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Sammanfattning 

Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem i Sverige. Regeringen vill bygga mer 

bostäder i snabb takt. Det har gjort att industriellt byggande och byggnader med hög 

prefabriceringsgrad så som modulhus har blivit populära. Risker med ett snabbt 

byggande av dessa hustyper där ekonomi står i fokus kan medföra att arkitekturen 

kan bli lidande och resultatet blir ett monotont byggande. Att skapa en god arkitektur 

vid industriellt byggande är en utmaning. Om arkitekturen för modulhus skulle vara 

mer varierande och mer anpassad till samhällets åsikter skulle arkitektoniska 

anseendet om modulhus bli mer positivt. Om det uppnås skulle en bredare publik bli 

intresserade av modulhus och då inte bara för dess snabba produktion.  

Modulhusbyggande sker till största del i fabrik och kräver avancerade byggsystem 

för att generera ett bra flöde i produktionen. BoKlok som utreds i denna rapport har 

en väldigt hög prefabriceringsgrad. När förändringar av produkten sker är flödet i 

produktionen därav mycket känsligt. 

Dessa två ovanstående aspekter ligger till grund för rapportens uppkomst samt syfte 

som är att visa hur förändringar påverkar byggprocessen vid industriellt byggande 

och hur det på bästa sätt  kan  lösas samt vilken inverkan förändringarna har på de 

arkitektoniska kvalitéerna. 

Rapporten utreder en önskad förändring av BoKloks modulhus av typen flex. 

Byggnaden har idag en loftgång med separat loftgångstak och en utanpåliggande 

trappa. Förändringen avser integrering av trappa samt att loftgångstaket ersätts med 

en förlängning av hustaket. Detta medför även att en skärmvägg ska täcka 

loftgångens kortsida och att nocken på huset förskjuts.  

Ovannämnda förändringar utreds parallellt gällande parametrarna arkitektur och 

produktionsflöde. Arkitekturen utreds genom en enkät som undersöker om BoKloks 

vision gällande förändringen uppnås. Detta görs utifrån vad allmänheten tycker. 

Resultatet av enkäten visar att åsikterna om förändringen från före till efter var 

generellt positiva och att de egenskaper som BoKlok sökte uppnåddes. Genom detta 

resultat skapas i ett längre perspektiv en mer attraktivare samhällsbebyggelse. 

Resultatet kan användas som inspiration och motivation till andra 

modulhustillverkare för att skapa mer attraktiva modulhus. 

Produktionsflödet utreds genom att skissande i flera skeden lett fram till ritningar 

som har anpassats efter industriellt byggande samt BoKloks specifika produktion. 

Det görs för att ritningarna ska resultera i handlingar som skapar så lite störningar i 

flödet som möjligt, både i produktionen men även vid platsmontaget.  
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Summary 

Housing shortage is a major problem in Sweden. The government wants to build 

more housing in a fast pace. The consequence of this has made industrial building 

and houses with high prefabricated rate such as modular houses very popular. The 

risks with this kind of fast building where you focus on the economy is that the 

architecture might suffer and the result may be monotonous. It is a challenge to 

create good architecture with industrial building. If the architecture of the modular 

houses had been more varied and more adjusted to the needs of the society, the 

architectural reputation for modular houses would have been more positive. A larger 

group of people might be interested in modular houses If this would be the case and 

not just because the fast production.  

The production of modular houses is mainly taking place in factories and demands an 

advanced building system to generate a good flow in the production. The houses that 

are studied here, BoKlok, have a very high prefabricated rate. Therefore, it is highly 

vulnerable for the production flow when changes are made. 

The above mentioned aspects is the reason for the report and its purpose which is to 

show how changes affect the building process when it comes to industrial building 

and which are the best ways of solving that. Furthermore, the report studies how the 

architectural qualities are affected by the changes.  

The report deals with a desired change for BoKlok´s modular houses called Flex. The 

houses today have exterior corridors with a separate roof for them and an exterior 

staircase. The suggested changes concern integrating the staircase and that the roof 

for the exterior corridor is replaced by an extension of the roof of the main house. 

Moreover, a screen wall will cover the gable of the exterior corridor and the ridge of 

the house will be transferred sideways. 

These changes are studied when it comes to both architecture and production flow. 

The architecture is studied through a survey for the public which examines if 

Boklok´s vision about the changes is achieved. This result can in the longer term 

create a more attractive community. The result can be used as inspiration and 

motivation to other modular housing manufacturers to create more attractive modular 

housing. The result of the survey shows that the opinions about the change were 

positive in general and that the qualities that BoKlok wanted were accomplished. 

The production flow is studied through sketching in several phases, which led to 

drawings that are adjusted to industrial building and the specific production of 

BoKlok. This is made with the purpose of getting drawings that create less 

disturbance in the production flow but also at the building site.   
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Abstract 

Med dagens bostadsbrist är det viktigt för samhället att påskynda byggandet. Därav 

har byggandet av prefabricerade hus ökat, exempelvis modulhus. Vid denna typ av 

byggande ligger ekonomi i stort fokus, det kan medföra att arkitekturen blir lidande. 

Modulhus byggs genom industriellt byggande, på grund av detta är förändringar av 

konstruktioner ett omfattande arbete då produktionsflödet är känsligt. 

I denna rapport undersöks en önskad förändring av BoKloks husmodell Flex. 

Förändringen undersöks utifrån arkitektur och produktion. Studien utreder hur 

förändringen påverkar byggnadens egenskaper ur en arkitektoniskt synvinkel, detta 

genom en enkätundersökning. Genom ett skissarbete i flera skeden som mynnat i 

ritningar togs en konstruktion fram för att anpassas till industriellt byggande och 

därmed BoKloks tillverkning. 

 

Nyckelord: Modulhus, industriellt byggande, lean production, arkitektur, 

loftgångshus, modulbyggsystem, takkonstruktioner. 
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Förord 

Rapporten har gjorts i sammarbete med BoKloK och uppkom i samband med en 

önskad förändring. Uppdraget var att undersöka förändringen utifrån industriellt 

byggande och BoKloks produktion i synnerhet. 

Arbetet med rapporten har gett oss en djup förståelse inom industriellt byggande 

samt de svårigheter med förändringar som uppkommer. En god inblick i BoKloks 

produktion och deras koncept har fåtts genom samarbetet. Vi vill tacka BoKlok för 

ett givande samarbete och speciellt vår handledare från BoKlok, Fredrik Juthe som 

har varit till stor hjälp under arbetets gång.  

Vi vill även tacka vår handledare från LNU, Mats Elgström för hans stöd och hjälp 

under rapportskrivandet.  

 

 

August Nordmark         &         Tobias Kågesjö 

Växjö, 23 Maj 2016 
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1. Introduktion 

Bostadsbristen är idag ett av svenska samhällets större problem. Politikerna 

vill förenkla regelverket kring bostadsbyggande för att öka farten på 

byggandet (Riksdagen, 2016). De politiska korrigeringar som diskuteras 

ingår i processer som tar lång tid. 

 

Enligt Riksdagen (2016) 

“Regeringens tidigare mål om 250 000 nya bostäder fram 

till år 2020 var alldeles för lågt satt redan från start. 

Boverket uppskattar att det nu behövs över 700 000 

bostäder fram till år 2025.” 

För att möta den stora efterfrågan har industritillverkade bostäder likt 

modulbyggnader ökat kraftigt och i snabb takt (Dagens samhälle, 2015). 

Risken med den snabba framtagningen av nya bostäder är att förhastade 

beslut tas, där hållbarhet och den långsiktiga ekonomin glöms bort. Den 

strama ekonomin gör att utformningen av modulhus ofta får stå åt sidan. 

Genom en väl utförd utformning kan man påverka anseendet av 

modulbyggnader och på så sätt göra bostäderna mer attraktiva(Jansson, 

Johnsson & Engström 2014, Sid. 70-74).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Vid modulhusbyggande krävs ett komplext och avancerat byggsystem. 

Byggsystemet bygger på att standardisera samt effektivisera processerna 

(Lessing 2006, sid. 19). Olika aspekter låser produktionen vid fasta ramar, 

som formar vad som är möjligt att producera. Utformningsförändringar av 

modulhus medför generellt problem i produktionsflödet. Det krävs att 

noggranna analyser görs innan större förändringar sker för att kunna behålla 

ett bra produktionsflöde. 

Byggindustrin vill idag till skillnad från under miljonprogrammets tid bygga  

med varierande arkitektur (Gerth 2008, sid 10). Det är en stor utmaning 

eftersom tid och ekonomi styr dagens byggande. När detta sker bildas ofta 

storskaliga monotona bostadsbyggnader även om intentionen varit en annan.  
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1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att ta fram ett nytt utformningsförslag av husgavlar för 

att skapa ett attraktivare utseende. Förutsättningar är att de skall fungera att 

bygga i ett industriellt byggande, att förslaget skall förlänga takutsprånget 

och integrera en brandtrappa och genom det göra byggnadens estetik 

attraktivare. Ett delmål är att ta fram hur förändringen kommer påverka 

byggprocessen vid industriellt byggande och hur de på bästa sätt kan lösas. 

Syftet är att den nya utformningen skall resultera i ett attraktivare utseende, 

så att det industriella byggandet utvecklas mot att skapa vackra byggnader 

och att det genom det kan ske ett attraktivare samhällsbyggande. 

1.3 Avgränsningar 

Studien görs åt BoKlok och innefattar deras husmodell Flex. 

Uppdragsgivaren vill skapa ett attraktivare uttryck med större volym. För att 

uppnå detta kommer gavelfasad och takutsprång att förlängas samt 

integrering av trappa att ske. 

Endast hus med tre eller fler våningar kommer att utredas därför att vid lägre 

byggnation ställs andra krav och skulle då behöva utredas som två separata 

lösningar. BoKlok tillverkar hus med pulpettak och sadeltak där kallvind  

med luftning genom takfot, ut genom ventiler i gavelfasaderna tillämpas. 

Denna studie behandlar endast sadeltakskonstruktionen eftersom 

pulpettakets konstruktion delvis liknar sadeltakets. 

