktion av ettor, då med
igenstängd öppning som lätt kan tas bort och öppnas upp om behovet för större lägenheter
uppkommer. Öppningen vid ettor är uppbyggd som övriga väggen, en vertikal träregel i
centrum av öppningen tillkommer.
När två moduler sätts ihop, lyft ena modulen ut och då monteras övergången. Stommen till
övergången och mineritskivorna är prefabricerade i fabrik, för att det ska vara enkelt att
montera övergången på ena modulen. När stommen sitter på plats, skjuts den andra modulen
in i betongstommen och fästs med övergången. Efteråt läggs isolering på plats och den inre
gipsbeklädnaden sätt dit samt OSB-skivan till golvet. Sedan läggs parkettgolv och trösklar på
vardera sidan.

Figur 16. Två sammankopplade väggar med en övergång
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3.5.1 Exempel på planritning av två sammankopplade moduler
När två moduler sammankopplas, är den ena modulen en ursprunglig lägenhet med kök,
badrum och allrum. Den andra modulen spegelvänd och behöver inte ha några VAinstallationer. Modulens uppbyggnad med golv, väggar och tak är densamma som de andra
modulerna. Två moduler som bilder en lägenhet kan se ut som figuren nedanför, figur 18. Där
andra modulen har ett sovrum och en vardagsrumsdel.

Figur 17. Exempel på planritning för två sammankopplade moduler
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4 ANALYS OCH DISKUSSION
Här ställs resultaten i rapporten mot de teorier som existerar, som tagits upp tidigare i
arbetet. Förklaring och reflektion av det slutliga resultatet beskrivs med koppling till målet
och syftet.

4.1 Modulhus som en lösning på bostadsbristen
Enligt Boverket (2016a) är den bostadsbrist som råder i Sverige i behov av flera hundra tusen
bostadslägenheter de kommande 10 åren. Eftersom traditionellt byggande tar lång tid, kan det
dras fördel av industriellt byggande för att snabbt få fram lägenheter efter behov (Lidelöw
2015). Vi anser att den akuta bristen på bostäder kräver en satsning på modulhus för att
preliminärt tillgodose behovet. I ett långsiktigt perspektiv är det traditionellt byggda
lägenheter som är mest hållbart, då de har längre hållbarhet och har permanenta bygglov.
Generellt sett är livslängden på moduler lågt, men skiljer sig mellan olika företag. De moduler
med lite sämre kvalité och med en billigare kostnad är högt aktuella för nyanlända som
kommer och inte har tillgång till boende. Modulhus är en lösning på bostadsbristen men inte
den enda. Modullägenheter inriktar sig på en viss typ av konsument som är i behov av
billigare, mindre boenden.

4.2 Vald vägg
4.2.1 Stomme
Trä och stål är vanligt förekommande alternativ för väggkonstruktioner, därför stod valet
mellan dessa. Träregelstomme valdes på grund av att det är mer ekonomiskt än en
lättstålregelvägg (Bjerklie 2006). Trä är även mer hållbart och energieffektivt i miljösynpunkt
(Loss et.al 2015), samt nämner Träguiden (2014) att ett sekundärt bärverk av
konstruktionsvirke är en stark konstruktion som fungerar bra till väggstomme. Dessa faktorer
spelade in vid konstruktionsmaterial till väggstomme valdes.
En träregelstomme kan se ut på olika sätt, där Sandin (2007) illusterar en vanlig och bra
konstruktion. Utifrån den konstruktionen bestämdes väggarnas utseende i rapportens resultat.
Vertikala träreglar med ett centrumavstånd på 600 millimeter användes på grund av att det är
standardbredd på gipsskivor och isolering med mera. Detta gör att material som kommer att
finnas i väggen lätt kan monteras och sättas på plats utan att man ska behöva ändra dess
ursprungliga storlek från leverantör. Lidelöw et.al (2015) påstår att det blir minimalt spill om
exakta längder på byggmaterial kan beställas direkt från fabrik. Med fabriksbestämda längder
är det smidigt och går snabbt att bygga väggarna enligt industriellt byggnadssätt.
35

LÄGENHETSMODULER

4.2.2 Materialskikt
Tjockleken på träreglarna ska enligt Träguiden (2015) vara minst 45 millimeter tjock och ha
bredd på 95- 200 millimeter. Utifrån detta valdes reglar på 45x120 millimeters dimensioner.
Bredden på 120 millimeter bestämdes främst för att isoleringtjockleken skulle bli lika tjock
som i de övriga befintliga väggarna bestående av sandwichelement (Sandin 2007). Isolering
är främst bra mot värme och kyla men även för ljudabsorbering. Förekomsten av stomljud
kommer vara minimal på grund av utrymmet med luft mellan modulerna. Att varje modul har
eget ventilationssystem minimerar ljudspridning. (Wang et.al 2015)
Modulerna täcks vid lagring och transport vilket gör att de inte utsätts för yttre väderfaktorer
som regn, snö eller vind. Därför behövdes ingen luftspalt med fasad. En flerskiktsvägg valdes
för att klara kraven som ställs på en yttervägg. Den yttre beklädnaden valdes för att klara
stötar och andra påverkningar som minimal fukt eller lite vind. Materialet blev mineritskivor
som enligt Ängebysågen (2016) beskriver skivan som en vägg för krävande miljöer som står
emot brand, fukt, slitage och slag. Vanligtvis används skivan som invändig beklädnad men vi
ansåg att den passade bra i detta fall som utsida på väggarna. Att yttre beklädnad klarar av
brand, gör att den blir till en egen brandcell som kan stå emot brand från utsidan.
Mineritskivan är mögelbeständig vilket gör att det inte kommer bli några mögelangrepp på
modulens väggar. För extra åtgärder mot väta kan fog läggas mellan skivorna för att undvika
att fukt genom springor. Mineritskivan såg vi därför som ett bra skikt i vår vägg. Innanför
mineritskivan monteras en 30 millimeter tjock fasadskiva av glasull för att isolera mot de
köldbryggor som uppstår vid träreglarna. Det finns ingen luftspalt eftersom modulen är
inbyggd när den är på plats, vilket gör att väggen inte utsätts för yttre faktorer som regn och
vind med mera. Hade däremot väggen varit åtkomlig för dessa faktorer hade självklart en
luftspalt funnits med. Mellanrummet med luftspalt tar plats och vi vill att väggen ska vara så
smal som möjligt i tjocklek.
Plastfolien för ångspärr mot utgående fukt i väggen motverkar kondens (Sandin 2007). För
nuvarande konstruktion är det inte säkert att plastfolie behövs, men det är alltid bra att vara på
säkra sidan när det gäller motverkande av fukt, därför togs plastfolie med i konstruktionen.
Temperaturskillnaden i skiktet mellan modulerna jämförelevis med inne i modulerna är inte
så stort då luften mellan är passivt uppvärmd.
OSB-skivan fungerar som stabilisering av väggen i sidled i vid transport och gör att föremål
kan sättas upp överallt. Innerbeklädnaden av gips är vanligast i en bostad och är ett bra
brandskydd men även estetisk tilltalande (Sandin 2007). Alla dessa skikt samverkar för att klara
av funktionskraven som ställs på en yttervägg i en bostad.
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U-värdet för den sammanställda väggen är 0.25 W/m2K, se bilaga 1. Detta är lägre en den
ursprungliga väggen som har U-värde 0.36 W/m2K. Det gör att nya väggen är bra isolerad och har
lägre värmegenomgångskapacitet. Isoleringen är god eftersom den är tjock, detta gör att väggen
blir tjockare än den ursprungliga. Smalare materialskikt skulle dock göra att väggens
formstabilitet skulle bli sämre, detta då smalare isolering hade medfört smalare reglar.

4.3 Sammankopplad övergång
Sammankopplingen är uppbyggd ungefär som väggen, med samma virkesdimensioner enligt
Sandins (2007) förslag på träregelvägg. Med mineritskiva, fasadskiva, isolering och gips. På
golvet ligger en OSB-skiva för att golvet ska bli styvt och stabilt. Sammankopplingen kan
enkelt byggas industriellt i fabrik och vid monteringen sätts den ihop till en färdig modul. För
att inte blanda ihop för många olika material valdes samma material som till väggen. Det blir
då lättare att hantera och liknande maskiner kan användas vid produktion av både övergången
och väggen. Övergången skruvas på plats på ena modulen innan den andra är på plats för att
få en större arbetsyta. Det är enkelt att skruva ihop och ta loss träreglar från varandra, vilket
gör det flexibelt ifall man i framtiden vill byta ut två moduler och använda dem till ettor.
Övergången är tills största delen klar när den byggts i fabrik, men isolering och
innerbeklädnaden i gips sätts dit på plats för att man innan på ett smidigt sätt ska kunna
skruva fast och montera hela övergången.