Byggtekniska förslag som beskriver konstruktionslösningar samt 

monteringsanvisningar kommer att redovisas. Hur dessa förslag kommer att 

påverka produktionslinjen och  platsmontagets flöde kommer att klargöras, 

men de detaljerade produktionstekniska lösningarna för BoKlok tas inte med 

i denna studie. 
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2. Boklok 

IKEAs grundare Ingvar Kamprad träffade Skanskas styrelseordförande 

Melker Schörling 1996 på en bomässa (BoKlok A 2016). De diskuterade 

bostadsmarknaden. Båda var överens om att det byggdes för dyrt och till en 

liten del av befolkningen. Tillsammans ville de skapa ett boende som skulle 

vara för den större gruppen i samhället. BoKlok skapades, redan 1997 stod 

de fyra första BoKlok-områdena färdiga.  

2.1 Koncept 

BoKlok vill bygga bostäder, som alla ska kunna ha råd med. Bostäderna 

riktar sig i första hand till yngre, ensamstående och par i medelåldern 

(Lessing & Brege 2015, sid 460). Konceptet är att bygga smarta hem till låg 

kostnad och att bibehålla en bra kvalité på slutprodukten. IKEA, som har en 

stor erfarenhet av möbler och tekniska lösningar, har varit med och format 

designen bakom de smarta inrednings- och planlösningar som husen har. 

Allt för att uppfylla de krav som kunden ställer. 

Processen att köpa en bostad av BoKlok fungerar inte som en klassiskt köp 

av en bostadsrätt, där en budgivning ofta är aktuell (Lessing & Brege 2015, 

sid 460). Starten till en eventuell försäljning sker på IKEAs varuhus där de 

potentiella köparna anmäler sig och fyller i sitt intresse för vilken typ av 

lägenhet de önskar. Av anmälningslapparna väljs det slumpvis vilka som ska 

få köpa lägenheterna.   

BoKlok har en snabb process från att bostäderna är sålda till att inflyttning 

sker, vilket vanligtvis tar ungefär 12 månader (BoKlok  B 2016). Husen 

byggs på platser där vegetationen är lättanpasssad för att så lite förarbete 

som möjligt ska behövas. BoKloks hus är två våningar och uppåt, de är 

konstruerade i trä med träfasad för att skapa ett klassiskt lantligt uttryck. 

Bostäderna byggs oftast där stadskärnan möter utkanten av staden, för att på 

så sätt smälta in i miljön. 

 

2.2 Nuvarande gavelmodul, tak och loftgång 

Dagens moduler delas in i olika grupper beroende på rumstyperna i 

modulen. I produktionen kallas dessa för, entrémodul, köksmodul och 

sovmodul (BoKlok B 2016). Se figur 1. Modulerna som  placeras på husets 

gavel är antingen en köksmodul eller en sovmodul, beroende av antal rum i 

lägenheten, se figur 1. En gavelmodul är ungefär 3,3 meter bred, 3 meter 

hög och 9,2 meter lång, se Figur 1. Se även visualiseringar i bilaga 4. 
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          a)                                                                                b)                                                                 

Figur 1: I a) Planlösning 2 rok och i b) Entrémodul och gavelmodul. 

 

Loftgångarna kan ha olika längder, det varierar efter hur 

kommunikationsdelarna planeras i byggnaden. Galvaniserade enlöpstrappor 

placeras utanför och parallellt med loftgångarna. Dessa trappor finns till för 

utrymning. På det översta loftgångsplanet finns ett separat tak monterat i 

husets fasad och i loftgångarnas pelare, se Figur 2. 

 

Figur 2: Sektion på nuvarande loftgångstak. 

 

Det finns två olika takkonstruktioner, sadeltak och pulpettak. BoKlok 

tillverkar hus med kallvind som har luftintag genom takfoten, och ut genom 

ventiler i gavelfasaderna. Ytmaterialet varierar mellan de olika typerna. 

Taken levereras som platta paket med färdigmonterade stödben, så kallade 

fällgrindar (Se bilaga 2), som används för att stolpa upp takkonstruktionen. 

Taksektionen är alltid lika bred som den modul den ska placeras på. 
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2.3 Tillverkning 

Modultillverkningen sker i BoKloks fabriker i Gullringen (Lessing & Brege 

2015, sid 460). Fabriken har en hög prefabricerad nivå med många stationer 

för ihopsättning av byggnadsdelar, som tillsammans ska bilda den färdiga 

modulen, se Figur 3. Modulen är nästan helt komplett när den kommer ut 

från fabriken. Moment och delar som ingår i den färdiga produkten är bla. 

dörrar, fönster, installationer, golv, färdigmålade väggar, kök, badrum samt 

utvändiga beklädnader. 

 

Figur 3: BoKloks producering av väggstommar. 

BoKlok strävar efter en så hög prefabriceringsgrad som möjligt (BoKlok B 

2016). Den höga prefabriceringsgraden leder till att nästan all produktion 

sker i fabriken. Det gör att arbetsplatsolyckor minskar eftersom ergonomin i 

fabriken är bättre än ute på byggarbetsplatsen. Att ha sin största del av 

produktionen i fabrik har även fördelar byggnadstekniskt, modulen kommer 

inte utsättas för regn, snö eller vindlaster förrän ihopmontering på 

byggarbetsplatsen. Se bilaga 5 för fler bilder. 

 

“Det finns många fördelar med att bygga hus i fabrik. Dels är vi inte 

väderberoende, och dels är arbetsmiljön bättre för våra byggare.” 

(BoKlok, Lundin 2016).      
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2.4 Transport och montage 

Vid transporter av husmodulerna finns olika begränsningar på mått och vikt. 

Kriterier finns framtagna för att transporten av modulerna ska ske på ett 

säkert sätt (BoKlok 2012). BoKlok har tagit fram  maxbegränsningar för 

deras transporter gällande lastbil. Yttermåtten som gäller för lasten är 

inklusive emballering. 

Maxmått: längd 9695 mm, bredd 4040 mm, höjd 3500 mm 

Lastbilarna har även en viktkapacitet på max 14 ton. Dessa 

transportbegränsningar påverkar således längder och vikter på de element 

som tillverkas (BoKlok B 2016). 

 

Montaget är en betydande del i BoKloks process, det ska gå både snabbt och 

säkert. Personalens säkerhet är mycket viktig och montering av modulerna 

sker inte då exempelvis vädret kan påverka säkerheten eller slutproduktens 

kvalitet.  

Innan  modulerna kommer till arbetsplatsen gjuts en platta. Leveransen av 

volymelementen sker i samma ordning som de ska monteras i den mån det 

går. Taket lyfts på plats så fort som  möjligt för att skydda byggnaden. 

Takelementet har nedfällbara stödben som fälls ned när taket lyfts på plats, 

på så sätt sparar man  plats under transporten  men även  tid under 

monteringen. När  modulerna staplats på varandra kan 

kompletteringsarbeten påbörjas. Volymernas skarvar döljs, målningsarbete 

färdigställs, installationer sker med mera ,se Figur 4. 

 

 

Figur 4: Process från fabrik till färdigt hus. 
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3. Teori 

3.1 Industriellt byggande 

Redan under 1800-talets mitt utvecklades standardiserade byggvaror 

(Callisen 2008, sid. 16-17). Dock var det först på stockholmsutställningen år 

1930 som det första helt prefabricerade småhuset stod klart. Detta blev 

starten på prefabriceringsutvecklingen av monteringsklara småhus i Sverige. 

Småhusindustrin var det område som först utövade det industrialiserade 

byggandet. 

 

De följande decennierna efter andra världskrigets slut kantades av stor 

bostadsbrist (Hall & Vidén 2005, Sid. 303). Detta ledde till att många länder 

runt om i europa arbetade för att bygga mycket bostäder. Mellan mitten av 

1960-talet och mitten av 1970-talet genomfördes miljonprogrammet. Målet 

med miljonprogrammet var att bygga en miljon bostäder på 10 år. Staten 

subventionerade produktion av bostadshus. Arbetsmetoder och 

byggnadstekniker förenklades och standardiserades, se Figur 5. Många 

arbetsmoment förflyttades då från byggarbetsplatsen in till fabriker där olika 

byggdelar prefabricerades. På grund av det stora framställandet av bostäder 

uppkom en brist på personal vilket ledde till ökade löner vilket i sin tur 

påverkade byggkostnaderna.Denna period skulle enligt Adler (2005, sid 31-

32) benämnas som den första generationens industrialiserade 

bostadsbyggande. 

 

 

Figur 5: Montage av betongelement under miljonprogrammet. 

Efter miljonprogrammets slut, på 1970-talet, steg efterfrågan på småhus på 

grund av att nya skatteregler infördes (Boverket 2005, sid. 46). Detta blev 

starten på den andra generationens industrialiserade bostadsbyggande. 
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Genom den ökade industrialiseringen utvecklades småhustillverkandet och 

den stigande prefabriceringen blev en viktig faktor. Detta resulterade i att 85 

procent av alla småhus som byggdes på 80-talet byggdes just genom 

prefabricering. Utvecklandet av småhustillverkandet och dess produktion är 

något som används fortfarande i dagens produktion av bostäder. 

Fastighetsbranschens stora kris i 1990-talets början gjorde att den andra 

generationens industrialiserade bostadsbyggande avtog. Statens skuld gjorde 

att de tidigare subventionerna var omöjliga att upprätthålla samt att momsen 

ökade.  

 

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad 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” 

(Boverket, 2008) 

I mitten av 1990-talet så började en ny bostadsbrist i storstäderna växa fram 

(Boverket 2005, sid. 47 - 48). De var bostadsrätter som byggdes då 

byggbolagen ansåg att en betydligt större lönsamhet fanns jämfört med 

hyresrätter. Den tredje generationens industriella bostadsbyggande tar fart då 

den tekniska utvecklingen av branschen återupptas efter fastighetskristiden. 

1994 kommer en ny BBR som bla innefattar funktionskrav och brandkrav, 

detta bidrar till att en ny utveckling av system för flerbostäder tas fram av 

flera aktörer, för att bemöta de nya krav som har ställts. 

 

 

Figur 6: Montering av BoKloks moduler. 
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I mitten på 2000-talet görs ett underlag för utveckling av träbyggnation i 

Sverige på beställning av regeringen (Boverket 2005, sid. 47 - 48). 

Underlaget får ett resultat som anser att trä ska kunna användas i allt 

byggande samt att utvecklingen av flerbostadshus i trä ska uppmuntras, 

volymelementbaserade byggmetoder i synnerhet, se Figur 6.    

3.1.1 Platsbyggt vs prefab  

Nedan visas en tabell där platsbyggnation jämförs med prefabricerat 

byggande (Byggahus 2014). Nackdelar och fördelar presenteras för de olika 

systemen. Idag byggs nästan allt i någon form av prefabricering i Sverige. 

Traditionellt byggande i tabellen avser byggnation på plats med beprövade 

tekniker samt med prefabricerade planelement. Rubriken hög 

prefabriceringsgrad i tabellen gäller byggnation på fabrik med montage av 

moduler på plats. jämförelsen gäller för generella byggfall. 

 

Tabell 1: Fördelar och nackdelarmed platsbyggt och prefab. 

 

 

 

 

Traditionellt byggande Hög prefabriceringsgrad 
  

+ + 
Flexibelt Väderskyddat 

Varierande arbetsuppgifter Optimerad tillverkning, materialåtgång 

Unik utformning Tidseffektivt 

Fler materialval Snabbt montage på plats 

  

- - 
Väderberoende Begränsat 

Spill Enformiga arbetsuppgifter 

Kompetenskrävande Styrd ekonomi 

Större projekteringsarbete Låst arkitektur 
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3.2 Lean Production 

Lean construction är ett koncept som härstammar från det renodlade 

industrikonceptet Lean production (Gao & Low 2014, sid 664). Skillnaden 

är att Lean construction är anpassat och tillämpas inom byggindustrin. 

Begreppet “Lean” innebär en metod som går ut på att minska resurser och 

materialspill. Dock har begreppet även används utanför tillverknings- och 

byggindustrin. 

 

Inom Lean production finns det två grundpelare; Just in time och Jidoka. 

Just in time innebär att producera inom bestämda tidsramar, i rätt kvantitet 

och på så sätt hålla nere lagernivån (Jasti & Kodali 2015, sid 868). Jidoka är 

ett begrepp som behandlar kvalitén inom tillverkningsprocesser. En stor del 

av de företag som tillämpar Lean production eller construction inriktar sig 

mestadels på Just in time. Genom att tillämpa Lean Construction inom 

industrialiserat byggande kan man optimera och säkerställa effektivare 

fabrikslinjer där man reducerar aktiviteter som inte inbringar värde. 

3.3 Modulbyggsystem 

Jämför man byggprocessen  inom det industriella byggnadssättet och det 

traditionella sättet att bygga finns det en del olikheter (Olofsson et al 2012, 

sid 17). Projektering, planering och producering blir på det tradtionella sättet 

utfört mer individuellt för varje projekt i jämförelse med det industriella 

byggandet. Vid förtillverkning utvecklas byggandet till ett system där de 

tekniska lösningarna anpassas efter produktionen i fabrikerna. Med 

kontinuitet i metoder och tekniska lösningar kan man effektivisera och 

därmed minska utgifterna. 

3.3.1 Öppna och slutna system 

 

De olika byggsystem som finns inom volymbyggandet kan delas in i två 

system (Olofsson et al 2012, sid 24-25). Öppet och slutet system. De har 

olika prefabriceringsgrader och är anpassade till byggets montagearbete på 

olika sätt. Med det öppna systemet finns stora möjligheter att kombinera de 

tillverkade volymerna med komponenter från den övriga byggmarknaden. I 

det slutna systemet  finns det begränsningar som ägandeparten själv har valt 

genom att utveckla systemet och dess tillverkning till en större grad av 

massproduktion. Tillverkningen sker då med stor kontinuitet och en egen 

standard där man köper in produkter kompatibla med sitt system från 

leverantörer där ett inarbetat samarbete bör finnas. 
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3.3.2 Flerbostadshus i trä 

 

Trähusbyggande har en lång tradition och har länge varit populärt i Sverige, 

då främst vid lägre byggnation (Sveriges träbyggnads kansli 2016). På 

senare år har dock en utveckling skett och högre träbyggnader har blivit 

populära. Idag står träbyggnationen för ca 10% av marknaden. Teknikens 

utveckling av träbyggnation har gjort att industrialiserade trähus har ökat. 

Trä är ett miljövänligt, lätt och starkt material som vid användande inom 

byggnation har lägre koldioxidutsläpp än andra likvärdiga byggnadsmaterial 

såsom betong.   

3.4 Aktuellt modulhus 

Modulhus även kallat volymhus kan liknas vid legobyggnation (Älvsbyhus 

2016). Färdigställda moduler sätts ihop till ett komplett hus på 

byggarbetsplatsen. I fabriken sätts olika byggnadsdelar ihop för att skapa en 

modul.  

Modulhuset som denna rapport avser skall förändras inom flertalet 

byggnadsdelar. Den teorin som är aktuell för dessa delar behandlas i 

kommande underrubriker. 

3.4.1 Takkonstruktioner 

Val av takkonstruktion för en byggnad påverkas av många aspekter 

(Träguiden 2003). Olika ytskikt på takkonstruktionen väljs beronde på 

vilken lutning taket ska ha, för att kunna avleda vatten på ett korrekt sätt.  

Sadeltak är i särklass den vanligaste taktypen när träkonsruktion tillämpas. 

Sadeltaket kan bestå av olika takstolstyper beroende på hur vinden ska 

utnyttjas. Vanligtvis väljs takpannor som beklädningsmaterial. Då gäller 

lägsta taklutning 14 grader.  

Taktypen pulpettak har en simpel konstruktion där takåsar alternativt 

takstolar ligger över hela byggnaden och skapar ett takfall till skillnad från 

sadeltaket där två fall finns. Ofta väljs låga taklutningar med papptak som 

ytskikt, se taktyper enligt Figur 7. 
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Figur 7:  Till vänster, sadeltak. Till höger, pulpettak. 

 

Yttertakets isolering kan byggas upp på en mängd olika sätt (SP 1991). 

Vindskonstruktionerna delas in i två huvudgrupper som benämns kallvind 

och varmvind. I en varmvind läggs isolering mot yttertakets undersida efter 

luftspalten och skapar på så sätt ett torrt och varmt klimat på vinden. En 

kallvind har ett isolerat bjälklag, vilket innebär att det isoleras ovanför 

husets undertak. Det bildas då ett kallt utrymme mellan yttertakets undersida 

och isoleringen, se Figur 8. 

 

 

a)                                                     b)                                                                                                                            

Figur 8: I a) Kallvind och i  b) Varmvind. 

3.4.2 Loftgång 

Loftgångar används bland annat vid flerbostadshus med minst två våningar 

(Palmblad & Bäck 2004, sid. 46). Kommunikation till lägenheterna sker via 

loftgångarna. Loftgångarna följer fasaden och för varje plan finns en sådan. 

Trappor och hissar ligger oftast i en separat del av huskroppen.  

Hustypen är ett ekonomiskt alternativ på grund av att loftgångar är både 

billiga i drift då de inte kräver uppvärming samt har en låg 
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tillverkningskostnad (Adler 2005, sid. 85). Låga priser erhålls även vid en 

väl genomtänkt och utformad huskropp då antalet trappor och hissar kan 

reduceras gentemot andra hustyper. 

3.4.3 Spiraltrappa 

Ofta används spiraltrappor då komplicerade kommunikationsproblem 

uppstår eftersom anpassningen av trappan är förhållandevis lätt (Kvarnström 

& Ericson, 1980, sid. 31). Spindeltrappan, som den även kallas, passar bra 

då man vill vinna yta. Denna trapptyp kommer ofta till användning när vägar 

för brandutrymning ska lösas. 

Enligt Kvarnström & Ericson (1980, sid. 81-83) är spiraltrapporna säkrare 

än en vanlig rak trappa. På grund av dess utformning och att 

höjdupplevelsen blir annorlunda sänker brukarna hastigheten och använder 

handledaren mer konsekvent än i andra trapptyper, vilket kan leda till 

motverkning av fallolyckor. 

De flesta olyckor sker i de övre och nedre delarna av trappen (Kvarnström & 

Ericson, 1980, sid. 39-41). Säkerheten påverkas inte av svängningen på 

trappan, däremot är anpassningen till närliggande ytor viktigt för att öka 

säkerheten. Trappuppgången bör vara anpassad efter dess omgivning med 

hänsyn till rörelsemönstren. 

3.5 Arkitektur 

Förhållandet mellan hållbarhet, bekvämlighet och skönhet är ett viktigt 

samspel när en byggnad skall utformas (Forshed & Nylander, 2005, sid. 9-

11). Vitruvius var den arkitekt som för 2000 år sedan lade grunden till 

förhållandet mellan dessa parametrar. 

Dessa egenskaper tillämpas även idag vid utformning av byggnader. 

Bekvämligheten uppnås genom funktionellt planerade byggnader. För att 

uppnå funtionella bostäder används normer som resulterar i användarvänliga 

rum. Speciellt vid utforming av bostäder kommer samspelet mellan dessa tre 

aspekter till stor nytta.  

Vitruvius tankar bakom hållbarhetsaspekten innebär att bygga med 

beprövade byggtekniker och använda sig av material som består i tiden. 

Skönheten är en aspekt som skall väga lika tungt som de andra två 

egenskaperna. När alla tre egenskaper väger lika tungt uppnås en god 

arkitektonisk kvalité. 
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3.5.1 Arkitektur inom industriellt byggande 

Att skapa en god samt varierande arkitektur för fabriksproducerade hus är en 

stor utmaning, när verksamheten präglas hårt av den ekonomiska faktorn 

(Jansson, Johnsson & Engström 2014, sid. 70 - 74). Konsten att skapa 

effektivt byggda hus som möter kundens krav efterfrågas. 

Industriellt byggda hus ses idag som standardiserade samt bristande för de 

behov och variationer som efterfrågas (Wikberg, Ekholm & Jensen 2010, 

sid. 341 - 350). Modulhus massproduceras och är därför svåra att anpassa för 

förändringar då detta skapar problem (tidsstörningar) i  fabriksprocessen. 

3.6 Brandskydd 

I Sverige dör ungefär 120 personer per år på grund av brand (Boverket 

2016). Antalet larm som räddningstjänsten måste behandla uppgår till 

10.000 per år. Brand går inte att helt motverka men genom BBR och PBL 

finns brandkrav samt lagar framtagna för att reducera brandolyckor. 

3.6.1 Brandtekniska- och verksamhetsklasser 

För att dimensionera brandskyddet för en byggnad delas byggnader in i olika 

brandtekniska klasser samt verksamhetsklasser (Bodin et al. 2015, sid. 426-

430). Det finns fyra olika brandtekniska klasser Br0 till Br3 och de delas in 

efter våningsantal samt vilken komplexitet byggnaderna har. Br0 kräver 

starkast skydd.  

Verksamhetsklasser förkortas Vk och står för olika skyddsnivåer utifrån 

vilka verksamheter som utförs i lokalerna. Hur många som ska vistas i 

lokalerna spelar en betydande roll. De olika klasserna benämns med Vk 1 - 

6.  

Byggnader med annorlunda verksamhet- och brandtekniska klassser ställer 

olika krav på utrymningsvägarna. För att evakuering lätt ska kunna ske 

gäller en generell regel, att två oberoende utrymingsvägar som leder till det 

fria ska finnas. Trappor utgör i regel utrymningsvägarna men även fönster 

används.  
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Avståndet till trappa/trappor för evakuering beror på vad för verksamhet 

som utförs i lokalen enligt nedanstående. 

 60 meter gäller vid mekanisk verkstad, Bryggeri 

 45 meter tillämpas för bostäder, lager, industri och kontor 

 30 meter vid hotell, varuhus, skolor, vårdlokaler och restauranger 

 15 meter används i lokaler där farliga ämnen hanteras, nattklubbar 

och pubar.  

 

3.6.2 Brandtejp 

Brandtejp finns i olika utförande för olika områden som exempelvis takfötter 

eller rörgenomföringar vid väggar (Tenmat 2016). Svällbandet  är i 

grundutförande likvärdig var den än ska brukas, den består av själhäftande 

tejp som häftas och appliceras på den önskade ytan. Tejpen expanderar 

kraftigt vid brand, cirka 18gånger sin egen tjocklek och täpper igen 

luftspalten som är mellan omkringliggande material och brandtejpen. Vid 

takfötter täpps alltså luftspalten igen och brandspridning via vind stoppas, 

brandtejpen benäms även ventilerad takfotstopp vid takfötter. 
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4. Metod 

 

För att tillmötesgå målet med rapporten har kvalitativa och kvantitativa 

metoder använts. Dessa metoder bidrar till att kartlägga, utreda och ta fram 

tekniska lösningar på de påverkande faktorer som uppstår vid förändring av 

husets utformning. Samt att se hur utformningsförändring påverkar 

byggnaden.  

De kvalitativa metoderna består av platsbesök, intervjuer och möten. De 

kvantitativa metoderna som har använts är enkäter gällande utformning och 

estetiken av byggnaden. Metoderna har sammanvägts med den framtagna 

teorin för att skapa ett relevant resultat.  

4.1 Kvalitativa metoder 

4.1.1 Teori 

För att kunna sätta sig in i modulhusens historia var djupgående 

teoriframtagning gällande industriellt byggande en viktig del av processen. 

När förändringar i ett slutet systemkoncept ska genomföras krävs stor 

teoretisk kunskap om de flertalet aktuella parametrar som kommer att 

påverkas. Den uppsökta teorin tillsammans med tidigare kunskap från 

utbildningen gav en bred förståelse för utvecklingen av byggnaden. För att 

kunna genomföra problemanalyser krävdes ingående kunskap om 

utvecklingen av det industrialiserade byggandet genom åren, där 

volymbyggande är en del av det industriella byggandet.  

En del av kunskapssökandet var att studera ritningar och genom det få 

förståelse för de tekniska lösningar som gäller idag och vad som bör 

förändras och behållas för att det ska utmynna i en så bra lösning som 

möjligt. 

4.1.2 Besök 

Ett platsbesök gjordes på BoKloks fabrik för att få ingående insyn om deras 

koncept och modulhustillverkning. Besöket innehöll föreläsningar och 

rundvandring i produktionshallarna. Föreläsningarna gav information om 

hur BoKlok jobbar gällande säkerhet, modulernas uppbyggnad, ekonomi 

och deras grundkoncept. Denna information behövs så att 

grundvärderingarna uppfylls när framtagning av nya arkitektoniska och 

tekniska lösningar sker. Rundvandringen i BoKloks fabrikshallar med 

berättande guide gav tillfälle att binda ihop “BoKlok-teori” med den 

verkliga produktionen. Att iaktta hela produktionslinjen är en viktig del i att 
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få förståelse för hur känsligt flödet är för förändringar. Samtidigt ger det 

förståelse varför djupa utredningar kring förändringar gällande produkten är 

ett måste. 

För att knyta ihop informationen som gavs vid platsbesöket av BoKloks 

fabrik med en helhetsbild av hela byggprocessen så gjordes besök av ett 

färdigbyggt BoKlok-område. Besöket bidrog till att se hur produktionens 

moduler mynnade ut i ett färdigmonterat hus. Detta gav även kunskap om 

hur detaljer sammanfogades och hur det färdiga resultatet blev. De gällande 

loftgångarna och trappor kunde även granskas för att ge en förklaring till 

varför en förändring är önskvärd.     

4.1.3 Möten och intervjuer 

Olika intervjuer, möten och telefonmöten har gjorts. Kontinuerliga 

telefonmöten med produktionsteknikern har utförts för att diskutera olika 

frågeställningar gällande produktion och dess låsta parametrar, samt för att 

få fördjupad kunskap om ämnet. Detta var viktigt för att kunna skapa förslag 

som behandlar alla parametrar på ett korrekt sätt. En mailintervju med 

sakkunnig har gjorts angående de eventuella arkitektoniska förändringarna 

som skall ske. Detta har utförts för att bilda en grundförståelse till viljan och 

nyttan med förändringen och hur de anser att förändringen kommer att 

upplevas arkitektoniskt. Intervjun ligger även till grund för hur den 

kvantitativa enkätens frågor utformas. Tillsammans med ett team från 

BoKlok har ett möte ägt rum. Mötet har varit en öppen diskussion gällande 

de skisser som har tagits fram i den kvantitativa metoden förslagsskisser. 

Detta har gjorts för att tillsammans med skissframtagning kunna göra ett väl 

förankrat urval mellan de olika skisserna.  

4.2 Kvantitativa metoder 

4.2.1 Förslagsskisser 

Genom att ta fram förslagsskisser på tekniska lösningar kan de ligga som 

underlag för delar av de kvalitativa metoderna som ska ske. Detta underlättar 

för bedömningar av fördelar och nackdelar för respektive 

konstruktionsförslag. På så sätt kan ett urval ske och leda fram till ett eller 

flera slutgilitiga förslag som ska ta bäst hänsyn till de parametrar som 

påverkas. Skisserna ger också en tydligare bild av de problem som uppstår 

vid förändringar av processen och kan genom det förtydliga och underlätta 

kommande problemarbete. 

 

 



18 

Nordmark & Kågesjö 

4.2.2 Enkät 

En enkätundersökning som inriktar sig på byggnaderna före och efter 

förändringarna har genomförts. Denna enkät innehåller frågor om utseende, 

intryck, arkitektur och andra anseenden om BoKloks bostadshus. Enkäten är 

tänkt att svara på vad och hur byggnaden kommer att påverkas av en 

eventuell förändring. Genom svaren som inbringas ska en jämförelse med 

BoKloks syften och tankar ske och på så sätt ge en uppfattning om visionen 

uppnåtts. 

4.2.3 Urval, validitet och reliabilitet 

För att se hur allmänheten uppfattar den blivande förändringen har 

randomiserade människor valts ut som urvalsgrupp för enkätundersökning. 

Detta är för att se hur folkets allmänna uppfattning stämmer överens med 

hur BoKlok uppfattar förändringen. Det är viktigt att BoKloks uppfattning 

stämmer överens med hur samhället uppfattar förändringen. Genom att välja 

denna urvalsgrupp ges bred kunskap ur olika perspektiv, men ändå en 

helhetsbild av vad samhället tycker. För att mätningen ska ha en hög 

validitet har frågorna förankrats väl genom den intervju som har gjorts med 

sakkunnig gällande BoKloks utformningsförändring. För att en hög 

reliabilitet ska upprätthållas krävs att samma urvalsgrupp väljs ut vid nya 

mätningar då deras perspektiv är objektivt. Om andra urvalsgrupper som har 

mer specifika kunskaper om BoKlok tillfrågas kan reliabiliteten minska då 

de grupperna inte anses vara objektiva. 
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5. Genomförande 

5.1 Förstudie 

5.1.1 Platsbesök av BoKlok 

I början av projektet bokades ett platsbesök in med BoKlok. Besöket skedde 

på BoKloks fabrik i Gullringen där de har produktion av modulhustypen 

flex. Upplägget var att kombinera rundvandring med information om 

BoKlok samt att konkretisera problembeskrivningen. Besöket pågick under 

en hel arbetsdag. Dagen fördelades med första hälften teori och andra hälften 

rundvandring, varpå utrymme fanns för diskussion om ämnet i fråga. Då 

fastställdes bland annat vad för material i form av ritningar och 

textdokument som krävdes för att få en bra grundförståelse för problemet.  

Ett besök av ett färdigproducerat BoKlok-område gjordes i Växjö. Området 

besöktes och studenterna fotograferade och studerade intressanta detaljer. 

Bilderna från platsbesöket analyserades även i efterhand genom att 

observera de detaljer som utgör viktiga knutpunkter där de eventuella 

förändringarna skall ske. Dessa observationer tillämpades vid skissning av 

tekniska lösningar. 

5.1.2 Teori 

Insamling av data gjordes direkt efter platsbesöket. Teorin framtogs via 

sökningar på databaser. Vetenskaplig data, rapporter, tillverkares hemsidor, 

tidskrifter är exempel på teorikällor som använts. Relevanta böcker söktes 

fram genom universitetsbiblioteket. All data som samlades in analyserades 

och sedan gjordes urval för vad som uppfattades vara intressant för 

rapporten. Den data som sedan användes fungerade som grund ihop med 

“BoKlok teori” för teoriavsnittet i rapporten. Datan användes även som 

grund för att börja skapandet av de tekniska förslag för förändringen som 

framtogs. 

Frågeställningar gällande exempelvis olika krav uppkom under projektets 

gång. Avstämningsmöten på telefon hölls kontinuerligt med BoKloks 

tekniska produktionschef för att diskutera eventuella frågor. Dessa 

telefonmöten bokades via mail allteftersom frågeställningar dök upp ifrån 

någon av parterna.  
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5.2 Metodval 

5.2.1 Enkätundersökning 

För att basera enkätfrågorna på relevant teori om förändringen som 

planerades, gjordes en mailintervju med utvecklingschefen för BoKlok. 

Mailintervjufrågorna togs fram utifrån den tidigare information som hade 

getts vid platsbesöket, teori och utifrån egna erfarenheter. Frågornas svar 

stärkte uppfattningen om vad som var syftet med förändringen. Svaren 

analyserades och formulerades om till enkätens frågor. 

Enkäten behövde även bilder som visade de estetiska effekterna av 

förändringen. Programmet Revit 2016 användes för att rita in en 

exempelbyggnad. Byggnaden gjordes som två olika modeller där en 

byggnad visade hur det såg ut innan och en byggnad hur det såg ut efter 

förändringen. Av modellerna renderades det bilder som användes i enkäten. 

Undersökningen utfördes av slumpmässigt valda personer. Enkäterna 

delades ut till de olika deltagarna i pappersformat men för de deltagare som 

inte hade möjlighet att besvara i pappersformat gjordes samma enkät 

digitalt. Enkäten innehöll en sida med beskrivande text samt de bilder på 

förändringen som hade framtagits i Revit 2016, följt av två sidor med frågor. 

Svarsalternativen besvarades genom att ringa en ett eller fler alternativ, men 

på de flesta frågor fanns även utrymme för att ge egna svar. 

Enkäterna samlades in för att sedan sammanställas och analyseras. Av 

resultaten som enkäten visade gjordes diagram för att lättöverskådligt kunna 

se hur majoriteten/minoriteten av deltagarna hade svarat.   

5.2.2 Skissande 

Skedet skissande har skett i flera olika faser. En diskussion mellan 

författarna fördes om vilka aspekter som var tvungna att ha i åtanke vid 

skissandets start. Genom enkla handritade skisser analyserades, prövades 

och diskuterades förslagens fördelar och nackdelar. De skisserna som 

fastställdes ritades sedan med hjälp av AutoCAD 2016. De olika förslagen 

som togs fram var skilda tekniska lösningar. Genom detta breddades 

alternativen och på så sätt behandlades så många aspekter som möjligt. 
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5.2.3 Förslagsdiskussion 

 

Tillsammans med BoKloks produktionstekniska chef och hans kollega 

bokades ett möte på Linnéuniversitetet för diskussion angående de olika 

förslagen. Genom en kort presentation om vardera skiss gavs en förståelse 

för tanken bakom förslagen. Efter presentationen framförde BoKloks 

representanter deras åsikter, fakta och aspekter som påverkar det diskuterade 

ämnet. Efter diskussionen mellan författarna och BoKlok sammanställdes 

alla de parametrar som påverkade de enskilda konstruktionerna. Med hjälp 

av sammanställningen rangordnades förslagen. Det förslag som ansågs vara 

det mest tillämpbara diskuterades mer ingående för att på så sätt ta 

förslagsskissandet till nästa nivå. Genom att aktivt ställa frågor om 

uppkommna problem och föra anteckningar kunde  författarna sedan påvisa 

ett konstruktionsmål. Efter urvalet av förslagen var gjort studerades de 

detaljer som påverkade konstruktionen. 

5.2.4 Vidareutveckling av alternativ 3 

Förslagsdiskussionens urval mynnade ut i att ett alternativ valdes för att 

studeras djupgående. Förslaget diskuterades och olika lösningar gällande 

infästning, brand och ventilation undersöktes. Brandsäkerheten och 

ventilationen är två detaljer som samverkar och påverkar varandras 

utförande och studerades därför parallellt. Med hjälp av teknisk information 

om brandskydd från BoKlok kunde förutsättningarna klargöras och 

konstruktionsritandet påbörjas. Gällande den nya konstruktionen var det 

brandskyddet som påverkade konstruktionen mest. Det konstaterades att den 

lägsta och yttersta fällgrindarna (se bilaga 2) skulle betäckas med 

brandskydd i form av gips och brandtejp. När de tekniska detaljerna var 

uttänkta fortsattes arbetet med framtagning av ritningar, dessa togs fram med 

hjälp av AutoCAD 2016.   
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6. Resultat 

6.1 Enkätundersökning 

På enkätens första fråga var deltagarnas uppgift att välja de alternativ de 

tycker passar in på visad byggnad. Svarsalternativen var givna men det fanns 

även utrymme för egna kommentarer. Enkätens första fråga handlar om 

allmänhetens intryck av dagens utformning, dvs “Byggnad 1”. Denna fråga 

besvarades med totalt 38 svar, 8 av dessa är lagda på alternativet “tråkigt” 

vilket är dubbelt så många svar än de alternativ som fick näst flest röster. 

Dessa alternativ med 4 röster vardera blev “tilltalande”, “stilrent” och 

“ostrukturerad”. Alternativen “uppseendeväckande”, “diskret”, “livligt 

uttryck” och “fult” fick tre röster vardera föjt av alternativet “snyggt” som 

fick två röster. När deltagarna gavs det fria ordet angavs följande 

kommentarer; “billigt”, “praktiskt”, “luftigare gångar, fulare trappa” och 

“lättare intryck”, se sammanställning i Figur 9. 

 

 

Figur 9: Svarsresultat av allmänhetens syn på BoKloks byggnad innan förändringen. 

 

När samma fråga och alternativ gavs angående Byggnad 2, dvs den blivande 

utformningen, angavs 44 svar. 10 av dessa svar lades på alternativet 

“stilrent”. Näst flest röster fick alternativet “tilltalande” som fick 8 röster 

följt av “diskret” som fick 7 svar och “snyggt” som fick 6 svar. Totalt deltog 

20 personer i enkätundersökningen, 3 av dessa ansåg att Byggnad 2 innehar 

egenskapen “fult”. Alternativen “tråkigt”, “livligt uttryck” och 

“ostrukturerad” fick 2 röster vardera. Ingen röst lades på alternativet 

“uppseendeväckande”. Tre deltagare valde att formulera sig fritt, bland 

annat angavs följande; “Snyggare trappa”, “mer instängt, mörkt”, se resultat 

i Figur 10. Se bilaga 4. 
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Figur 10: Svarsresultat av allmänhetens syn på BoKloks byggnad efter förändringen. 

När frågan “Hur tycker du att helhetsintrycket har förändrats från byggnad 1 

till byggnad 2?” ställdes svarade 12 deltagare att förändringen har lett till en 

“inramande effekt”. 8 personer tyckte byggnaden har blivit mordernare och 

lika många tyckte att byggnaden blivit mer symmetrisk. Alternativet 

“volymskapande” fick sex röster följt av alternativet “avskalat utseende” 

som fick en röst mindre. 4 deltagare ansåg att byggnadens förändring 

resulterade i  “mer robust känsla”. Av de 20 deltagarna tycker tre att 

förändringen skapat ett “kompakt intryck” Övriga åsikter som lämnades var 

bland annat att det var “mer genomtänkt”, se sammanställning i Figur 11. 

 

Figur 11: Svarsresultat av allmänhetens åsikter av förändringens resultat. 

När frågan “Vilken av byggnaderna tilltalar dig mest?” ställdes svarade 71% 

av deltagarna att de ansåg Byggnad 2 vara mest tilltalande. Övriga åsikter 

som lämnades i denna enkätundersökning var att spiraltrappor ansågs vara 

mindre praktiskt och att byggnad 2 resulterar i en “mörkare fasad”, se 

enkätundersökning i Bilaga 1. 
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6.2 Skissande 

Skissandet resulterade i 4 olika förslag av takkonstruktioner. Alternativ 1 

består av två element som har kombinerats. Det ena elementet är lik den 

befintliga takkonstruktionen. För att klara av lasterna kombineras den 

befintliga lösningen med ett element som monteras på modulens takbjälklag 

och sträcker sig sedan ut över hela loftgången. Detta elementet innehar en 

färidiginklädd takfot. 

 

a)                                                                   b)                                                                                                                                                  

Figur 12: I a) skissalternativ 1 och i b)  skissalternativ 2. 

Alternativ två är konstruerad, till skillnad från dagens konstruktion, som en 

volymdel. Denna volym placeras på modulen samt den bärlina som ligger 

ovan loftgångens pelare. Även detta alternativ består av en färdiginklädd 

takfot. Det tredje alternativet levereras som ett platt paket som stöds upp av 

modulens tak samt bärlinan ovan loftgången. När takkassetten är monterad 

fälls sedan den färdigkonstruerade takfoten ned med hjälp av 

gångjärn.Takfotsinklädnaden landar på ett stöd som sitter fastmonterad på 

modulens fasad för att sedan skruvas fast, se Figur 12. 

 

a)                                                                b)                                                                                               

Figur 13: I a) skissalternativ 3 och i b) skissalternativ 4. 

Alternativ 4 är även det en variant av den befintliga konstruktionen. 

Skillnaden är att taket istället avslutas strax innan fasadlivet för att sedan 

monteras ihop med ett nytt element som består av bjälkar och råspont som 

stöds upp av modulen samt bärlinan ovanför loftgångens pelare, se Figur 13. 

 

loftgång loftgång 

loftgång loftgång 
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6.3 Förslagsdiskussion med BoKlok 

Kommande fakta, åsikter och synsätt om alternativ 1-4 är givna från 

BoKloks tekniska produktionschef och hans kollega. Informationen är given 

för att passa in i BoKloks system och värderingar när det gäller byggandet 

och dess säkerhet. 

 

Alternativ 1 

Detta alternativ anses kunna bli svårt att tillämpa ur flera synsätt. Dels på 

grund av infästningssvårigheter och dels på grund av försvårat 

monteringsarbete. Infästningen i modulens takbjälklag är i dagens 

konstruktion möjlig. Dock planeras det att att göra förändringar i bjälklagets 

konstruktion vilket innebär att infästningsmöjligheten skulle försvinna. 

Monteringen försvåras eftersom takutsprånget som även fungerar som 

loftgångstak försvårar monteringen av loftgångarna och dess pelare när en 

byggkran skall lyfta loftgångselementen på plats. Fördelen med denna 

taklösning skulle vara att kunna hålla taktäckningen hel då takfallet endast 

består av ett byggelement. 

Alternativ 2 

Detta alternativ är ett av två förslag som anses vara mest tillämpbart. 

Eftersom denna takkonstruktion består av två delar, modultak och 

loftgångstak, förenklas monteringsarbetet men samtidigt uppstår ett problem 

med taktäckningen som måste lösas. När en byggnadsdel byggs som ett 

volymelement blir transporten mindre effektiv, detta är dock en mindre 

betydande del då en ny konstruktion skall tas fram. Då denna takvolym är 

tänkt att monteras efter loftgångarna, uppstår problem med en delad 

taktäckning. Det innebär att modulens tak måste avleda vatten från huset 

med hjälp av en provisorisk lösning tills dess att loftgångstaket har 

monterats. En annan parameter som är viktig att lösa är att stabilisera det 

takelementet som monteras ovanpå modulen. 

Alternativ 3 

En aspekt som är viktig att tänka på är att få en snabb och smidig montering 

som resulterar i ett snyggt yttre. “IKEA-tänket” är en del av BoKloks 

filosofi när de bygger. Ur denna synvinkel är detta alternativ ett bra sådant. 

Med den nedfällbara takfotsinklädnaden som vilar på det dekorerande 

upplaget resulterar det i en estetisk tilltalande konstruktion som innehåller 

“IKEA-tänket” eftersom elementet kan levereras som ett platt paket. Detta 

alternativ har likt alternativ 2 samma problem med stabilitet och provosorisk 

taktäckning. Det är även ett av de två alternativen som ansågs mest 

tillämpbart. Av dessa två ansågs detta alternativ som det främsta alternativet 

tack vare “IKEA-tänket” och dess estetiska värden. 
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Alternativ 4 

Konstruktionen anses vara genomförbar. Dock blir påverkan på det estetiska 

för stor för att vara aktuell som en förändring. Med en förlängning av 

befintlig takkonstruktion kommer byggnaden ge ett annorlunda och inte så 

estetiskt tilltalande uttryck som önskas. Detta intryck blir speciellt starkt när 

byggnaden ses från en gavelsida. Denna konstruktion skulle även ge en lägre 

takhöjd på den översta loftgången. 

Oavsett vilket alternativ som vidareutvecklas kommer det att behöva 

konstrueras efter de brand- och ventilationskrav som finns. Det alternativ 

som till slut valdes att fortsätta studera är alternativ 3.  

6.4 Tekniskt lösningsförslag 

Resultatet av vidareutvecklingen resulterade i en konstruktion, där brand- 

och ventilationskraven uppfylldes. Likaså infästningsmöjlighet har påvisats. 

Detta resulterade i flertalet detaljritningar, se Bilaga 2. 

Takets stomme liknar den befintliga takstomme som används av BoKlok i 

skrivandets stund. Den takdel som är tänkt att sitta ovanpå modulerna består 

av takbjälkar med dimensionen 45x145 mm, som sedan täcks in med 

oljehärdad board, ströläkt och bärläkt. På dessa bjälkar sitter tre fällgrindar 

(se bilaga 2) monterade med gångjärn för varje takfall. De två innersta 

Fällgrindarna förankras precis som dagens konstruktion. Den yttersta 

förankras genom ett vinkeljärn som monterats på grinden i fabrik. Med hjälp 

av vinkeljärnet monteras fällgrinden i modulens takbjälklag. Denna fällgrind 

är beklädd med gipsskiva för att motverka spridning av brand, se Figur 14. 

 

Figur 14: Lösningsförslag på modultak. 
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Det separata loftgångstaket är även det gjort av takbjälkar med dimensionen 

45x145 mm. På dessa bjälkar spikas råspont som ytbeläggs med papp för att 

stabilisera elementets konstruktion. I takbjälkarnas nedre delar monteras 

takfotsinklädnaden med ett gångjärn. Takfotsinklädnaden består av reglar, 

45x45 mm, som är beklädda med panelbrädor. Takfotsinklädnaden viks upp 

mot takbjälkarna och fästs provosoriskt tills då den ska monteras, se Figur 

15. 

 

Figur 15: Lösningsförslag loftgångstak. 

Loftgångstaket vilar på bärlinan som ligger på loftgångens pelare samt på 

vinklar/balksko som sitter fastmonterade på de yttre fällgrindarna. 

Skarvningen förstärks även genom skråskruvning. 

 

Figur 16: Helhetslösnig på takkonstruktion. 

 

För att uppnå de brandkrav som ställts har brandskyddet utgjorts av en 

konstruktion med gips och brandtejp. Den glipa som lämnats mellan 

brandtejp och takelementets gipsinklädda kortling fungerar som ventilation 

för vinden. Brandtejpens funktion är att vid brand svälla upp och täppa igen 

glipan för att förhindra spridning av brand, se Figur 16. 
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7. Analys 

7.1 Enkätundersökning 

Syftet med förändringen av BoKloks byggnader var att utveckla sin produkt 

för att bland annat bli ett mer attraktivt alternativ på marknaden. Man vill få 

bort den utanpåliggande trappan för att undvika att den täcker fasaden. 

Gavelväggarna och takutsprånget ovanför loftgången var meningen att 

resultera i en inramande effekt och ge en ökad känsla av volym (se bilaga 3).  

Läser man resultatet av frågan ”Hur tycker du att helhetsintrycket har 

förändrats från byggnad 1 till byggnad 2?” är också alternativet “inramande 

effekt” det alternativet som fått flest röster. Detta stämmer bra med vad 

BoKlok vill uppnå med sin produktutveckling (se bilaga 3).  

Enligt enkätundersökningen har även byggnaden genom förändringen blivit 

mer symmetrisk och modernare. När enkätdeltagarna ska beskriva 

byggnaden efter utformningsförändringarna beskrivs den i första hand som 

stilren, tilltalande och diskret och även snyggt. Dessa aspekter tyder på att en 

eventuell kvalitéförbättring har gjorts och det stämmer väl överens med ett 

av de mål som utvecklingen ska ge (se bilaga 3).  

Gällande byggnaden innan förändringarna, valdes alternativet tråkigt klart 

flest gånger till skillnad från det nya alternativet där en mer tilltalande bild 

gavs. Frågan “Vilken av byggnaderna tilltalar dig mest?” gav ett resultat där 

71% svarade byggnad 2 vilket visar att den ny förändringen ger den positiva 

effekten som önskas (se bilaga 3). Att bemöta marknadens krav och skapa 

en god samt varierande arkitektur i fabrikproducerade hus är en utmaning 

enligt Wikberg, Ekholm & Jensen (2010, sid. 341 - 350), men med denna 

förändring visas att en förbättring har gjorts jämfört med de tidigare 

alternativet. Därav bildas även en bättre estetik för den nya produkten. 

Modulhus kan genom sin industriella teknik produceras fort. Med den 

rådande bostadsbrist som Sverige befinner sig i enligt Riksdagen (2016) 

behövs bostäder snabbt. En finare estetik bland modulhus kan öka 

byggandet av modulhus då fler kan vara villiga att investera i dem. Detta kan 

leda till att bostadsbristen snabbare kan minska gentemot traditionella 

byggmetoder endast används då modulhustillverkningen sker snabbt.   

 

Trappförändringen var ett måste för att uppnå det resultat som önskades. 

Den kommenterades med att den ursprungliga enlöpstrappan var “tråkig” 

jämfört med att den nya spiraltrappan som kommenterades som “snygg”. Då 

trappan önskades att fällas in i loftgången (BoKlok B 2016) krävdes en 

platsbesparande trappa (Kvarnström & Ericson, 1980, sid. 31) därav 

tillämpades en spiraltrappa. 



29 

Nordmark & Kågesjö 

7.2 Skissande och förslagsdiskussion 

När skissande på förslag till nya sadeltakskonstruktioner (Träguiden 2003) 

påbörjas finns det många aspekter att ta hänsyn till. BoKlok vill bygga smart 

till en låg kostnad samtidigt som man vill bibehålla kvalitén. Detta ska ske 

genom en snabb process och kunna tillverkas genom ett industrialiserat 

byggande (Boklok B 2016). Genom att bygga med trä stödjer man den 

utvecklingen av träbyggandet som regeringen tillsatte år 2005 (Boverket 

2005, sid. 47-48). En anledning till att BoKlok vill bygga med trä är 

miljöaspekten. Detta eftersom träbyggandet är miljövänligare än många 

andra byggmetoder (Sveriges Träbyggnads kansli, 2016). Detta har funnits i 

åtanke i alla fyra skisserna.  

Dessa parametrar tillsammans med att höja prefabriceringen till den 

maximala nivån (Lessing & Brege, 2015, sid. 460) ger en bra tillämpning av 

industrialiserat byggande. Prefabriceringen har i detta fall många fördelar 

jämfört med platsbyggt (Byggahus 2014). Inom ett slutet system (Olofsson 

et al 2012, sid 17) som Bokloks, är det viktigt med stor kontinuitet för att 

effektivisera byggandet så mycket det går (Olofsson et al 2012, sid 24-25).  

Genom att tillämpa dessa tillvägagånssätt tillsammans med att utöva Lean 

construction som innebär att minska spill och resurser (Gao & Low 2014, 

sid 664) kan företaget spara mycket tid och pengar inom en tillverkning. I 

detta stadiet är det viktigt att tänka på de faktorer som kommer spela roll i 

kommande vidareutveckling. Montaget är en mycket viktig del i detta 

arbete. Det ska ske så fort som möjligt för att skydda byggnaden samtidigt 

som säkerheten ska vara garanterad (BoKlok B 2016). 

Alternativ 1 skulle innebära att ett helt nytt element skulle behöva 

projekteras och introduceras i BoKloks fabrikslinjer. Ett nytt element skulle 

behöva tas fram men detta byggelement kan man kombinera med det 

befintliga takkonstruktionen med vissa justeringar. Detta skulle innebära att 

monteringstiden skulle förlängas med den tid det tar att förankra det nya 

elementet. Monteringsarbetet med loftgångarna försvåras även med denna 

konstruktion då det skulle innebära att loftgångstaket skulle finnas på plats 

innan monteringen av loftgångarna. Dessa förändringar försvårar arbetet och 

bör övervägas med hänsyn till de aspekter som Boklok B (2016) framfört. 

Alternativ 2 är konstruerat som ett volymelement vilket skulle leda till en 

volymökning att transportera. Även detta element har möjligheten att 

tillverkas med kontinuitet i utförandet av Lean construction, vilket skulle 

leda till en hög prefabriceringsgrad. 
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Med alternativ 3 skulle ett element behöva tilläggas i produktionen, precis 

som i de övriga alternativen. Detta skulle innebära omstrukturering i 

fabrikens tillverkningsprocess. Eftersom BoKlok är ett slutet system är 

skisserna anpassade efter just BoKloks system och koncept. Med en 

förändring i fabrikens process är det viktigt att anpassa det nya elementet till 

de tillverkningsmetoder som krävs för att uppnå systemets mål. Detta gäller 

även alternativ 4 som har en liknande förändring. 

Alternativ 1 ansågs inte vara ett förslag som skulle vara tillräckligt smidigt 

utifrån ett monteringsperspektiv då det kräver mer tid. Även framtida 

konstruktionsförändringar skulle försvåra för denna tekniska lösning enligt 

BoKlok B (2016). Estetiska åsikter och synpunkter gjorde att alternativ 4 

valdes bort, då denna konstruktion skulle ge byggnaden ett skevt intryck. 

(BoKlok B 2016). Alternativ 2 och 3 är lika utifrån montering, men inte 

transport då alternativ 2 är i form av volymelement. Skissalternativ 3 ansågs 

enligt BoKloks tekniska chef innefatta ett “IKEA-tänk” med en smidig 

montering av takfotsinklädnaden. Därför valdes detta alternativ framför 

alternativ 2.    

7.3 Tekniskt lösningsförslag 

Konstruktionen som togs fram vid vidareutveckling av förslag 3 behövde 

uppfylla krav som framkom under förslagsdiskussionen. Resultatet visar en 

konstruktion där brandkravet har lösts med brandtejp som fungerar enligt 

principen som beskrivs av Tenmat (2016), därav utgörs takfoten av ett 

fullgott brandskydd. Brandtejpen ska även fungera så att en god ventilerad 

vind uppnås (BoKlok B 2016). Detta görs med en brandtejp som expanderar 

vid brand men förövrigt ger god luftintagsmöjlighet (Tenmat 2016).    

 

Gällande produktion och montering kommer förändringar att krävas för att 

utföra detta förslag (BoKlok B 2016). Inom produktionen kommer 

takkassetten att bli omkonstruerad och ett extra element för loftgångstaket 

kommer att tillkomma. Detta kommer medföra att produktionen blir belastad 

under en inkörningsperiod samt att platsmontaget blir ett längre 

arbetsmoment. Montaget blir även en dyrare lösning än befintlig då flertalet 

infästningsanordningar krävs. Samtidigt är detta ett måste för att uppnå det 

mål som man söker med förändringen. 
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8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Teoriframtagning 

Teori som togs fram låg till viktig grund för att bilda sig förståelse om hur 

det industriella byggandet ser ut och hur det är uppbyggt. Genom denna fas 

gavs tillräckligt med kunskap för att under senare skede kunna skissa upp 

förslag som var realistiska utifrån ett industriellt synsätt.  

BoKlok är ett industrialiserat företag med väldigt hög prefabriceringsgrad. 

Deras system är uppbyggt på ett unikt sätt. Alla industriella företag har till 

viss mån egna typer av lösingar på olika konstruktioner. Därför var en 

kombination av vanlig teori om industriellt byggande och teori om BoKloks 

byggande bra, för att kunna skapa en specifik kunskap kring hur just 

BoKloks lösningar fungerar i praktiken. Att på detta sätt knyta ihop 

teorikunskaper gör att resultatet för arbetet med större sannolikhet blir vad 

som stämmer överens med målet än om endast vanlig teori om industriellt 

byggande hade undersökts och tvärtom. Ett förbättrat resultat utifrån 

teorikunskap inom ämnet hade kunnat uppnås om en bredare kunskap 

funnits sedan tidigare. Tillexempel om någon av författarna hade varit insatt 

inom BoKlok innan arbetet utfördes eller om utrymme för mer tid kring 

djupgående kunskap inom BoKlok hade funnits under rapportens tid. Detta 

hade kanske kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat som lättre kunnat direkt 

applicerats in i fabriken. 

8.1.2 Besök 

Besöket var en mycket viktig del av våra kvalitativa metoder. Utan besöket 

hade många aspekter saknats i arbetet. Besöket gav många förutsättningar 

till vad som var möjligt att utföra och inte. Att besöket var den första 

metoden i detta arbete var av stor betydelse då mycket av förståelsen för 

BoKloks system och koncept lades till grund under den tiden. Även om det 

var positivt att lägga grunden till arbetet med ett tidigt besök hos BoKlok 

finns det andra synsätt att se på saken. Hade besökets gjort vid ett senare 

tillfälle hade fler detaljerade frågor och problem kunnat studeras på plats och 

tillsammans med BoKloks personal. Därför anses att ett återbesök av 

BoKloks fabrik hade gett ännu bättre förutsättningar för att detaljstudera 

konstruktionerna och tillverkningsprocessen. Detta antas eftersom 

kunskapen om problemet och dess faktorer växer under arbetets gång. 
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8.1.3 Enkätundersökning 

Metoden enkäter var nödvändigt för att bilda en uppfattning om 

förändringen av byggnaden skulle resultera i de estetiska mål som önskades. 

Enkätens resultat gav en bild av att förändringen var berättigad men lämnade 

även vissa tvetydigheter i vissa svar. Enkäterna hade förmodligen fått ett 

bättre utfall om en tydligare förklarande text hade använts i början av 

enkäten än den befintliga. Bildkvalitén i enkäten kunde även den ha varit 

bättre för att skapa en mer realistisk bild av hur förändringen skulle bli. 

Detta tillsammans med en tydligare förklarande text hade förmodligen inte 

skapat en lika svårtydande enkät. En viss förvirring uppstod när enkäten 

delades ut i pappersformat, då frågorna var skriva på fram och baksida 

missades baksidans frågor vid fåtal fall. Detta hade kunnat åtgärdas med en 

text i slutet på sidan som uppmärksammade den besvarade på att fler frågor 

fanns på baksidan. Om dessa saker hade åtgärdats hade med största sannolik 

svaren och därmed resultatet blivit mer enfaldigt och inte så otydligt i vissa 

fall.  

Urvalet som gjordes i enkäten där randominiserade människor valdes ut gav 

ett bra allmänt svar för vad samhället tyckte.  

Validiteten i enkäten var hög, dock var informationen kring bakgrunden för 

uppkomsten till förändringen och dess nytta kortfattad. Hade mer 

djupgående tankar och information om varför förändringen var önskvärd 

utdelats så hade validiteten förmodligen blivit ännu högre. Då hade en längre 

enkät med mer frågor och svar kunnat utformats och även gett ett mer 

ingående resultat. 

Om undersökningen hade gjorts med samma urvalsgrupp igen hade 

förmodligen resultatet varit detsamma trots de brister som enkäten hade. 

Detta för att svaren som gavs i allmänhet var tydliga och gav den bild som 

förväntades på resultatet. 

Hade enkäten istället gjorts med andra urvalsgrupper som var mer insatta i 

BoKlok eller byggsektorn kanske svaren hade blivit mer kritiska, då de 

kanske ser brister på ett annat sätt eftersom de är mer insatta till hur 

byggnaden fungerar och dess delar sammanfogas. Då hade förmodligen 

sammanfattningen av resultatet blivit av annan karaktär.   

8.1.4 Intervju 

Intervjun som gjordes med en sakkunnig från BoKlok angående de 

arkitektoniska aspekter som förändringen medför och varför den görs låg till 

grund för enkäten. Intervjun gav korfattade svar på frågorna som ställdes, 

därav blev resultatet av intervjun lite för kort, detta kompletterades med 

information som författarna hade fått vid platsbesöket av BoKlok.  
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Det hade varit bättre med en telefonintervju alternativt någon form av möte 

för att få mer komplett information direkt från de som låg bakom tankarna 

till förändringen. Detta hade gett ett mer omfattande underlag för enkäten 

och i sin tur eventuellt påverkat resultatets omfattning. 

Något som har noterats är att det ibland kan vara svårt inom dessa stora 

koncerner att få informationen direkt från källan, och svaren kan ofta bli 

generella. Detta är bra för att skydda sitt varumärke men kan vid situationer 

som denna vara ett hinder.     

8.1.5 Skissande och möte 

Framtagningen av skisserna började som en diskussion mellan författarna. 

Tanken bakom  skissframtagningen var att det skulle resultera i ett material 

att diskutera på ett möte med BoKloks tekniska chef. Eftersom skisserna 

togs fram av författarna och inte tillsammans med en andra part fanns risken 

att vissa skisser inte var genomförbara i BoKloks system. Dock gav dessa 

förslag möjligheten att diskutera aspekter som påverkar byggnadens 

utseende och tillverkning även om förslaget inte var tillämpbart. Hade en 

andra part, i form av BoKlok-kunnig, deltagit i skissframtagningen skulle 

fler och mer tillämpbara skisser kunnat tagits fram. Detta hade gjort att 

framtagningen av en konstruktion kunde stigit en nivå i ett tidigare stadium 

vilket möjligvis hade resulterat i ett mer detaljerat och studerat resultat i 

slutänden. Skissandet och mötet var två givande metoder. Med mer tid hade 

varje metod kunnat genomföras i olika stadier vilket antas skulle resultera i 

ett mer utvecklat förslag. 

8.1.6 Vidareutveckling 

Med vidareutvecklingen ges ett förslag på en möjlig konstruktion rent 

praktiskt. Lösningen har tagits fram efter författarnas egen förmåga. 

Konstruktionen har inte tagits fram med exakta dimensioneringsaspekter då 

kunskapen för detta saknas. Dock har givetvis hänsyn och antaganden tagits 

när byggnadstekniska frågeställningar har studerats. Med en handledning för 

dimensioneringsfrågan och anpassningen till fabrikens 

tillverkningsprocesser skulle vidareutvecklingen kunnat resultera i en 

slutgiltig produkt. Vidareutvecklingen har resulterat i en lösning där de 

brandtekniska kraven uppnås samtidigt som ventilationen är rätt utförd. 

Infästningen av konstruktionen resulterade i form av ett förslag. Detta är 

något som bör studeras vidare då beräkningar för dessa inte genomförts. 
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Enkätundersökning 

BoKloks syn på hur förändringarna upplevdes jämfördes med vad 

allmänheten tyckte. Att motiveringen “mer instängt, mörkt” beskrevs på 

byggnad 2 av några tillfrågade kan betyda att skärmväggen upplevs som en 

kuliss som stänger in loftgången från ljusinsläpp. För att ljusa upp 

loftgången kan man istället göra en glasad fasad eller någon typ av spaljé, 

dock skulle byggnaden förlora en del av förändringens önskvärda uttryck 

som är att den ska upplevas mer kompakt och bredare. 

Vid jämförelse av resultatet i enkätundersökningen och teorin fås en bild av 

att de estetiska och arkitektoniska upplevelserna uppfylldes med 

förändringen. Eftersom 71% föredrog den nya alternativet och en majoritet 

av de svarande ringade in de svarsalternativen med just de ordval som 

BoKlok valt att benämna sin förändring med. Detta visar på att resultatet är 

tillförlitligt. Den goda tillförlitligheten gör att resultatet av enkäten skulle 

kunna användas vid liknande förändringar i framtiden för att den speglar vad 

den allmänna bilden kring dessa förändringar är.  

Eftersom enkätens resultat visade på att en förbättrad samt modernare 

byggnad skulle uppnås med förändringen, så visar det på att samhällets 

förväntningar på byggnaders utformning även kan uppnås med denna 

produktutveckling. Att skapa en god arkitektur vid industriellt byggande är 

en utmaning, resultatet av enkäten tyder dock på att en förbättring av 

arkitekturen har uppnåts. Genom dessa aspekter skapas i ett längre 

perspektiv en mer attraktivare samhällsbebyggelse. Som i detta fallet där 

attraktiviteten hos byggnaden har ökat från innan till efter förändringen kan 

detta användas som inspiration och motivation till andra modulhustillverkare 

för att skapa mer attraktiva modulhus.  

 

8.2.2 Tekniskt lösningsförslag 

Det nya elementet passar väl in i bokloks tankar om byggande. Denna 

lösning sammanvävs med en utveckling av den befintliga takkonstruktionen, 

vilket resulterar i en mindre del av förändringar i BoKloks 

tillvernkningsprocesser. 

Konstruktionen och dess tillhörande montagearbete resulterar i ett 

transportvänligt element med hög prefabriceringsgrad. Den höga graden av 

prefabricering passar väl in i ett slutet system likt BoKloks. 
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Industriellt byggande kräver annorlunda konstruktioner, 

tillverkningsmetoder och montagesätt jämfört med traditionellt byggande. 

Nyskapande inom ett slutet system där prefabriceringsgraden sedan tidigare 

är mycket hög kräver omfattande detaljstudering. För att uppnå ett effektivt 

byggande inom industriellt byggande bör arbetsmetoden Lean construction 

utföras. Den nya konsruktionen anses ha mycket goda möjligheter att 

tillämpa denna metod inom BoKloks tillverkningsprocesser. 
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9. Slutsatser 

Enkäten har gjort att följande slutsatser kan göras utifrån dess utfall. Den 

arkitektoniska upplevelsen som förändringen av byggnaden ger, har de 

svarande uppfattat stämma väl överens med BoKlok vision av förändringen. 

De tillfrågade upplever byggnadens egenskaper efter förändringen som 

bland annat modern, snygg, inramande effekt och stilrent. Förändringen av 

byggnaden resulterar i en förbättring och ett mer attraktivt utseende. 

Förbättringen gör att BoKloks byggnad bidrar till ett mer attraktivt 

samhällsbyggande och skapar en bra variation bland byggnader. En fin 

estetik ökar populariteten för produkten och bidrar på så sätt till att fler 

byggnader byggs och i det förlängda loppet att bostadsbristen motverkas. 

Den nya konstruktionen har resulterat i en teknisk lösning uppdelad i två 

element. BoKloks slutna system har satt ramarna för hur de tekniska 

problemen skall lösas. Den tekniska lösningen har resulterat i en ritning (se 

bilaga 2). Taket har konstruerats för att passa både till tillverkningen och 

montaget på bästa möjliga sätt. Detta leder till att ett helt nytt element 

kommer behöva projeketeras och introduceras till BoKloks tillverkning. Det 

andra elementet kan tillverkas genom liknande processer som nuvarande 

takkonstruktion, dock med vissa mindre förändringar. 
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Figurer 

Figur 1:  

a) Planlösning 2 rok. Hämtad ifrån sida 16. 

http://www.boklok.se/upload/1%20BoKlok%20Projekt/Flottiljen/3158_Flott

iljen%20PB_151124.pdf  

b) Framtagen av Tobias Kågesjö och August Nordmark 

Figur 2: Sektion på nuvarande loftgångstak, BoKlok. 

Figur 3: Bokloks producering av väggstommar, Boklok. 

Figur 4: Process från fabrik till färdigt hus. 

http://www.ecoficial.com/category/products/ 

Figur 5: Montage av betongelement under miljonprogrammet.               

Hämtad ifrån sida 29 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/industriel

lt_bostadsbyggande_koncept_och_processer.pdf 

Figur 6: Montering av BoKloks moduler.                    

http://www.jp.se/article/bostadsratter-satts-pa-plats/ 

Figur 7: Till vänster, sadeltak. Till höger pulpettak. Framtagen av Tobias 

Kågesjö och August Nordmark 

Figur 8: a) Kallvind. b) Varmvind. http://www.isover.se/solutions/k216-

yttervagg-vindsbjalklag-0  

Figur 9: Svarsresultat av allmänhetens syn på BoKloks byggnad innan 

förändringen. Framtagen av Tobias Kågesjö och August Nordmark 

Figur 10: Svarsresultat av allmänhetens syn på BoKloks byggnad efter 

förändringen. Framtagen av Tobias Kågesjö och August Nordmark 

Figur 11: Svarsresultat av allmänhetens åsikt av förändringens resultat. 

Framtagen av Tobias Kågesjö och August Nordmark 

Figur 12: a) skissalternativ 1. b) skissalternativ 2. Framtagen av Tobias 

Kågesjö och August Nordmark. 

Figur 13: a) skissalternativ 3. b) skissalternativ 4. Framtagen av Tobias 

Kågesjö och August Nordmark. 

Figur 14: Lösningsförslag på modultak. Framtagen av Tobias Kågesjö och 

August Nordmark 

http://www.boklok.se/upload/1%20BoKlok%20Projekt/Flottiljen/3158_Flottiljen%20PB_151124.pdf
http://www.boklok.se/upload/1%20BoKlok%20Projekt/Flottiljen/3158_Flottiljen%20PB_151124.pdf
http://www.ecoficial.com/category/products/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/industriellt_bostadsbyggande_koncept_och_processer.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/industriellt_bostadsbyggande_koncept_och_processer.pdf
http://www.jp.se/article/bostadsratter-satts-pa-plats/
http://www.isover.se/solutions/k216-yttervagg-vindsbjalklag-0
http://www.isover.se/solutions/k216-yttervagg-vindsbjalklag-0
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Figur 15: Lösningsförslag loftgånstak. Framtagen av Tobias Kågesjö och 

August Nordmark 

Figur 16: Helhetslösning på takkonstruktion. Framtagen av Tobias Kågesjö 

och August Nordmark. 
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BILAGA 3: Sammanställning av mailintervju med Bokloks                                              

utvecklingschef. 
 
 
Mailintervju av Bokloks utvecklingschef 
 
1.      Varför vill man förändra? 

Man förändrar av flera anledningar: 

 Samhällskrav 

 Kundkrav 

 Konkurrens 

 Förändra och utveckla produkten. 

 Förbättra kvaliteten. 

 Produktionseffektivisering både inom fabriken men även på arbetsplatsen.  

 
2.      Vad vill man uppnå med utseendet? Hur förändras helhetsintrycket? 

 Rama in byggnaden 

 Volymskapande 

 Stilren fasad 

 Förnya uttrycket 

 
3. Hur uppkom idéen?  vad är bakgrunden? 

 Produktavdelning eller från affärs och projektutveckling som står inför nya 

utmaningar. 

 
4. Vad ska respektive förändring ge? (takutsprång, spiraltrappa, gavelvägg vid loftgång) 

 Spiraltrappan är en lösning på att få bort den synliga trappan, likaså gavelvägg 

vid loftgång som är en lösning på att rama in byggnaden bättre, precis som ett 

önskat nytt takutsprång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 : sid 1: (2) 

Nordmark & Kågesjö 

BILAGA 4: Visualisering av gammalt och nytt utseende av 

BoKlok-byggnad. 

 
 



Bilaga 4 : sid 2: (2) 

Nordmark & Kågesjö 

 



Bilaga 5 : sid 1: (3) 

Nordmark & Kågesjö 

BILAGA 5: Bilagor från BoKloks produktion i Gullringen. 
 

 

 



Bilaga 5 : sid 2: (3) 

Nordmark & Kågesjö 



Bilaga 5 : sid 3: (3) 

Nordmark & Kågesjö 
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