4.4 Två sammankopplade moduler till en lägenhet
Helhetslösningen med väggarna som kopplas till övergången för att sätta ihop två moduler
tycker vi är en lösning som kan fungera bra i verkligheten. Lösningen måste ses över av
konstruktörer och de som arbetar i fabriken för att se ifall det kan fungera både tekniskt och
effektivt. Som det ser ut idag för företaget Junior Living när de bara producerar ettor, så har
de en begränsad kundgrupp. Om de skulle börja producera sammankopplade modullägenheter
skulle en helt ny marknad öppna sig där de kan konkurrera med fler företag och rikta sig till
en större kundskara. När det gäller utformning av planlösningen i en sammankopplad
modullägenhet, innehåller den de rum som är vanliga för 2 rok, med badrum, kök, sovrum
och allrum. Den lösningen på en sådan lägenhet är attraktiv på markanden.
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5 SLUTSATSER
I detta kapitel besvaras frågeställningarna utifrån den teori och analys som presenterats.
Slutsatserna är egna tankar och tolkningar som är besvarade med egna ord.
För att möta det akuta behovet av bostäder till studenter och unga vuxna i
modulboenden en bra lösning. Moduler löser inte problemet helt men med
produktionstiden och med en bred marknad med många producenter, kan ett
lägenheter och boenden byggas upp fort för att preliminärt lösa och
bostadsbehovet.

Sverige är
den korta
stort antal
tillgodose

Modulhus är industriellt producerade boenden som prefabricerats i fabrik. Modulerna är
färdiga för inflyttning när de lämnar fabriken. De transporteras till rätt plats och monteras
ihop på byggarbetsplatsen under kort tid. Modulhus kan omplaceras efter behov till olika
platser, potential för flexibel ombyggnation finns då enskilda moduler kan konstrueras så att
de kan byggas ihop till olika storlekar. Modulhus finns för olika användningsområden, från
korttidsuthyrning så som arbetsbodar till permanenta långtidsboenden byggda med samma
höga krav och material som traditionellt byggda hus och lägenheter.
De industriellt byggda modulhusen gör att hållbarheten för miljöaspekter samt arbetsmiljön är
god. Hållbarheten är god på grund av lite avfall vid produktionen och låga maskinutsläpp vid
den korta byggtiden. Modulhus byggs i kontrollerade miljöer och under standardiserade
arbetsmoment, vilket bidrar till få arbetsolyckor och hög effektivisering. Modulerna byggs
med liknande koncept vilket gör att man kan dra nytta av erfarenheten vid tidigare projekt.
Detta medför att man kan minimera återkommande problem och hela tiden utveckla och
kostnadseffektivisera hela byggprocessen.
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Vid dimensionerande och byggande av moduler finns det många variabler som måste tas i
hänsyn för att modulerna ska klara de krav och påfrestningar de ställs inför. Vid transport
utsätts moduler för sin mest kritiska kraft, där den största kraften uppkommer vid
inbromsning då moduler fraktas på lastbilar. Därför byggs formstabila moduler som ska klara
av dessa påfrestningar. Vid bestämning av materialskikt i väggen motverkas variabler som
fukt mot mögelangrepp, brand, ljud för minskad bullerstörning och värme för bättre
energihushållning. Andra yttre faktororer som regn, snö och vind kan påverka dimensionering
av modullägenheter, men inte de som har studerats i denna rapport. Eftersom modulhus har
olika funktioner och olika konstruktioner, har de även olika variabler att tillmötesgå. Många
moduler utsätts inte för yttre påfrestningar när de väl är på plats. Dessa moduler konstrueras
för att klara sin egentyngd.

Två enskilda moduler från Junior Living kan sättas ihop till en gemensam lägenhet genom
framtagning av ny vägg på långsidan av varje modul. En träregelvägg samt en
sammankoppling mellan lägenheterna konstruerad i trä är en bra lösning. I fabriken monteras
den nya träväggen på modulens ena långsida. Detta sker även på de moduler som inte är
tänkta för sammankoppling eftersom de då kan göras om i framtiden till en större lägenhet.
Då moduler kan omplaceras, lyfts en modul bort för att fästa den sammankopplande
övergången. Sedan förs en ny modul på plats bredvid denna, där de då monteras ihop med
varandra och bildar en egen, större lägenhet. Den borttagna modulen kan återanvändas på
annan plats. Den nya modulen behöver inte ha anslutningar för vatten och avlopp, eftersom
den är till för att användas som komplement till den fullutrustade ettan i den första modulen.

5.1 Metodkritik
Metodvalet för denna studie i form av studiebesök på produktionsanläggningen samt
litteraturstudien har en svaghet, då resultatet beror på vilken litteratur som studeras samt
vilken typ av modul som undersöks. Styrkor är att det finns bra litteratur om konstruktion och
dimensionering av väggar. Dock vill man helst testa praktiskt innan man tar förhastade
slutsatser. Vi kunde ha haft intervjuer med personer med kompetens för att höra deras åsikter
om bästa lösningen. Den lösning som vi kommit fram till är ändå bra och vi tror den skulle
fungera i verkligheten.
Studiebesöket gav oss svar på grunderna med modulhus. Litteraturstudien gav oss svar på de
variablerna som tas hänsyn till vid dimensionering av ytterväggar. Hur två moduler kan sättas
ihop till en gemensam lägenhet kunde vi lösa genom kunskaper som tagits in under projektets
gång samt det vi lärt oss under hela utbildningen.
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Litterturen som använts i projektet är mest vetenskaplig litteratur, skrivna av personer med
hög kompetens, vilket har bidragit till hög validitet. Vi har även jämfört litteratur med
varandra för att få korrekt fakta. Detta har gjort att information tagits fram på ett tillförlitligt
sätt, vilket har bidragit till hög reliabilitet. Kraven på validitet och reliabilitet är uppnådda.

5.2 Förslag till fortsatt utveckling
För fortsatta studier kan konstruktionen kontrolleras med beräkningar och med hjälp av
datorprogram så man vet att konstruktionen verkligen tål de krafter som den utsätts för. Det
går även att kolla på hur andra vägglösningar kan se ut och i vilka material de kan vara i.
Kostnadsanalys med jämförande mellan olika konstruktioner är även det relevant i fortsatta
studier.
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BILAGOR

Material
9 mm Mineritskiva
30 mm Fasadskiva
120 mm Träreglar
120 mm Mineralull
Plastfolie
11 mm OSB-skiva
13 mm Gipsskiva

Beräkning av U-värde vägg
Rsi

Rse

λ - värde
0,3 W/m*K
0,031 W/m*K
0,14 W/m*K
0,036 W/m*K
0,13 W/m*K
0,22 W/m*K

Figur 18. Materialskikt i vägg

�=

λ

� = ∑�

U = Värmegenomgångskoefficient
R = Värmemotstånd
d = Tjocklek
λ = Värmekonduktivitet
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λ-värdesmetoden:
Mineralull + reglar. På grund av tvärreglar etc. blir regelandelen större än vad som motsvaras
av c/c-avståndet. Anta regelarean 10 %.
→ λ

=

∗ λ�

�

+

∗ λ

Rse
9 mm Mineritskiva
30 mm Fasadskiva
120 mm Träreglar + Mineralull
Plastfolie
11 mm OSB-skiva
13 mm Gipsskiva
Rsi

ä

= .

∗ .

R = d/ λ → 0.009/0.3
R = d/ λ → 0.03/0.031
R = d/ λ → 0.12/0.0464
R = d/ λ → 0.011/0.13
R = d/ λ → 0.013/0.22
Summa

�λ =

∑�

=

.

= .

+ .

�/� �
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∗ .
=
=
=
=
=
=
=
=

= .

0.04
0.03
0.9677
2.586
0.0846
0.059
0.13
3.9
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U-värdesmetoden:

Rse
9 mm Mineritskiva
30 mm Fasadskiva
120 mm Mineralull
120 mm Träreglar
Plastfolie
11 mm OSB-skiva
13 mm Gipsskiva
Rsi

=
=
=
=
=

R = d/ λ → 0.009/0.3
R = d/ λ → 0.03/0.031
R = d/ λ → 0.12/0.036
R = d/ λ → 0.12/0.14
R = d/ λ → 0.011/0.13
R = d/ λ → 0.013/0.22

=
=
=
=

Summa

� =

�

∗ ��

=

�

+

∗ �

∗ �λ ∗ �
=
�λ + �
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= .

∗

��

�

+ .

∗ .
∗ .
= .
.
+ .

∗

�

≈ .

OK!
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ä

=

.

.

Risol
0.04
0.03
0.9677
3.333
0.0846
0.059
0.13
4.644
+

�/� �

.

.

Rträ
0.04
0.03
0.9677
0.857
0.0846
0.059
0.13
2.168
= .

�/� �

