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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört på Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad våren 
2007. Att vi valde att göra ett examensarbete som till största delen handlar om knutpunkter 
och kommunikationen kring dessa kan till en början tyckas lite märklig då vi under hela vår, 
snart avslutade, utbildning aldrig har stött på stött på begreppet. Men när det så dök upp en 
möjlighet att göra ett exmensarbete som skulle behandla detta ämne så nappade vi givetvis 
direkt då vi insåg att det var ett utmärkt tillfälle att skaffa oss de kunskaper som vi saknade 
inom detta område. Detta visade sig vara mer givande än vad vi från början vågat hoppas på.  
 
Att vi överhuvudtaget fick denna möjlighet beror på att Göran Östergård, tekniskchef på 
Abetong, skickade en förfrågan till bygglärarkollegiet på Högskolan i Halmstad om det fanns 
intresse att genomföras ett sådant examensarbete hos några sistaårselever. Arbetet ingår i ett 
större projekt som heter Standardisering av knutpunkter och anslutningar i industriellt 
byggda flerbostadshus och drivs av NCC, Chalmers Tekniska Högskola och Abetong. De 
kontaktpersoner som vi har jobbat med på NCC och Chalmers är Dan Engström respektive 
Marie Johansson.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till handledarna Marie, Dan och Göran för att de gav oss möjligheten 
och förtroendet att få genomföra detta examensarbete. Under arbetets gång har vi fått ta del av 
många olika aktörers arbete inom byggbranschen och på så sätt har vi fått en ganska bra bild 
av hur arbetet hos dessa fungerar. Stort tack till alla personer som tog sig tid att ställa upp på 
intervjuer och på så sätt bidragit med sina synpunkter på de frågor vi hade. Utan dessa 
personers synpunkter hade vi inte haft något underlag för denna rapport. Då det inte finns 
möjlighet att nämna alla dessa personer här så finns det en komplett lista längst bak i 
rapporten. Ett stort tack vill vi också rikta till Abetong i Falkenberg, Strängbetong i Veddige 
och Derome Träteknik i Derome för att vi genom studiebesök har fått ta del av er produktion 
och på så sätt gett oss en inblick hur tillverkningen av deras produkter går till. Detta har varit 
till stor hjälp när vi skulle skapa oss en bild av hur branschen ser ut och verkar. Vi vill även 
tacka våra klasskamrater Henrik Lindblad och Christian Nilsson för att de har hjälpt oss med 
såväl fotografier som utformningen av denna rapport. 
 
Till sist vill vi tacka vår huvudhandledare Göran Nilsson, lärare på 
Byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, som har haft tålamodet att hjälpa 
oss och tipsa oss under arbetets gång 
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Sammanfattning 
 
Då det industrialiserade byggandet ökar mer och mer i Sverige så medför detta automatiskt att 
efterfrågan på förtillverkade element och komponenter också ökar. Vad anser då 
byggbranschen om detta? Är det ett steg tillbaka mot det omdiskuterade miljonprogrammet 
eller öppnar det möjligheter som tidigare inte funnits. Som det ser ut i nuläget så verkar det 
som branschen har en positiv syn på det industrialiserade byggandet. Detta gäller överlag hos 
samtliga aktörer inom byggbranschen, såväl arkitekter och konstruktörer som tillverkare och 
entreprenörer. Den främsta fördelen som har lyfts fram är att det nu går att producera allt 
större delar av en byggnad inomhus i en skyddad miljö. I dagsläget så finns det många 
tillverkare som levererar prefabricerade element och komponenter och detta ökar givetvis 
möjligheten för beställare att köpa element från flera tillverkare.  
 
Det höga trycket på element- och komponenttillverkarna som idag råder leder även till att 
dessa måste samarbeta allt mer. Detta gäller främst inom betongelementindustrin. Dessa 
samarbeten, i kombination med att öka möjligheten att kunna beställa stomdelar ifrån olika 
leverantörer till samma projekt, leder till en öppnare byggbransch. Men hur långt är branschen 
beredd att gå när det gäller att öppna upp sig? För att en öppnare bransch överhuvudtaget skall 
vara möjlig så kräver det att de olika aktörerna talar samma språk med varandra för att 
missförstånd skall undvikas. Här spelar kommunikationen en framträdande roll, inte minst 
under projekteringsskedet.  
 
De misstag som görs under projekteringen behöver inte vara särskilt stora för att det i 
slutänden, ute på byggarbetsplatsen, ändå skall leda till onödigt extraarbete med höga 
kostnader och förseningar som resultat. Inom branschen ser de flesta inte det traditionella 
sättet att arbeta på, vad gäller kommunikationen, som något problem. De flesta som 
intervjuats anser att de misstag som eventuellt begås under projekteringen oftast upptäcks och 
hinner rättas till innan de når ut på byggarbetsplatsen. Dock finns det ändå en positiv syn på 
att förbättra kommunikationen genom en viss form av standardisering. Att standardisera 
knutpunkter och kommunikationen är ett steg att få byggbranschen att öppna upp sig och 
förenkla samarbetet mellan de olika aktörerna. Detta skulle medföra att många tillverkare 
skulle vara tvungna till att överge sina knutpunkter mot alternativa lösningar och här varierar 
viljan att dela med sig mellan de olika tillverkarna. Överlag med vissa undantag, ser 
branschen positivt på en sådan tanke, förutsatt att detta löses på ett sätt som är byggtekniskt 
och ekonomiskt försvarbart. 
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Abstract 
 
The industrialization of construction is increasing in Sweden which leads to higher demands 
of prefabricated components and cells. But what does the business of construction think of the 
industrialized business and what can be done in order to decrease faults and errors with these 
products? Today we have many manufacturers who have different technical solutions which 
might lead to difficulties when assembling components and cells at the building site. But by 
trying to make a more opened market, with possibly standardized connections details and 
improving the communication between the different participants, the prefabricated 
components and cells can be made and assembled with less errors. This is something that 
needs to be done in order to establish a more secure business, and especially when working 
with new companies and methods, when using industrialized products. 
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 1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle ökar kravet på att allt skall genomföras snabbare och billigare, allt för att spara 
tid och pengar. Byggbranschen är inget undantag. Detta har lett till ett ökat industrialiserat 
byggande, ett sätt att bygga som på många sätt skiljer sig från det traditionella byggandet. Det finns 
idag många olika aktörer och intressenter som påverkar byggindustrin och många vill dra åt sitt håll. 
Flera olika delar av en byggnad kan idag tillverkas på olika håll i landet. Detta kan ibland leda till 
vissa problem. Tillverkare konstruerar olika element och komponenter som sedan skall passa in i 
arkitektens och konstruktörens konstruktion. Detta kräver att dessa aktörer talar samma 
byggnadstekniska språk för att undvika att problem när väl alla delar skall sättas samman. Här 
spelar de olika elementens knutpunkter och kommunikationen runt dessa en nyckelroll.  
 
 

1.2 Syfte, målsättning 
 
Syftet med denna rapport är att skapa en bild av hur svenska leverantörer av prefabricerade element 
idag går tillväga när de utför sina knutpunkter. Använder de sig av egna lösningar eller använder de 
sig av de knutpunkter som idag finns att tillgå i olika samlingar utgivna av branschens 
intresseorganisationer. Hur säkerställs det att dessa knutpunkter är rätt utformade så att det ej skall 
uppstå monteringsproblem ute på byggarbetsplatsen? 
Rapporten skall även försöka ge en bild av hur byggbranschens olika aktörer, såsom leverantörer, 
konsulter och entreprenadföretag, ställer sig till en eventuell standardisering av knutpunkter. 
Rapporten kommer ej att redovisa hur dessa standardiserade knutpunkter rent tekniskt skulle kunna 
tänkas utföras, utan endast om intresset och möjligheterna finns till en standardisering sett från 
branschens håll. Vidare skall rapporten även försöka skapa en bild av hur olika aktörer inom 
byggbranschen ser på det idag ökande industrialiserade byggandet. 
 
 

1.3 Omfattning, genomförande 
 
Arbetet bestod främst av tre delar: 
1. Inventering av redan utfört arbete inom standardisering 
2. Inhämtande av branschens synpunkter 
3. Sammanställning 
 
Den första delen bestod i att inventera och sammanställa de idag redan befintliga standardiseringar 
av knutpunkter som redan har gjorts av branschen samt att undersöka hur dessa används i dagsläget. 
Dessa är främst utgivna av byggbranschens olika intresseorganisationer. Arbetet kommer att 
behandla anslutningar inom betong, stål och trä. 
 
Den andra delen av arbetet bestod av att skapa en bild av hur olika aktörer inom byggbranschen 
ställer sig till: 

- en eventuell standardisering av knutpunkter 
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- det ökade industrialiserade byggandet 
- samt även hur kommunikationen mellan olika aktörer sker gällande knutpunkter 

 
Detta arbete är gjort uteslutande genom muntliga intervjuer. Undantaget två telefonintervjuer så 
genomfördes samtliga intervjuer genom direktsamtal.  
De olika intressenterna vi har vänt oss till är arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, tillverkare av 
prefabricerade element samt till viss del olika intresseorganisationer. Samtliga har lämnat sitt 
godkännande att bli nämnda vid namn i denna rapport.  
 
Den tredje delen av arbete var att sammanställa resultatet från samtliga intervjuer och försöka att få 
en generell bild av de svar som fås.  
 
    

1.4 Begränsningar 
 
Det svåraste momentet i arbetet var att få en bild av vad branschen ansåg om en eventuell 
standardisering samt att försöka skapa en generell bild över branschens synpunkter på det 
industrialiserade byggandet. Att få en bild som helt överrensstämmer med verkligheten går givetvis 
aldrig. Dock så ville vi försöka komma så nära som möjligt. Därför ville vi genomföra så många 
intervjuer som möjligt. De företag och personer som har intervjuats har uteslutande varit 
lokaliserade i eller i anslutning till Halland och Göteborgsområdet. Detta beror främst på att 
transportmöjligheterna till viss del har varit lite begränsade, men även att detta område är väl 
representerat av de flesta aktörer inom byggbranschen. Samtliga aktörer som har intervjuat har 
någon eller till och med stor erfarenhet inom det industrialiserade byggandet. 
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2. Standardisering av knutpunkter 
 

2.1 Industrialiserat byggande 
 
Med industriellt byggande innebär att byggobjekt uppför helt eller delvis med förtillverkade 
produkter. Generellt så finns det tre olika typer av produkter – moduler, element och komponenter. 
Med moduler så menas sammansatta material som tillsammans skapar ett ”färdigt rum”. Dessa 
färdiga rum har oftast färdiga installationer så som el, VVS och ventilation. Ett element är 
exempelvis en färdiggjord betongvägg eller träbjälklag medan en komponent endast är en enda 
byggnadsdel så som balkar och pelare av stål, limträ och betong. Dessa tre produkter benämns 
också som prefabricerade produkter och förkortas ofta med prefab.  
 
Med industrialiserat byggande avses att arbets- och utförandemetoder rationaliseras. Oftast innebär 
detta att produktion flyttas från byggarbetsplatserna in i fabriksmiljö där prefabricerade produkter 
kan tillverkas i torra och ur fuktsynpunkt mindre riskfyllda inomhusmiljöer.  
 
I detta arbete så skiljs inte innebörden moduler, element och komponenter åt utan alla tre 
klassificeras som prefab. Vidare så kommer denna rapport ej särbehandla de två olika begreppen 
industriellt och industrialiserat byggande. När begreppet ”industrialiserat byggande” används så 
innebär det också definitionen av ”industriellt byggande”. 
 
I ett industriellt byggande så produceras nästan ingenting för att lägga på lager utan i stort sett allt 
tillverkas efter beställning. Vid själva byggandet så skickas de förtillverkade produkterna ut till 
arbetsplatsen där montering oftast sker av monteringskunniga entreprenörer eller med 
leverantörernas egna montörer. Monteringen sker nästan uteslutande med hjälp av kranar. 
 
 

2.1.1 Historik 
 
Begreppet industrialiserat byggande är inget nytt för 2000-talet. Redan under 1920- och 30-talet 
började man i Tyskland att bland annat förtillverka väggelement. Dessa bestod av järnprofiler som 
fylldes med slaggbetongplattor och väggblock av lättbetong. Även under denna period i Sverige så 
hade man börjat med prefabricerade egna hem -stugorna som återfinns bland annat i Bromma och 
Enskede [1]. Detta var stugor som levererades i stort sett kompletta av småhusfirmor liknande de vi 
kan se även idag. Staten uppmuntrade detta genom särskilda finansieringsmöjligheter som skulle 
gynna produktionen [2].  
 
Efter andra världskrigets slut 1945 stod stora delar av Europa i ruiner och kanske värst var det i 
Tyskland, England, Polen Frankrike och dåvarande Sovjet. Miljontals nya bostäder behövdes och 
det var stor brist på både arbetskraft och byggnadsmaterial [2]. Detta skulle komma att främja det 
industriella byggandet som redan under 1950-talet började ta fart. 
 
Under 60-talets miljonprogram satte man i Sverige igång den första riktiga formen av 
industrialiserat byggande när man under korta byggtider producerades stora flerfamiljshus 
                                                 
1 Industrialiserat byggande Svenskt Byggtjänst, 2006 
2 Bygga industrialiserat, Peter Adler, 2005 
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bestående av betongelement som lyftes på plats. På tio år skulle det uppföras en miljon bostäder. 
För att lyckas med detta var det tvunget att byggandet rationaliserades, det vill säga det skulle 
industrialiseras. Tillverkningen av byggnadsdelar flyttades från byggarbetsplatserna till särskilda 
fabriker för masstillverkning. För att detta skulle gå att genomföra krävdes det en standardisering av 
elementens utförande och detta skulle leda till att hela byggprocessen skulle kräva mindre 
arbetskraft och minskad materialåtgång [3]. Under denna tidsperiod dyker debatten om slutna och 
öppna system upp. De slutna systemen byggde på att olika tillverkare hade sina egna lösningar på 
hur stomsystemen och andra tekniska lösningar skulle utformas. Dessa lösningar och utformningen 
av dem var länge de respektive systemägarnas egna hemligheter. Det var endast ett fåtal större 
företag som förfogade över dessa system och anläggningar för egen tillverkning. För att dessa 
slutna system skulle löna sig så krävdes att stora serier av dessa system skulle tillverkas i stora 
projekt. Om även mindre enskilda entreprenörer skulle kunna få möjlighet att använda sig av 
förtillverkade element och komponenter så krävdes att det skulle löna sig att använda dessa system 
även i mindre byggprojekt. Detta är ett steg mot vad som kallas för öppna system. 
 
De bostadskomplex som uppstod under miljonprogrammet har senare, på grund av sitt stereotypa 
utförande, fått mycket kritik och detta gjorde att intresset för industrialiserat byggande i stort sett 
försvann under 80-talet. Under 90-talet höjdes rösterna mot de höga byggkostnaderna i Sverige och 
därmed så kom industrialiserat byggande på tal igen. Då byggbranschen led av en lågkonjunktur 
under 90-talet tvingades många entreprenadföretag att säga upp personal. Vissa entreprenadfirmor 
förlorade upp till 50 procent av sitt manskap. För att kunna svara upp mot marknadens takt så 
tvingades man öka det industriella byggandet. 
 
År 1996 lanserade inrikesdepartementet i Sverige ett försök med att utveckla byggbranschen. I 
denna tid var Sverige inne i en djup lågkonjunktur med en hög arbetslöshet och samtidigt minskade 
de statliga stöden till bostäder. Antalet påbörjade lägenheter föll från 70 000 till 12 000 på tre år. I 
ett försök att lösa denna kris inom byggbranschen så lanserades Byggkostandsdelegationen [4] där 
alla aktörer i byggprocessen skulle gemensamt arbeta med ett nytt industrialiserat byggsystem som 
skulle ge god arkitektur och samtidigt god teknik. 
 
Under denna tid arbetade de olika aktörerna var och en för sig själv. När en part var klar med sin del 
så startar nästa part med sin, likt ett stafettlopp. Detta sätt att arbeta på må ha gett en suboptimering, 
men också en kostnadsökning i form av kunskapstapp vid varje aktörsväxling. Att effektivisera 
processen görs dock bäst när samtliga aktörer samordna istället för att suboptimera, till exempel vid  
reducering av materialkostnader som endast utgör några få procent av den totala byggkostnaden. 
 
Syftet var alltså att få alla aktörer i processen  att samverka för att utnyttja de kunskaper de olika 
aktörerna äger. Alla aktörer skulle kopplas in i ett tidigt skede där de tillsammans kunde finna ett 
gemensamt mål genom önskemål och krav. För att kunna åstadkomma en god samverkan krävs det 
att alla kommunicerar på samma sätt där samtliga har tillgång till samma information. Syftet var att 
alla skulle kommunicera genom en gemensam projektdatabas där kunskapsförluster skulle 
minimeras. De olika aktörerna i samverkan skulle vara stat och kommuner, byggherrar, brukare och 
alliansen, som består av entreprenörer, arkitekter, projektörer, leverantörer, installatörer och 
montörer.  
 
 
 

                                                 
3 Bygga industrialiserat, Peter Adler, 2005 
4 Byggkostnadsdelegationen, inrikesdepartementet, 1996 
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Målet med Byggkostandsdelegationen var att få en långsiktig fokusering på boendekostnaden där 
alla aktörer aktivt genomförde projekteringar utan behov av förändringar under produktionsskedet.  
Detta skulle leda till: 

- Rätt kvalitet 
- Inga felkällor  
- Ingen kunskapsförlust på vägen  
- Kortare byggtid  
- Lägre byggkostnader. 

 
För att nå dessa mål valdes det då att satsa på ett industrialiserat byggsystem som skulle bestå av en 
flexibel plattform i form av prefabricerad grundläggning och stomme. I dessa system skulle det 
användas ett antal byggnadsdelar som kunde kombineras ihop. För att komplettera detta behövdes 
även ett antal individuella delar som var projektunika.  
 
Grundläggningen skulle ske med pålning som har en minimal påverkan på miljön då man slipper 
större markarbeten. För mediaförsörjning skulle det anläggas en prefabricerad närliggande kulvert. 
Stommen skulle bestå av pelardäck av prefabricerade delar. Utformningen av bjälklagen skulle vara 
så flexibel att åtkomlig installationsdragning skulle möjliggöras. När väl stommen och pelardäcken 
var anslutna skulle de övriga byggnadsdelarna sättas på plats. Dessa skulle levereras enligt just in 
time -principen och skulle vara tillverkade med CAD-CAM kopplingar. Dessa byggnadsdelar skulle 
vara förtillverkade med en precision som inte krävde inklädnader, spackling m.m., utan är direkt 
klara för ytbeklädnad. Installationer skulle sedan sist installeras och skulle de även vara 
förtillverkade och sättas samman till så kallade plug-in -system.  
 
Genom att arbeta på detta sätt skulle man sedan systematiskt kunna uppföra nya byggnader på ett 
kostandseffektivt sätt. Detta nytänkande och gemensamma ansvarstagande skulle vara en väg bort 
från den kris bostadsbyggnationen då befann sig i.  
 
 

2.1.2 Fördelar och nackdelar 
 
Ökandet av det industrialiserade byggandet har förstås många anledningar. Den kanske största 
fördelen med så kallade prefabricerade element, oavsett om de består av trä, stål eller betong, är att 
de uteslutande tillverkas inomhus i en torr och skyddad miljö. Detta innebär att man i praktiken kan 
uppföra en byggnad under i stort sett helt torra förhållanden. Förutsättningen är förstås då att man 
även skyddar elementen under såväl transport som montering. Andra fördelar ur en 
arbetsmiljömässig aspekt är hur traditionellt skadealstrande arbetsmoment som till exempel 
armeringsarbete och montering av gipsskivor kan förflyttas till en mer arbetsvänlig miljö där 
hjälpmedel och arbetsmetoder minska skadeproblemen.    
 
Även en sådan sak som onödigt spillavfall på byggarbetsplatsen kan minskas. Studier visar på att 
nästan en tredjedel av det material som pågår i byggprocessen är slöseri. [5] 
Ett exempel på effektivare materialanvändning är takstolstillverkaren Deromes hantering av spill. I 
deras förädlingsprocess av timmer till färdig produkt uppstår spill i form av både bark, flis och virke. 
Allt detta spill återgår till processen i form av bränsle till torkning alternativt till brikettillverkning. 
På detta sätt uppstår inget onödigt spill som man behöver transportera iväg. Skulle motsvarande 

                                                 
5 Betongelementföreningens hemsida Bygga med prefab (www.byggamedprefab.se) 
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takstol platstillverkas på byggarbetsplatsen så hade virkesspillet genererat ett problem snarare än ett 
energitillskott i byggnadsprocessen.  
 
På byggarbetsplatsen finns det ofta begränsat utrymme och det är många saker som skall få plats på 
detta område. Upplag med virke, gipsskivor och annat byggmaterial tar upp stor plats och måste 
dessutom hela tiden vara skyddat mot vädrets makter. Även gjutformar och armeringsstänger och 
nät tar stor plats. När man väljer att använda sig av prefabricerade element så förflyttar man istället 
detta material från den provisoriska fabriken på byggarbetsplatsen till en etablerad fabrik. 
Leveranserna av elementen sker på noggrant utsatt tid, oftast direkt från lastbilsflaket direkt till 
montering på avsedd plats, så kallad just in time leverans. Fördelen med detta är att man ej bygger 
upp något lager och på så sätt frigör plats på byggarbetsplatsen.    
Nackdelen med det prefabricerade element är att det är just en beställningsvara. Detta kan innebära 
att om ett visst element ej levereras enligt de angivna villkoren vad gäller till exempel tider, mått 
och anslutningar så uppstår genast rubbningar i byggnadsprocessen.  
En enkel jämförelse skulle kunna vara att beställa en skräddarsydd kostym på postorder där endast 
mått anges istället för att få den uppmätt och sydd direkt på plats i en butik. Detta innebär förstås 
inte att det aldrig uppstår problem vid platsbyggt.  Men vissa entreprenadföretag vill i intervjuer 
mena att det i stort sett alltid blir någon form av felleverans vid varje prefabprojekt. Dessa fel kan 
vara allt ifrån att elementen är för stora, så att dessa måste kapas och modifieras på plats, till att de 
är för små, så att de helt enkelt måste kasseras. Detta kan innebära extra arbete, förseningar och i 
värsta fall ekonomiska förluster i form av extrakostnader. 
 
Det skall tilläggas att om prefabricerade element väljs så skall detta stå klart tidigt i projekteringen. 
Arkitekt, konstruktör och installatör måste tidigt veta hur hänsyn skall tas till exempel för 
ingjutningsgods och håltagning för installationer.  
 
 

2.1.3 Var är vi idag?  
 
Idag är industrialiserat byggande kanske större än någonsin i Sverige. Det finns stora byggföretag 
som till exempel NCC, Peab och Skanska som lägger ner stora resurser på att utveckla egna 
konkurrenskraftiga system som har till mål att sänka produktionstider och därmed kostnaderna. Det 
finns även företag som helt inriktar sig enbart på att tillverka prefabricerade konstruktionsdelar till 
exempel betongbjälklag, takstolar med mera. Dessa företag har utvecklat egna system och lösningar 
och det har varit lätt för entreprenadföretag och liknande att köpa hela system av dessa företag. 
Exempel på sådana företag är Strängbetong inom betongindustrin, Moelven inom limträindustrin 
och Lindab inom tunnplåtsindustrin. 
Ibland kan dessa lösningar vara svåra och kanske till och med omöjliga att kombinera med andra 
lösningar från konkurrerande företag. Dessa system kallas för slutna system.  
I takt med att kraven på byggkostnaderna ska bli lägre och att beställaren ska ha så stora 
valmöjligheter som möjligt så är krävs det att skall vara möjligt att använda sig olika system från 
olika tillverkare. Med detta menas att systemen skall göras öppnare. Det idag största hindret på 
vägen mot öppnare system är leverantörernas tillverkningshemligheter. 
 
Det verkar inte finnas några begränsningar rent tekniskt på vad som kan göras med de 
prefabricerade element- och komponentlösningarna. Tillverkarna menar att i stort sett allt går att 
genomföra så länge kunden är villig att betala för det. Arkitekterna tar även vara på detta i 
projekteringen. Det enda som sätter stopp för arkitektens kreativitet är oftast just kostnaden det vill 
säga hur mycket beställaren är beredd på att betala.  
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 2.1.4 Öppna system 
 
Man har idag redan kommit en bit på vägen och det är möjligt att använda prefabricerande element 
från två olika tillverkare men dock kvarstår många problem. Ett av dessa problem är anslutningarna 
mellan två olika system, exempelvis vägg-vägg och vägg-bjälklag.  
Företag som använder sig av egna unika lösningar går ej att kombinera med andra system. 
Problemet skulle liknas vid att använda en reservdel i en bil från Saab i en bil från Volvo.  
Även om reservdelen uppfyller samma funktion oavsett om den kommer från Volvo eller Saab så 
kommer kanske det ändå inte att passa i ”fel” bil.  
 
Detta problem skulle man i byggbranschen kunna komma bort ifrån om man hade någon form av 
standardiserade lösningar som alla företag använde sig av.  
Ett av dessa förslag till lösningar skulle kunna vara att nå en standardisering för knutpunkter i 
stombyggnad. Inom byggbranschen så finns det redan vissa rekommendationer hur dessa 
knutpunkter kan utföras inom stål-, betong- och träindustrin. Frågan är hur byggbranschen tillämpar 
dessa i dagsläget. Skulle det vara möjligt att få samtliga tillverkare inom både betong-, stål- och 
träelement att använda sig av samma anslutningslösningar så hade detta givetvis varit det bästa. 
Detta kanske ligger i en allt för avlägsen framtid. Ett steg på vägen skulle dock vara en 
standardisering inom samma elementbransch, det vill säga alla tillverkare av betongelement och så 
vidare, använde sig av samma lösningar av knutpunkter. Detta öppnar möjligheter för beställare att 
på ett enklare sätt kunna välja beställa olika delar av stommen från olika tillverkare och på så sätt 
kunna leta upp den mest fördelaktiga totallösningen vad gäller kostnader med mera. 
 
 

2.1.5 DFMA – Design For Manufacture and Assembly 
 
Förr arbetade byggbranschen mer för sig själv och det märktes tydligt då det sällan fördes en 
diskussion mellan olika aktörer. Dessa pratade helt enkelt inte samma språk. Resultatet av denna 
uteblivna kommunikation kunde vara att det uppstod dåliga eller felaktiga produkter alternativt att 
det uppstod problem när dessa skulle sammanfogas ute på arbetsplatsen. Men med tiden så ställdes 
nya krav på effektivitet och branschen insåg betydelsen av att öppna upp sig. 
 
Öppenheten inom prefabindustrin styrs till stor del av huruvida olika knutpunktslösningar kan 
användas i ett och samma system och för att nå ett öppnare system så behövs det tas fram 
knutpunktslösningar som är enkla och snabba att tillverka och montera. 
 
Redan idag finns det beprövade program som underlättar för tillverkning av sådana produkter. I 
många olika branscher används datorprogrammet Design For Manufacture and Assembly (DFMA). 
DFMA [6] är inte enbart ett datorprogram som är till för att förenkla tillverkningsprocessen, utan kan 
även användas som ett redskap för att uppskatta kostnader för tillverkning och montage. DFMA 
består av två olika processer; Design For Assembly (DFA) och Design For Manufacture (DFM). 
Syftet med att förenkla en produkt är inte enbart för att eliminera produktionskostnaden utan det 
finns även andra goda fördelar, så som att en mindre komplex produkt går snabbare att tillverka och 
är på så sätt enklare att få ut på marknaden. En annan viktig faktor är också att, desto enklare en 
produkt blir, desto enklare blir det att montera på plats (och att avlägsna den). DFMA är en 
upprepande process där resultat blir en produkt som är bäst lämpad för ett unikt ändamål.   
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Figur1. Figuren visar det principiella flödesschemat i DFMA-processen. 
 
Syftet med DFA-metoden är, dels att förenkla produkten så mycket att produktionskostnaden 
minskas, men också för att förenklingen ska leda till att arbetet med produktens montering ska bli så 
enkel som möjligt ute på arbetsplatsen [7] . Genom att göra detta så skall förhoppningsvis 
kostnaderna för material sänkas och arbets- och produktionstiden förkortas, och på så sätt sänks 
totalkostnaden. Andra mål med DFA-processen är att se till att produktförenklingen gör att 
produktionstiden blir allt kortare som leder till att produkten snabbare kommer ut på marknaden 
vilket kan resultera i reducerade byggtider. Ett annat mål är att den slutgiltiga, förenklade produkten 
ska vara lätt att demontera vid eventuell ombyggnad, rivning, underhåll eller liknande. 
 
Att förenkla en befintlig produkt i DFA-stadiet sker i många steg det finns många viktiga faktorer 
att ta hänsyn till. Generellt ställer DFA frågan om hur antalet komponenter kan reduceras i en 
produkt utan att denna får en försämrad kapacitet eller begränsad funktion. Kan till exempel 
närliggande material utnyttjas eller kommer reduceringen av delar i den befintliga produkten få en 
negativ effekt? I detta specifika skede måste närliggande material analyseras för att det skall gå att 
se om de olika delarna kan fungera tillsammans med hänsyn till statik, närliggande materialsorter, 
men även mer komplexa faktorer så som montering och framtida underhåll.  
En annan betydande faktor är hur produkten ska fästas till en annan del. Hur ser fästanordningarna 
ut? Kanske går det att ändra produkten till förmån för mindre antal fästanordningar? Går det 
eventuellt att använda sig av större men till antalet färre fästanordningar?  
 
Hanteringen av produkterna är en stor del av DFA-processen. Till exempel skall det undvikas att 
göra produkter som är allt för känsliga för transport, men också att slutprodukterna inte är onödigt 
tunga eller vassa så att monteraren kan bli skadad. Formen har en väldigt stor betydelse och 
speciellt vid monteringen. Att tillverka en produkt som är helt symmetrisk förenklar monteringen 
avsevärt då montören slipper rotera produkten tills den kommer rätt. Men det är inte alltid möjligt 
att göra en produkt helt symmetrisk och då kanske det istället gäller att snarare göra den så 
osymmetrisk som möjligt för att se till att monteringen endast kan ske på ett enda sätt. Oavsett form, 
så finns det många andra faktorer att överväga så som att mer komplexa produkter kan komma att 
behöva mer förankringsmöjligheter än först beräknat. Samtidigt så kanske det även behövs vissa 
delar som omöjliggör felplacering av produkten. Exempel på sådana delar skulle kunna vara en 
enkel spärr, men också mer komplicerade lösningar som räffling av de sidor där mötet skall ske. 
Räffling förenklar även sammanfogningsprocessen och gör produkten betydligt mer måttbestämd.   
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När produkten väl fungerar bör det undersökas om det är möjligt att standardisera denna samt 
tillverkningen av den. Kanske går det att använda samma produkt till andra ställen än vad den från 
början är avsedd för. Med få eller förhoppningsvis inga förändringar så kanske det kan vara möjligt 
och därmed är eventuellt mycket arbete sparat i framtiden. 
 
DFM-stadiet inleds efter att de olika funktionerna i DFA-skedet fastställts. Men detta behöver inte 
ge en slutgiltig produkt. I så fall så kommer projektet att få starta om i DFA-fasen för att hitta en 
alternativ lösning. I annat fall så behandlar DFM-processen tillverkningen av de olika delarna som 
har arbetats fram. Den fungerar också som ett redskap för olika slags beräkningar så som val av 
material och kostnader. 
 
I början av DFM-stadiet ritas en preliminär skiss upp av produkten och denna skiss ligger sedan till 
grund när möjliga tillverkningsprocesser skall finnas. När dessa processer har fastslagit så blir nästa 
steg att försöka avgöra vilka möjliga material kan användas. Programmet har alltså ställt upp 
möjliga utformningslösningar som har framtagits från DFA-analysen och jämfört dessa med 
möjliga material och processer. Materialvalet avgör huruvida en produkt kan tillverkas efter en viss 
form och storlek men också huruvida produkten är lämplig i ett visst material med hänsyn till fukt 
och statik. Tillverkningsprocessen överväger möjligheten att skapa en viss form och storlek utan att 
det uppstår problem nu eller i framtiden.  
Denna upprepande process väger in möjligheten att exempelvis skapa en viss form och om 
eventuell mönstring av produkten är möjlig. Andra faktorer så som förstärkning, placeringsinstanser, 
placering av fästanordningar med mera vägs in för att finna den bäst anpassade produkten. Av den 
slutgiltiga produkten görs sedan en kostnadsberäkning för att avgöra huruvida produkten skall tas 
till produktion eller om den inte är lönsam.    
 

2.2 Knutpunkter 
 
Inom byggbranschen finner man både begreppet knutpunkt och anslutning. Båda benämningarna 
betyder i realiteten samma sak. 
Definitionen av en knutpunkt eller anslutning är den zon där stomelement möts och där dessa fogas 
och förbinds med varandra eller andra konstruktionsdelar [8]. 
 
Hädanefter kommer i rapporten kommer endast benämningen knutpunkt att användas men därmed 
även åsyfta benämningen anslutning. 
 
Vid utformningen av en knutpunkt skall hänsyn tas till många parametrar. Här följer ett antal 
parametrar som Bertil Engström, pensionerad konstruktör på Göteborgsföretaget Mickla, anser man 
skall belysa vid utformningen av en knutpunkt: 
 

 Vad är det för byggsystem som skall tillämpas? Skall byggnaden bestå av en platsgjuten 
stomme alternativt en prefabricerad stomme? Om stommen är prefabricerad, till vilken grad 
i så fall. 

 
 Vilka elementtyper skall knutpunkten utgöras av?  

- Pelare 
- Balkar 
- Stagelement 
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- Ytbärande material 
- Grundläggningselement 

 
 Vilka material skall knutpunktens element bestå av? 

- Betong 
- Stål 
- Aluminium 
- Trä 
- Sten 
- Tegel 
- Glas 
- m.m. 

 
 Hur skall knutpunkten sammanfogas? 

- Nit 
- Spik 
- Skruv 
- Svets 
- Lim 
- Dubb 
 

 Vilken funktion skall knutpunkten ha? 
- Överföring av moment, tvärkrafter och/eller normalkrafter 
- Skydda mot och/eller ta hand om vinkeländringar i stomelement, fukt-, lufttrycks-  

och temperaturvariationer, vibrationer, ljud, olyckslaster m.m. 
 

 Vad har knutpunkten för statiskt verkningssätt? 
- Fritt upplagt 
- Momentstyvt 
- Halvstyvt 
 

 Vilka byggskeden skall man ta hänsyn till för utformningen? 
- Projektering 
- Tillverkning 
- Montering 
- Drift och underhåll 

 
 

2.2.1 Befintliga knutpunktsrekommendationer 
 
Det finns idag för tillverkarna av betongelement inga klara officiella standarder vad gäller 
utformningen för anslutningar mellan element. Dock har Betongelementföreningen, numera 
Betongvaruindustrin, utgivit en handbok för hur kraftöverförande anslutningar kan utformas. Denna 
handbok kallas för Bygga med prefab och beskriver gemensamma anvisningar hur man inom 
betongelementbranschen skall välja rätt, dimensionera och utforma anslutningar mellan 
stomelement. 
 
Bygga med prefab beskriver med bilder och text hur vanliga anslutningar vid pelare, balkar, 
bjälklag och tak samt väggar, väggskivor och torn kan utföras.  
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I en anslutning mellan två element kan såväl tryckkraft, dragkraft som skjuvkraft uppstå. 
Tryckkraften skall upptas av fogar och armering i elementens anslutningszoner. Bygga med prefab 
redovisar de allmänna krav som finns på hur fogar mellan två element skall utföras.  
 
Dragkraftsöverföringen i elementens anslutningszoner kan tas upp av antingen direkta eller 
indirekta förbindningsanordningar. Direkta dragförbindningar kan vara utstickande armering, byglar, 
skruvar och förankrade skruvfästen eller svetsplåtar. Indirekta dragförbindningar brukar oftast bestå 
av armeringsstänger. Hur dessa dragförbindningar skall dimensioneras beskrivs utförligt i Bygga 
med prefab och är direkt hämtat ifrån Boverkets handbok om betong konstruktioner, BBK.  
 
Även vad gäller dimensioneringsprinciperna för skjuvkraftsöverföring i Bygga med prefab är dessa 
hämtade direkt från BBK. 
 
När det kommer till anslutningarna av betongelement vill man i Bygga med Prefab påvisa vikten av 
att dessa utformas så att den tekniska funktionen, den erforderliga bärförmågan, 
monteringsåtkomlighet beaktas samt även att anslutningen är estetiskt tilltalande. Exempel på detta 
är att man anger de mötande elementens upplagslängd beroende på vad det är för element.  
 
Vad gäller monteringen av elementen så vill man i Bygga med prefab trycka på vikten av ett enkelt 
monteringsarbete. Det gäller främst att man, om möjligt, väljer detaljer som skruvas ihop istället för 
att svetsas. Dessutom skall trånga utrymmen undvikas. 
 
De dimensioneringsexempel som finns i Bygga med prefab behandlar kraftöverförande anslutningar 
för balkar, pelare, bjälklag, tak, väggar, väggskivor och torn, fasadelement, balkonger, trappor. 
Även för icke kraftöverförande anslutningar som tätande anslutningar, ingjutna ledningar, 
genomföringar och kompletterande anslutningar finns dimensioneringsexempel.  

Stål har ända sedan början av 1900-talet använts som ett bygg- och konstruktionsmaterial och idag 
är det naturligt att stål används när riktigt höga byggnader skall konstrueras. Men en nedgång i 
stålets historia uppstod under andra världskriget då stålet behövdes till andra användningsområden 
än som byggmaterial. Under denna tid så byggdes det nästan inga nya byggnader med stålstomme 
och kunskapen och forskningen kring stålet minskade kraftigt. För att höja kunskapsnivån inom 
byggbranschen om stål som bygg- och konstruktionsmaterial grundades Stålbyggnadsinstitutet, SBI, 
1967 [9]. Sedan dess har Stålbyggnadsinstitutet ökat sin verksamhet och idag har man många 
intressenter och är finansierad av Stiftelsen Svensk stålbyggnadsforskning, stålbranschen, nationella 

 

Bild 1 till vänster: 
Ett förtillverkat 
betongelement lyfts 
på plats med hjälp av 
en lyftkran. 
 
Bild 2 till höger: 
Två förtillverkade 
element samman-
fogas med svetsplåtar 
i anslutningarna.  
 
 
Foto:  
Christian Nilsson, 
Strängbetong 
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och internationella forskningsfinansiärer men även företag som primärt inte arbetar med stål så som 
entreprenör- och konsultföretag. 
 
Stålbyggnadsinstitutet publicerar egna oberoende handböcker som ger möjlighet till att planera, 
konstruera och bygga mer effektivt med stål. Stålbyggnadsinstitutet ger ut många olika handböcker 
och några av dessa är Publikationerna 101-107 som behandlar hur man ska bygga och dimensionera 
knutpunkter i ett stålstommesystem (pelarfot, pelarskarv, balk-perlarinfästning, pelartopp, balkskarv, 
balk-balkinfästning, stånginfästning). Publikationerna baseras på bestämmelser för 
stålkonstruktioner (BSK) och lastbestämmelser i svensk byggnorm (SBN) avd. 2A. 
 
Varje publikation behandlar en viss knutpunkt och beroende på omständigheterna så som stålets 
form och materialegenskaper så skapas det ett antal olika variationer av den befintliga knutpunkten. 
Dessa varianter har sina egna unika egenskaper och kan endast användas om rätt villkor gäller. 
Varje variant har sina egna speciella parametrar så som kraft- och momentkapaciteter, form (I-profil, 
fyrkantrör med mera), material (exempelvis varmvalsade profiler), monteringskrav, svetsning-
skruvförband, upplag med mera. De olika varianterna kompletterar varandra för att täcka alla 
möjliga scenarier.  
 
Varje publikation börjar med allmänna råd och anvisningar om knutpunkten och dess varianter, 
kapaciteter och begränsningar så som statiskt system, montering, krafter och moment och stagning. 
Varianterna är väl beprövade och framställda genom noggranna studier. Antalet olika varianterna 
varierar mellan de olika publikationerna. Som minst finns det fyra stycken i Publikation 101 - 
Pelarfot (PF1-PF4) och som mest finns där elva stycken i Publikation 104 – Pelartopp (PT1-PT11). 
 
Vidare i publikationen så finns det en mer detaljerade beskrivning och beräkning av varje 
knutpunktvariant. Beskrivningarna i dessa kapitel förklarar hur utformningen görs medan 
beräkningarna behandlar sådana saker så som svetsar, avstyvningar och färdigdimensionerande 
knutpunktsvarianter. Beräkningshänvisningarna i varje kapitel är utförliga med tabeller och andra 
hjälpmedel så som beräkningsexempel. Det är dessa kapitel som används som handböcker för 
dimensionering av knutpunkter.  
 
 
Limträ är ett starkt material som används som stommaterial som har anor ändå från slutet av 1800-
talet. Tillverkningen av limträ går till så att lameller av konstruktionsvirke limmas ihop och med en 
god skarvningsteknik går det att tillverka stora längder och dimensioner. 1973 grundades 
intresseorganisationen Svenskt Limträ AB och de har sedan dess get ut Limträ Handboken [10] som 
är en handbok om vad limträ är och hur man arbetar med det. I boken finns nästan all hjälp som 
behövs för att arbeta med limträ så som dimensioneringsmetoder, konstruktionssystem, 
branddimensionering med mera. Det finns även ett kapitel som behandlar om hur arbete med 
anslutningsdetaljer skall utföras.  
Anslutningsdetaljerna är en kontinuerlig teknikutveckling som ständigt finner nya lösningar för 
beslag och infästningsanordningar för träkonstruktioner.  
 
I Limträ Handboken finns ett specifikt kapitel som kallas för Anslutningsdetaljer. Detta kapitel 
berör allt om hur man ska utforma, arbeta, montera och dimensionera knutpunkter och tar upp allt 
ifrån skruvförband, ledade och inspände konstruktionsdelar, upplag med mera. Varje del av 
konstruktionens knutpunkter har ett eget kapitel. Dessa kapitel börjar alltid med en allmän 
information för läsaren lätt ska förstå vilka villkor som gäller för en viss knutpunkt. För till exempel 
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en ledad pelarfot så blir det första valet hur man ska sammanfoga pelarfoten med grundplattan. 
Skall laskarna av stål svetsas fast, gjutas in i betongen eller skall stolpskor användas? Alla dessa 
frågor besvaras i de olika underkapitlen. Vidare så finns det alltid ett dimensioneringsstycke som på 
ett pedagogiskt sätt beskriver hur användaren skall utföra sina dimensioneringsberäkningar korrekt. 
Dessa dimensioneringsberäkningar behandlar både trä och stål och hur de samverkar med varandra.  
 
I slutet av handboken finns åtskilliga bilagor som ska användas vid dimensionering av limträ. Dessa 
bilagor finns i två skilda konstruktionsregler – BKR och Eurocodes. 
 
 

2.2.2 Samordning och kommunikation 
 
I byggbranschen råder det idag en viss övertro om att prefabricerande produkter ”löser sig själva” 
ute på arbetsplatsen. Om en produkt har beställts av en leverantör så förväntas det att denna produkt 
ska vara lätt att ansluta och inte medföra några komplikationer. Men så enkelt är det tyvärr inte. 
Varje system eller komponent har sina speciella villkor och krav som det behövs ta hänsyn till. Ett 
exempel på detta är trätakstolar som inom branschen anses vara en behaglig konstruktion att arbeta 
med då dessa ”endast skall monteras på plats”. Det finns en tro att det enda som behövs anges till 
tillverkarna av takstolarna är måtten på själva stommen, sedan löser tillverkaren resten. Men riktigt 
så enkelt är det inte menar Jan Larsson på Derome Träteknik i Derome. Larssons arbete handlar 
ibland om att jaga mått på knutpunktsdetaljerna då dessa sällan är angivna i ritningarna från 
beställaren. Om han inte har tillgång till dessa mått så vet han inte vilka upplagsvillkor som gäller 
och det kan i sin tur medföra att laster på upplaget inte hamnar centriskt. Detta medför en 
excentricitet som kan ha en skadlig effekt på både takstol och konstruktion.  
 
Det händer allt för ofta att för många inom branschen tar prefab förgivet och tror att varje del ska 
bära sig själv och att detta skulle vara tillräckligt. Men så är inte fallet. Även andra avgörande 
faktorer som stomstabilisering försummas allt för ofta vid projektering med prefab. Samtliga 
interjuver som gjorts med konstruktörer påpekar vikten av denna stomstabilisering och menar att 
konstruktören kommer att få jobba mycket mer med dessa frågor i framtiden.  
Går det på något sätt att förändra branschen så att den får en större förståelse för de andra 
inblandades arbete? Onekligen så verkar det vara kommunikationen som är bristfällig mellan de 
olika aktörerna. Om de olika aktörerna inte pratar samma språk med varandra så uppstår problem 
väldigt lätt och knutpunkterna är då en detalj som oftast kommer i kläm. Men hur ser då 
verkligheten idag ut? Är sammanfogningen av exempelvis prefabricerade element ett vanligt 
förekommande problem på byggarbetsplatsen. 
 
Fel som uppstår på arbetsplatsen kan vara mänskliga misstag så som att bultarna i en grundplatta 
har kommit fel. Även om en totalstation används vid utsättningen så finns det alltid en risk för fel 
på grund den mänskliga faktorn. Andra fel som kan uppkomma på grund av den mänskliga faktorn 
är sådana som uppstår i tillverkningsprocessen. Exempel på detta är när svetsplåtarna i 
betongelement hamnar fel och därmed kan ligga fel i elevation. Detta är ett problem som borde 
kunna lösas redan i ett tidigare skeende, långt innan produkten kommer till arbetsplatsen och felet 
upptäcks av montörerna. I intervjuer har det framkommit från många olika aktörer att arbetet med 
toleranser måste förbättras. Branschen har idag olika policys om toleranser mellan företagen och det 
skulle gagna branschen om gemensamma standarder kunde utformas för att i viss mån eliminera 
sådana här mindre fel som uppstår av människan.  
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Olika upplagsvarianter och systemlösningar existerar så väl inom varje genre i branschen men 
också exempelvis mellan två olika genrer som betong- och stålbranschen. Alla tillverkare har sina 
unika lösningar på hur man sammanfogar olika element och detta kan skapa problem. Därför är det 
viktigt att någon samordnar och ser till att produkterna ute på arbetsplatsen är korrekta när de 
anländer. Stora tillverkare som Strängbetong och Abetong har egna montörer till sina produkter men 
vad händer när dessa montörer arbetar med exempelvis en kombinerad stål- och betongstomme? 
Mats Holmqvist, VD på LGL Svets & Smide i Smålandsstenar, har stor vanor av detta samarbete. 
Deras egna stålprodukter brukar ofta kombineras ihop med betongbjälklag och därför har LGL 
själva tagit på sig att montera både stål och betong. Idag har LGL runt 20 arbetare som kan montera 
dessa system från många olika tillverkare. Holmqvist menar att det sällan uppstår några problem ute 
på arbetsplatsen då man har en stor rutin av sådana här arbeten. Knutpunktsdetaljerna må lösas från 
fall till fall, men ändå uppstår det sällan problem med olika variationer av knutpunkter från olika 
tillverkare. Kommunikationen uppfattas som god mellan de olika deltagarna i ett projekt och 
Holmqvist ser inga som helst problem med att använda sig av flera olika tillverkare. Det är 
beställaren som samordnar och eftersom LGL både köper in och säljer sina produkter till större 
betongtillverkare har man en vana vid att jobba både som samordnande och som traditionell 
entreprenör.    
 
Betong- och stålbranschen har sedan långt tillbaka ett gott samarbete då man ofta brukar kombinera 
dessa två material. Det är inte allt för ovanligt att man idag beställer HD/F-bjälklag från 
Strängbetong och väggar från Abetong i samma projekt. Men hur ser då samarbetet ut mellan två 
olika betongtillverkare? Enligt Henrik Carlsson på Abetong och Björn Sikström på Strängbetong så 
är kommunikationen god. De båda företagen köper idag upp produkter från varandra och rollen som 
samordnade företag varierar från olika projekt beroende på vilket företag som handlats upp av 
beställaren. Den goda kommunikationen beror kanske främst på att de olika knutpunktsdetaljerna 
inte skiljer sig så mycket mellan de olika tillverkarna. Båda företagen använder sig av förfinade 
lösningar ur betonghandboken Bygga med prefab och generellt så döljer man inte något från 
varandra då det är idag nästintill omöjligt att hålla något hemligt inom betongbranschen. Carlsson 
vill mena att det redan idag finns en viss standardisering inom betongbranschen även om den ännu 
inte finns på papper. 
 
Betongtillverkaren har oftast huvudansvaret i en projektering och detta vill Sikström mena främst 
beror på att betong är det tyngsta materialet i en konstruktion och därför svåras att flytta på. Att 
ändra på delar i en betongstomme komplicerar utformningen mycket mer än om man skulle flytta 
på någon annan del. Samtidigt påpekar Sikström att det är viktigt att övriga leverantörer är med i 
projekteringen för att skapa så god konstruktion som möjligt. Generellt så jobbar Strängbetong som 
så att man vill tillverka sina ritningar av knutpunkter i 3D för att sedan skicka dessa till andra 
stomleverantörer. Ibland vill övriga tillverkare använda sig av just sina knutpunktslösningar och då 
är det viktigt att man kan föra en diskussion mellan tillverkarna angående utformningen av 
knutpunktsdetaljerna.  
 
Stål- och betongbranschen anses idag vara en ganska öppen bransch enligt de olika aktörerna. Men 
hur är det med de andra genrerna? Vissa tillverkare av lättsystem, så som exempelvis Lindab, 
jobbar endast som komponentleverantör och arbetar aldrig med att uppföra hela element. Eftersom 
det idag inte finns några branschnormer för utformningen av lättsystemsprodukter av tunnplåt så får 
Lindab jobba väldigt annorlunda med sina knutpunkter jämfört med andra mer traditionella 
tillverkningsföretag. Christer Lachonius, marknadschef på Lindab, påpekar dock att man jobbar 
hårt med att utveckla egna produktprogramvaror för att hjälpa till och sprida en allmän kunskap om 
lättsystem till branschen. 
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I ett försök att systematisera byggbranschen deltog Lindab i ett pilotprojekt där principen var den 
ungefär densamma som inrikesdepartementets projekt Byggkostnadsdelegationen (se 2.1.2) där man 
tillsammans med övriga parter skulle arbeta i en gemensam databas. Problemet med att jobba i en 
gemensam databas är, enligt Lachonius, att det blir svårt att veta vilken ritningsversion som är den 
senaste. Om flera parter jobbar med samma material så finns det stor risk en parts arbete krockar 
med någon annan part. Detta försöksprojekt existerar inte längre idag och samarbetet med övriga 
projektörer sträcker sig numera inte längre än att man tillsammans med den samordnande 
projektledaren löser de tekniska detaljer i ett projekt. Mycket sällan jobbar Lindab direkt med andra 
tillverkare.  
 
Av intervjuerna har det kommit fram att man ute bland entreprenörerna idag till största del är nöjda 
med de förtillverkade element som levereras. Däremot uppstår det ibland problem ute på 
arbetsplatsen och oftast rör det sig om installationer som inte får plats i elementet. Exempel på detta 
är detaljer som rör ventilation och el. Detta leder oftast till att man får lösa uppgiften ute på plats 
och detta extraarbete blir ofta en onödigt dyr åtgärd. För att underlätta arbetet så försöker oftast de 
olika entreprenörerna att använda sig av så få leverantörer som möjligt och detta både av juridiska 
och administrativa anledningar menar Mikael Tovstedt, arbetschef på Peab. Sven Håkansson, 
entreprenadchef på NCC, strävar också efter att använda sig av så få tillverkare som möjligt av 
ansvars- och kvalitetsmässiga anledningar. Ibland kräver dock marknaden att man använder sig av 
fler tillverkare men detta är inget som nödvändigtvis leder till några problem. Anders Alexandersson, 
platschef på Skanska i Halmstad, har goda erfarenheter av situationer när man använder sig av flera 
tillverkare samtidigt och menar precis som Tovstedt och Håkansson att leverantörerna själva har en 
god kommunikation mellan varandra. Tovstedt tycker att branschen inte är så statisk som många 
tror och han menar att konstruktörerna och tillverkarna ofta har ett gott samarbete. Med en god 
projektering och normal beredning så behöver det inte uppstå några problem ute på arbetsplatsen. 
 
Kommunikationen mellan de stora aktörerna fungerar enligt de som intervjuats oftast på ett bra sätt. 
Jan Wikström, konstruktör på Ramböll i Halmstad, tycker att stål- och betongbranschen idag är en 
väldigt öppen bransch. De branschnormer som finns idag följs någorlunda. Grundprincipen är den 
samma mellan dessa företag. Vidare anser Wikström att dimensioneringsprogrammen är väldigt lika 
varandra och även om det finns olika varianter mellan programmen så uppstår det sällan några 
problem. Däremot så är träbranschen och andra mer unika företag inte lika öppen som stål och 
betong anser Wikström. Detta kan bero på många olika saker, bland annat att det inte finns samma 
traditioner att samarbeta mellan trätillverkare som betong- och ståltillverkarna har. Wikström menar 
vidare att många av dessa mindre och mer unika tillverkare ofta hemlighåller sina egna lösningar 
vilket givetvis komplicerar arbetet. 
 
Av de intervjuer som gjorts så har det framgått att projekteringen sker på flera håll med separata 
insatser som överlämnas efterhand som varje projektör är klar med just sin del. Detta sätt att arbeta 
riskerar ofta att skapa informationsglapp mellan de olika projektörerna.  
 
 
 
Figur2.  
Diagrammet  visar i 
princip att informations-
glapp leder till ökade 
kostnader. Den röda linjen 
visar hur arbetsgången vid 
traditionell projektering 
tappar information mellan 
de olika projektörerna. 
Den gröna linjen visar hur 
detta kan undvikas med en 
samordnad projektering. 
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Konstruktören Bertil Engström, på konsultföretaget Mickla, betonar vikten av ett gott samarbete och 
tror att konstruktören i framtiden kommer att få jobba mycket mer med sådana här frågor. Engström 
tycker inte att kommunikationen mellan olika aktörer är dålig idag men det finns alltför många 
informationsglapp som gör att mycket information riskerar gå förlorad på vägen mellan olika 
aktörer. Detta märks ganska tydligt i slutna fabrikstillverkade system där knutpunkterdetaljerna 
sällan skapar några problem. Man har genom erfarenheter lärt sig av sina misstag och på sätt kunnat 
eliminera många av felen. Men i mer öppna system, där många krav och synpunkter ska analyseras, 
så blir knutpunktsdetaljerna återigen ett problem om man inte har en god samverkan. Detta är något 
som Michael Maddison på M.Maddison Konsult AB i Halmstad, håller med om. Maddison tror att 
man som konstruktör i framtiden kommer att jobba mycket mer mot tillverkare än mot beställare. 
Exempel på detta kan vara att utformningen av knutpunktsdetaljer löses direkt med tillverkaren 
istället för komplicera genomförandet genom att först gå via beställaren.  
 
Idag ser arbetet oftast ut som så att beställaren anlitar en huvudkonstruktör som tar på sig 
samordningsansvaret. Kommunikationen mellan de inblandade parterna inom ett byggprojekt sker i 
dagsläget oftast på ett icke-standardiserat sätt. Främst används telefon och e-post. Tillsammans med 
de olika partnerna samordnas arbetet så att knutpunktslösningarna blir korrekta. Arbetet som 
huvudkonstruktör fungerar som så att man ser till att samtliga jobbar med rätt siffror och att laster 
och annan fakta kommer till rätt person. Denna huvudkonstruktörsroll kan innehas av såväl en 
allmän konsultanknuten konstruktör som en konstruktör hos en tillverkare, det vill säga en 
industrianknuten konstruktör. Men när det kommer till mindre och mer specialiserade tillverkare så 
uppstår det ibland problem. Uppgifter som framkommit under intervjuer med olika aktörer vill göra 
gällande att det bland dessa mindre företag ibland görs bristfälliga projekteringar och att 
sammanfogningen mellan deras produkter och övrigt material skall ”lösas ute på plats”. Ett exempel 
på hur fel det kan bli är när fasadbeklädnader lossnar vid hård vind. Detta är något som inte bör 
inträffa om samtliga parter tagit del av projekteringen och löses enklast om den samordnande 
konstruktören, tillsammans med stomtillverkaren, tar fram bättre och lämpligare lösningar av 
anslutningar. Även installationsföretag har ibland bristfälliga projekteringar som leder till problem 
ute på arbetsplatsen.  
 
Trots att många aktörer påpekar behovet av en god projektering så uppstår det idag ändå problem 
ute på arbetsplatserna. Detta beror oftast på bristfälliga kunskaper om prefabricerade stomdelar hos 
beställarna. Kommunikation mellan beställare och leverantör är en mycket vital del när man 
utformar stomsystem och olika knutpunktslösningar. Med ökad projektering så ökar kostnaderna för 
beställaren och detta är något som denne ofta vill undvika. Det har under intervjuerna framkommit 
att kommunikationen ofta blir lidande då beställare försöker minimera sina kostnader och det har 
hänt att byggentreprenörer har beställt produkter från flera olika leverantörer, exempelvis stål och 
betong, och trott att anslutningsdetaljera ”kan lösas på plats”. Detta är något som branschen vill 
komma bort ifrån då det är mycket kostsamt att arbete på detta sätt. Idag har byggbranschen vissa 
problem med förtroende mellan beställare och övriga aktörer.  
 
Byggbranschen, som idag är en relativt splittrad bransch, är i behov att jobba mer samordnat för att 
motverka den kommunikationsbrist som råder idag. Tillsammans kan man lösa uppgifter och på så 
sätt förbättra slutprodukten. Men hur skall detta genomföras i en bransch som idag på många sätt är 
konservativ och där många tänker på sig själva och sällan på andras eller gemensamma intressen [11]? 
Hur ser samordningen ut idag och hur kan den förbättras? 
 

                                                 
11 Industrialiserat byggande växer och tar marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 
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Med nya entreprenadformer kan miljöer skapas för förbättrad kommunikation. Ett sätt att arbeta på 
är när samtliga aktörer blandas in tidigt i projekteringen. Redan idag finns projekt där de olika 
aktörerna samarbetar redan i tidiga skeenden, men hur ofta förekommer detta? Branschen är i behov 
av nya entreprenadformer då ”totalentreprenad och generalentreprenad har överlevt sig själva” 
och ”regelverk a la AB-ABK etc byråkratiserar mer än utvecklar branschen” [11]. Ett nytt sätt att 
arbeta på krävs för att ge en ökad effektivitet i båda kund- och byggprocessen. 
 
Denna nya entreprenadform kommer att kallas för partner- eller partneringentreprenad. En 
partnerentreprenad fungerar som så att det redan vid ett tidigt skede av projektet sätts ihop ett team 
som tillsammans med beställaren kan projektera fram den bästa lösningen. Grundtanken med denna 
nya entreprenadform är att skapa öppna och förtroendefulla relationer. Genom att bygga upp 
nätverk av strategiska partners kan dessa sedan tillsammans ge helhetslösningar på nya projekt. 
Dessa nätverk ska baseras på tjänster och gentjänster men där nätverken ändå jobbar öppet 
gentemot branschen. Det är viktigt att dessa nätverk förblir öppna så att nya aktörer får en chans att 
bidra med sina idéer och kunskaper. Partnerentreprenad är en entreprenadform som är inriktad på 
att förändra projekteringsfasen i byggprocessen. I en traditionell projektering fastställer byggherren 
ett lokalprogram där denne preciserar vision och mål för framtida verksamhet i byggnaden så som 
funktionskrav och önskemål. Efter det brukar en arkitekt formgiva ett förslag till byggherren. Det är 
hädanefter som den nya entreprenadformen utmärker sig från de traditionella formerna. I den 
traditionella är det brukligt, efter att arkitekten ritat upp ett preliminärt förslag, låta konsulter med 
separata insatser konstruera byggnaden med ett informationsglapp som följd. Det nya sättet att 
tänka är att de olika projektörerna tillsammans med byggherren ska precisera och förtydliga de olika 
kraven.  
 

 
Figur 3. Skillnaden i byggprocessen mellan de traditionella entreprenadformerna och partnerentreprenad 
 
De olika deltagarna, så som arkitekten, konstruktören, installatören och möjligtvis entreprenören, 
ska tillsammans analysera de olika krav som ställs för att gemensamt kunna lösa uppgiften. Det 
första som bör göras är att hitta alternativ till olika stomsystem. Med hjälp av de funktionskrav som 
finns och det preliminära stomsystemet som har tagits fram, kan arkitekten därefter ta fram olika 
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fasadlösningar, medan installatören kan se till att han får tillräckligt med utrymme för sina 
installationer. Tillsammans ska de kunna finna olika alternativ som byggherren kan använda sig av.  
 
Det nya tankesättet för partnerentreprenad innebär att man delar upp projekteringen i två olika faser 
som kan kallas för systemprojektering och detaljprojektering [12]. I systemprojekteringen väljs 
tekniska lösningar, planlösningar fastställs med totala dimensioner samt beräkningar av tidplaner 
och ekonomi görs. Även installationer läggs in och beräkningar görs för klimat och 
energihushållning. Slutmålet för systemskeendet ska vara att simulera olika lösningsförslag utifrån 
det lokal- och byggnadsprogram som tidigare har definierats. Simuleringen ska fungera som en 
granskning där samtliga inblandade skall få en bättre uppfattning om projektets slutmål. Nästa steg 
efter granskningen är detaljprojekteringen och denna genomförs i regel av entreprenören. I detta 
skede väljer entreprenören vilka arbetsmetoder som kommer att använda sig av samt att 
leverantörer och underentreprenader köps upp. 
 
Detta sätt att tänka är inte så annorlunda än vad som gäller idag i byggbranschen. Dock får 
installatören här i partnerentreprenaden en tidigare roll än i de traditionella entreprenadformerna. 
Meningen med partnerentreprenad är att byggherren skall vara villig att satsa mer resurser och tid 
på projekteringsprocessen till förmån för en snabbare och mindre felaktig byggnadsprocess. Att 
arbeta så här blir ännu viktigare när byggobjektet skall uppföras med prefabricerade element och 
komponenter då dessa skall levereras till byggplatsen med rätt dimensioner. Med detta nya 
arbetssätt skall det förhoppningsvis skapas en mer öppen arbetsmetod där flera intressenter kan få 
bidra med sina kunskaper och erfarenheter och på så sätt få en ökad effektivitet och produktivitet 
för alla inblandade parter. 
 
Grundtanken med partnerentreprenad, där den gemensamma uppgiften löses tillsammans av 
samtliga parter, existerar idag menar de olika aktörer som intervjuats. Däremot finns det stora 
definitionsvariationer av partnerentreprenad mellan både enskilda projekt och olika företag. Dock 
förekommer inte denna entreprenadform mer än någon annan och det är sällan samtliga deltagare 
bjuds in i en projektering. Christer Lachonius på Lindab menar att partnerentreprenad är en fråga 
om, som allting annat, en kostnad. Då kostnaden av Lindabs produkter oftast endast bidrar med en 
liten del av den totala slutkostnaden i ett projekt, så har Lindab aldrig fått någon förfrågan om att 
delta i en partnerentreprenad. Vissa entreprenadföretag, så som exempelvis Peab, jobbar numera 
inte lika ofta med gamla och traditionella entreprenadformer. Peab arbetar sällan som 
utförandeentreprenör och Tovstedt menar att företaget numera har goda vanor av andra 
entreprenadformer och att partnerentreprenad inte är något nytt för Peab. 
 
Men hur fungerar kommunikationen inom branschen? ”Tyvärr upplevs idag kommunikationen 
mellan aktörerna snarast att ha försämrats och värst blir det i överlämnandet mellan olika 
projektfaser” [13]. Enligt Fernström och Kämpe, 1998, så ”talar man inte samma språk och alla är 
fortfarande styrda av anbud, det vill säga man inriktas på lägsta bud”. En modell som tas upp i 
boken för att förbättra kommunikationen är att jobba med nya entreprenadformer. Denna modell har 
nämnts tidigare i detta kapitel. Ett annat sätt att arbeta på är att se till att alla aktörer jobbar i samma 
miljö. Om man jobbar utifrån en identisk och gemensam databas så kommer informationsglappet att 
minskas. En sådan miljö skulle kunna vara att arbeta i 3D. Den vanligaste metoden för detta är så 
kallade 3D-CAD-program. I dessa program kan kompletta hus ritas med exempelvis tilltänkta 
installationer i kombination med livscykelanalyser. På så sätt blir det enklare att definiera 
funktionskrav och önskemål. Arkitekter kan på detta sätt enklare se helheten. Konsulter kan 
fokusera på kvalitets- och miljöfrågor eftersom ritningar automatiskt genereras i 3D-CAD. 
                                                 
12 Industrialiserat byggande växer och tar marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 
13 Industrialiserat byggande växer och tar marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 
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Installatörer kan optimera sina system då de lättare kan se möjligheter och begränsningar i stommen 
när installationer skall dras. Fördelarna med att jobba i en och samma miljö är att alla använder sig 
av samma material och att överlämnandet från en fas till en annan sker utan kommunikationsglapp. 
Vanligtvis använder byggbranschen sig av gamla rutiner och erfarenheter när ett projekt startas upp, 
men förhoppningsvis kommer dessa gemensamma miljöer även skapa nya möjligheter för ett 
annorlunda tänkande.  
 
Ute i byggbranschen användes vanligtvis inte 3D-CAD i någon större utsträckning. Anledningen till 
detta är att inte alla aktörer ser fördelarna eller behovet av dessa program i förhållande till de 
kostnader som licenserna utgör. Exempel på ett sådant företag är Deromes takstolstillverkning. 
Arkitektfirmor och företag som säljer och köper olika kompletta system brukar vara de företag som 
främst använder sig av dessa program, medan entreprenörer, konstruktörer och många tillverkare 
sällan eller aldrig använder sig av 3D-CAD.  
 
Inom byggbranschen idag så finns det många olika kostnads- och dimensioneringsprogram. Vissa 
av dessa, som datorprogrammet Tekla [14], används av många olika aktörer i branschen. Just detta 
program hjälper till vid projektering av stål- och betongstommar och är utformat i 3D-miljö. Även 
då programmet används både inom såväl stål- som betongbranschen så är det inte det enda 
dimensioneringsprogrammet på marknaden. Det finns många andra olika program som används av 
olika företag. Ytterligare program som användes är exempelvis Impact. Detta program är en 
applikation till AutoCAD och kan skräddarsys för varje enskild tillverkare [15]. Impact producerar 
tillverkningsritningar och använder sig av tillverkarens befintliga standardkomponenter så som 
ingjutningsgods, kantdetaljer, linor och armering. 
 
Det enda som egentligen är gemensamt för de olika programmen är att filerna sällan kan användas i 
mer än ett program. På exempelvis Derome så används det idag av ett visst trätakstolsdataprogram. 
Detta program kan inte använda andra filer än deras egna och det händer ibland att Derome får rita 
om ritningar som de har fått från andra företag. Genom att kunna använda sig av någorlunda 
liknande program skapas istället en gemensam miljö och ser till att de olika aktörerna i 
branschen ”pratar samma språk”. Därför skulle det vara bra om branschen kunde använda sig av 
samma eller likartade program. Än bättre skulle det kanske vara om dagens befintliga program 
modifierades så att det vore möjligt att använda sig av olika filer i ett och samma program. Detta 
skulle bespara företag dyra licenskostnader och användningen av dagens programvaror skulle bli 
mer effektiv. 
 
Byggbranschen idag har ett behov av att förbättra sin samordning mellan företag och olika aktörer. 
Problem uppstår när kommunikationen är bristfällig mellan de olika deltagarna i ett projekt och 
detta kan motverkas om det görs en god projektering. Men det är sällan eller aldrig som samtliga 
deltagare i ett projekt deltar i projekteringen. Mindre och mer ”unika” företag får nästan aldrig 
chansen att delta då deras produkter eller tjänster endast står för en liten del av den totala kostnaden. 
Det är dock oftast insatser från dessa mindre företag som skapar många av de problem som uppstår 
idag. Det är viktigt att byggbranschen försöker komma bort från filosofin att det ”löser sig ute på 
plats” och att de olika aktörerna, i synnerhet beställaren, istället tar den tid och de resurser som 
krävs för att göra en god projektering. Det har framkommit från intervjuerna att kostnaderna för att 
åtgärda problem med prefabricerande produkter ute på arbetsplatsen kan blir väldigt dyra och i 
värsta fall så finns det en risk att hela projekt blir olönsamma. Detta är något som måste förhindras 
och kan endast göras genom en förändrad och förbättrad kommunikation. Informationsglapp mellan 
olika etapper i byggprocessen är idag är ett vanligt förekommande problem. Detta kan dock 
                                                 
14 Tekla’s hemsida (www.tekla.com) 
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minskas om de olika parterna i branschen jobbar i samma miljö. Med nya entreprenadformer och en 
användning av samma eller likartade hjälpprogram, skulle byggbranschen kunna skapa en miljö där 
alla aktörer känner igen sig. Denna standardisering av kommunikationen i byggbranschen skulle 
kunna rationalisera och effektivisera byggprocessen. 
 
 

2.2.3 Vägen till öppnare system – standardisering av knutpunkter 
 
”Med öppet industrialiserat byggande avses idag den integrerade och systematiska tillämpningen 
och utbytet av produkter, tjänster och information mellan byggandets parter inom ett lands 
gränser…” [16]   
De viktigaste parametrarna i en komponents utförande vad gäller dess position i en byggnad är 
måttegenskaperna, tekniska egenskaper samt dess anslutningar. Vikten av att komponentens mått 
är korrekta säger sig självt. Med tekniska egenskaper menas att komponenten skall uppfylla de krav 
som beställaren sätter på den för att brukandet av komponenten inte skall påverka byggnadens 
prestanda. Komponentens anslutningar är den del som utgör mötet med övriga komponenter i 
byggnaden. Det är här det kan uppstå komplikationer när de olika komponenterna skall 
sammanfogas med varandra. I dagsläget har i stort sett alla tillverkare olika utformningar på sina 
anslutningar. Dessa utformningar på anslutningarna kan variera mer eller mindre mellan tillverkarna 
beroende på vad för slags element eller komponenter som tillverkas. Intervjuer och diskussioner 
visar på att anslutningar mellan tillverkarna av stålkomponenter inte är identiska men dock väldigt 
snarlika. Det beror främst på det arbete som gjorts av Stålbyggnadsinstitutet,(SBI), inom 
standardisering. Inom både betongelement- och limträbranschen har liknande standardiseringar 
gjorts av deras respektive intresseorganisationer, Betongelementföreningen och Svenskt Limträ, och 
även här har standardiseringen kommit väldigt långt. Dock visar resultatet från intervjuer att 
tillverkarna av betongelement i dagsläget kryper längre och längre bort från sitt gemensamt 
utarbetade standardbibliotek. 
 
Ett sätt att gå till väga inför ett utarbetande av en standardisering är att snegla på en helt annan 
bransch för att se hur man har löst arbetet där och därmed försöka kunna dra paralleller. Två 
branscher som i på många sätt påminner om byggbranschen är IT- och telekombranscherna. Ett 
konkret exempel är utvecklandet av det trådlösa utbytet av information. Flera företag höll under 
mitten av 1990-talet på att utveckla trådlösa system på egen hand. Ett av dessa företag var Ericsson 
AB. På Ericssons mobiltelefonavdelning Ericsson Mobile Communiations (ECS) påbörjades 
utvecklingsarbetet av ett trådlöstsystem 1994 [17]. Precis som övriga utvecklare inom 
telekombranschen så ville Ericsson givetvis ha det mest slagfärdiga och konkurrenskraftiga 
systemet. På Ericsson förstod man redan tidigt den viktiga kopplingen mellan mobiltelefoner och 
bärbara datorer så redan vid tiden 1995-96 så tog man kontakt med datortillverkare men intresset 
var svalt från deras sida. Inte förrän 1997 fick man en samarbetspartner inom datorbranschen. Det 
var datorkomponenttillverkaren Intel Corporation som insåg möjligheterna att kunna kommunicera 
trådlöst mellan mobiltelefoner och datorer[16]. Det var en bra kombination på så sätt att dessa två 
företag spelade på två olika marknader och på så sätt konkurrerade man inte med varandra. Genast 
påbörjades ett arbete för att utarbeta hur kommunikationen mellan datorer och mobiltelefoner skulle 
se ut och dessutom inleddes diskussioner med andra ledande företag inom såväl dator- som 
mobiltelefonbranschen. Samarbete inleddes med såväl Nokia Mobile Phones, IBM Corporation och 
Toshiba Corporation. I detta samarbete var det viktigt att de anslutande företagen som utgjorde 

                                                 
16 Bygga industrialiserat, Peter Adler, 2005 
17 Strategic Actions in Ericssons Management of "Bluetooth", Dennis Nobelius, ECS – CTH / IMIT Research 2000 
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kärnan sågs som en välkomnande tillgång och inte en påträngande konkurrent. Dessa företagen, nu 
totalt fem, bildade i maj 1998 en gemensam intressegrupp, Bluetooth Special Interest Group (SIG). 
Man kom överens inom gruppen att allt tidigare arbete som gjorts inom den trådlösa teknologin av 
respektive företag nu skulle anslutas till gruppens gemensamma utvecklingsarbete. Vidare kom man 
också överens om att gemensamt utveckla och förespråka en öppen Bluetoothstandard.  1999 
släpptes den första Bluetoothstandarden, Bluetooth standard 1.0, och med den kom även 
specifikationerna som krävdes för att kommunicera med varandra. Fler och fler företag anslöt sig 
till standarden och den ursprungliga intressegruppen SIG upplöstes och en ny grupp formades 
istället, SIG 2. Till denna gruppens kärna anslöt sig ytterliggare fyra starka företag, Motorola, 
Microsoft, 3Com och Lucent. En stor öppenhet gäller för tillverkare som vill ansluta sig till 
Bluetoothstandarden men i gengäld krävs att dessa tillverkare följer de specifikationer på utförandet 
som standarden kräver samt att en god kvalitet hålls på systemet [18]. 
 
Att tillverkare inom IT- och telekombranscherna skiljer sig avsevärt från de tillverkare som agerar 
inom byggbranschen råder det ingen tveksamhet om. Men det finns vissa likheter som är värda att 
peka på: 
 

- Båda branscherna befinner sig på marknader där hård konkurrens gäller. 
- I grund och botten fyller alla produkter inom respektive bransch samma funktioner som 

konkurrenternas produkter det vill säga att en vägg ifrån Abetong fyller samma funktion 
som en vägg ifrån Strängbetong på samma sätt som en mobiltelefon från Ericsson fyller 
samma funktion som en från Nokia.  

- Båda branscherna har bevisligen uppnått, mer eller mindre lyckade, standarder konkurrenter 
emellan. 

 
Den bästa formen av ett öppet system inom byggbranschen vore att alla tillverkare följde ett 
standardiserat system vid utformningen av sina produkter. Det skulle gälla såväl mått och 
dimensioner som utformningen av anslutningar till andra komponentdelar. Utformningen av dessa 
skulle eventuellt kunna lösas med DFMA-metoden (se 2.1.5). Detta skulle även innebära att alla 
tillverkare skulle dela med sig av samtliga av sina lösningar av såväl anslutningar som andra 
komponentdetaljer. Standardiseringen skulle kunna utformas på två olika sätt: 
Det ena skulle vara att man slog ihop samtliga tillverkares knutpunktsbibliotek till ett enda stort 
gemensamt bibliotek. Detta skulle resultera i en stor databas med otroligt många lösningar. Ett 
andra sätt skulle vara att samtliga tillverkare övergav sina egna bibliotek för att istället övergå till ett 
gemensamt, standardiserat bibliotek. Även detta skulle resultera i en form av databas, dock 
betydligt mindre och kanske också mer begränsad. 
 
Michael Maddison, konstruktör på M. Maddison Konsult AB i Halmstad, anser att en 
standardisering skulle underlätta mycket för konstruktören. I dagsläget är lösningen av anslutningar 
i en stomme en samverkan mellan de leverantörer som skall leverera de olika stomelementen.  Detta 
är en diskussion som sker via såväl telefon som e-post. Vid större projekt kan man även diskutera 
detta genom möten. Konstruktörens uppgift är att hitta en lösning som passar båda leverantörerna. 
Maddison menar vidare att det idag går mot ett öppnare system i den meningen att det blir svårare 
och svårare för leverantörerna att hålla saker och ting hemliga. Enligt Maddison så är det sällan 
eller aldrig några problem för konstruktören att få tillgång till elementleverantörernas egna 
knutpunktsbibliotek. Dock kräver det förstås att leverantören ifråga även är den som får 
beställningen.   
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Då varje enskild tillverkare kan ha väldigt många utformningar på sina anslutningar, ibland flera 
hundra, så inses det snabbt att det blir svårt att få alla tillverkare att frångå just sina lösningar. 
Anledningen till att det kan finnas så många olika lösningar på knutpunkter är att det finns en så 
väldigt stor variation mellan elementen och då det utformas det ofta nya knutpunkter vid varje nytt 
projekt. Idag finns det redan samlingar inom branschen som ger förslag på utformning av 
anslutningar. Exempel på detta är Betongindustrins Bygga med prefab. Den är utformad med hjälp 
av flera av Sveriges största tillverkare och leverantörer av prefabelement av betong och kan på så 
sätt ses som ett led i en standardisering. Enligt Björn Sikström, konstruktör på Strängbetong i 
Veddige, så skiljer sig inte knutpunkterna mellan de olika tillverkarna i betongbranschen allt för 
mycket ifrån varandra. Men Siktröm menar också att de knutpunkter man använder på Strängbetong 
är egna förfinade varianter och utformningen av dessa utvecklas dagligen för att passa ändamålet, 
alla byggnader är unika på sitt sätt. Detta innebär även att Strängbetongs egna knutpunktsbibliotek 
ofta utökas och i dagsläget finns det uppemot 500 olika varianter av anslutningar enligt Sikström. 
Det är därför enkelt att förstå att om enda företag har flera hundra olika utformningar av 
knutpunkter i sitt bibliotek så skulle ett enda gemensamt bibliotek där man samlade samtliga 
tillverkares befintliga bibliotek bli väldigt stort, kanske på gränsen till oöverskådligt. Alternativet att 
tillverkarna övergav sina egna knutpunktsbibliotek för att istället övergå till ett begränsat 
gemensamt bibliotek skulle därför kunna ses som en smidigare lösning. Men detta skulle dock 
innebära att man i stort sett var tillbaka på den punkten där man var när Bygga med prefab utgavs. 
Att ett företag helt skulle överge sina egna knutpunktbibliotek för att övergå till ett gemensamt 
bibliotek har Sikstöm svårt att tro, även om tanken med en standardisering är bra.  
 
Abetong i Falkenberg är ett företag som, precis som Strängbetong, tillverkar och levererar 
betongelement. Även Abetong arbetar idag med knutpunkter som är förfinade varianter av de som 
står att finna i Bygga med prefab. Till skillnad från till exempel Strängbetong så har inte Abetong 
ett eget dokumenterat knutpunktsbibliotek. Enligt Henrik Carlsson på Abetong så finns biblioteket 
till största del ”i huvudet” på de berörda konstruktörerna. Antalet knutpunkter som Abetong 
använder sig av uppskattar Carlsson till mellan 30-100 stycken beroende på hur stora variationer på 
utförandet det finns, det vill säga många knutpunkter är snarlika med endast mindre differenser 
medan det även finns vissa som skiljer sig helt från varandra. Att Abetong skulle överge vissa av 
sina egna lösningar för att kunna delta i ett gemensamt bibliotek med övriga tillverkare av 
betongelement är inget Carlsson tror är en omöjlighet, men detta skulle givetvis kräva att de 
knutpunkter man överger skulle ersättas med knutpunkter med bättre lösningar på utförandet. 
Carlsson menar vidare att man i utvecklingen av ett sådant bibliotek inte bara skall ta hänsyn till 
konstruktörers intressen utan även andra aktörer som berörs av anslutningarna, till exempel 
montörer. Enligt Carlsson så skulle en av de stora fördelarna som ett gemensamt och öppet 
knutpunktbibliotek skulle medföra vara att det skulle underlätta för många utomstående 
konstruktörer som inte är insatta i prefabindustrin. Generellt sätt är kunskapen om prefabelementens 
egenskaper alldeles för låg hos många utomstående konstruktörer menar Carlsson. Dessutom vill 
Carlsson poängtera att man även skall tänka på att varje hus är unikt och att det är viktigt att inte 
man uppfattar betongelement som stela och tråkiga. Risken att en standardisering skulle leda till att 
konkurrensfördelarna med tillverkarnas så kallade unika system skulle minska kan Carlsson se, men 
menar samtidigt att just inom betongelementsindustrin så är det redan idag i stort sett omöjligt att 
hemlighålla ”sina” lösningar då samarbetena tillverkarna emellan redan är väldigt utbrett. 
 
Det som är ett av de stora problemen med en standardisering av anslutningar är just det faktum 
att ”inget hus är likadant”. Detta är visserligen en sanning med modifikation då många leverantörer 
redan idag har standardiserade basmoduler. Basmodulerna kan vara allt ifrån industri- och 
lantbrukshallar, parkeringshus, kontors- och lagerbyggnader med mera. Dessa olika basmoduler ser 
i grunden likadana ut, men det finns utrymme för beställaren att ange vilka dimensioner byggnaden 
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skall ha, hur många fönster och dörrar en vägg skall ha och så vidare. Detta innebär att, trots den 
höga graden av standardisering som leverantören har uppnått, så går det sällan eller aldrig att 
massproducera element som är helt identiska. Många tillverkare hävdar att det är så kallade just in 
time leveranser som gäller och att ingenting skall ligga på lager. Detta gäller främst 
betongelementbranschen. Björn Siktström menar att det inte tillverkas ett enda element på 
Strängbetong som inte redan är beställt. 
 
Ett företag som inte endast levererar enligt principen just in time är limträtillverkarna Moelven. 
Mellan 40-50 procent av Moelvens produktion är standardtillverkade produkter som lagerförs för att 
sedan skickas ut till byggvaruhus runt om i hela Sverige. 
Roberto Crocetti, utvecklingsansvarig på Moelven i Töreboda, ställer sig väldigt positiv till en 
standardisering. En standardisering skulle spara mycket tid och då i synnerhet rittid, menar Crocetti. 
Redan idag råder en stor öppenhet och standardisering inom limträbranschen anser Crocetti. 
Exempel på detta är bland annat att man från Moelven redan idag ger full tillgång till sitt 
knutpunktsbibliotek på deras hemsida. Givetvis finns det en gräns för hur mycket man kan 
standardisera. Det blir betydligt svårare att arbeta efter ett standardiserat knutpunktsbibliotek så fort 
byggnaden inte följer en standardutformning utan istället kanske är arkitektritad menar Crocetti.  
 
Mats Holmqvist, VD på LGL Svets & Smide AB i Smålandsstenar, ställer sig också väldigt positiv 
till en standardisering och menar att detta på många sätt skulle underlätta i samarbetet med andra 
leverantörer då LGL är ett företag som ofta samarbetar med andra stomtillverkare, då främst inom 
betong. Det skulle även förenkla för personer som är nyanställda då man kanske kan utbilda på 
dessa standardiserade system redan i skolan menar Holmqvist. I dagsläget använder sig LGL av 
ungefär 50 olika varianter av knutpunkter där de flesta är utformade av SBI eller av LGL förfinade 
varianter av SBI: s utformningar. Problem med monteringar ute på arbetsplatsen vill Holmqvist 
mena att är väldigt sällsynt då LGL oftast använder sig av egna montörer som är vana att arbeta 
med såväl deras egna stålsystem som betongsystem från ett flertal leverantörer av betongelement. 
Att överge sitt egna bibliotek för ett gemensamt bibliotek tror Holmqvist inte skulle vara omöjligt 
förutsatt att det är bättre lösningar på knutpunkterna Den eventuella nackdelen som Holmqvist kan 
se med en standardisering är att tillverkarna kan förlora möjligheten att skapa sig 
konkurrensfördelar med unika smarta lösningar. En standardisering måste givetvis vara måttlig och 
prisvärd menar Holmqvist. 
 
För att en standardisering överhuvudtaget skall vara möjlig så krävs det först och främst att 
tillverkarna och leverantörerna är intresserade av att ansluta till denna standardisering. Det kan 
finnas många anledningar till att tillverkare inte skulle vara intresserade. Det kan bero på att 
företaget har valt en inriktning eller nisch som är så unik att en standardisering skulle ses som en 
otänkbarhet. Det finns många som hävdar att en standardisering eventuellt skulle minska 
möjligheten för tillverkare att hitta just sina unika lösningar. En annan anledning till att en 
tillverkare ej skulle välja att ingå i en standardisering kan vara att just den tillverkaren är så pass 
stor och tongivande inom dess område att man anser att en eventuell standardisering endast skulle 
gynna konkurrerande tillverkare.  
 
Plåttillverkaren Lindab har specialiserat sig på att tillverka komponenter i tunnplåt, däribland så 
kallade lätta stomsystem. I dagsläget är Lindab den i särklass största leverantören av komponenter i 
tunnplåt i hela Europa. Inom tillverkarna av tunnplåt så finns det i dag inga specifika branschnormer 
vad gäller utformningen av knutpunkter. Lindab har själva cirka 700 lösningar av typdetaljer i sitt 
bibliotek, varav cirka 100 av dem berör anslutningar. Samtliga är helt och hållet utformade av 
Lindab själva. Christer Lachonius, marknadschef på Lindab i Sverige, menar att ett standardiserat 
system på många sätt skulle vara till en stor fördel för leverantörerna. Precis som Roberto Crocetti 
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så menar Lachonius att det skulle innebära att logistiken skulle förbättras så till vida att man skulle 
kunna tillverka större volymer att lägga på lager och på så sätt öka leveranssäkerheten. Det innebär 
även att produkterna kan levereras ännu snabbare än vad de kan idag, menar Lachonius. Men ett 
eventuellt samarbete med konkurrenter inom tunnplåtsbranschen vad gäller utvecklingen av ett 
gemensamt knutpunktsbibliotek är inget Lachonius tror skulle gagna Lindab. Lindab satsar mycket 
resurser på att utveckla produkter och programvaror till kunderna för att underlätta projekteringen 
och i detta arbete ligger Lindab på många sätt långt före konkurrenterna, menar Lachonius. Att 
öppna upp och uppföra någon form av gemensamt knutpunktsbibliotek skulle i praktiken innebära 
att man lät konkurrenterna ta del av ett från Lindab påkostat och långt gånget utvecklingsarbete utan 
att egentligen kunna erbjuda något i gengäld, menar Lachonius. Enligt Lachonius så skulle man från 
Lindabs håll eventuellt kunna tänka sig att delta i ett standardiseringsarbete, men det arbetet skulle i 
så fall ledas av Stålbyggnadsinstitutet (SBI). Detta är dock inget som i dagsläget är aktuellt för SBI. 
Det beror bland annat på att alla leverantörerna av tunnplåt har sina egna profillösningar och detta 
försvårar möjligheten att utarbeta en eventuell standard just inom tunnplåt menar Björn Uppfeldt, 
civilingenjör på SBI.  
Till skillnad från till exempel Strängbetong så har Lindab ett bibliotek som inte längre utökas något 
nämnvärt. Enligt Lachonius så är biblioteket så pass komplett att det för tillfället inte behöver 
utökas eller förändras. Vidare menar Lachonius också att man idag inte har några problem med 
anslutningarna då man idag redan har löst de flesta problem som kunnat uppstå i samband med 
monteringsarbetet ute på byggarbetsplatsen. De problem som möjligen skulle kunna uppstå sker då 
oftast när beställaren kombinerar komponenter ifrån Lindab med komponenter från andra tillverkare 
utan att Lindab har deltagit i projekteringen, menar Lachonius. Dock, oavsett om Lindab har 
deltagit i projekteringen eller ej, så bistår man med hjälp för att åtgärda dessa problem ute på plats. 
 
Inom tillverkningen av trätakstolar så råder ett annat dilemma bortsett från förlusten av 
konkurrensfördelar. Till skillnad från stål- och betongbranschen och i likhet med 
tunnplåtsbranschen så finns det inget utarbetat standardiserat material från någon 
branschorganisation. Istället så använder sig takstolstillverkarna av särskilda datorprogram till 
dimensioneringshjälp när takstolarna skall utformas. De knutpunkter som finns att välja på är endast 
de som finns att tillgå i programvaran. Inom branschen finns det ett flertal olika datorprogram av 
denna typ som används och i regel använder varje tillverkare sig endast av ett program och 
kombinerar alltså inte två eller flera dimensioneringsprogram. Jan Larsson är takstolskonstruktör på 
Derome Träteknik i Derome. Han menar att en standardisering av knutpunkter inom branschen hade 
varit välkommen men detta kräver att tillverkarna av programvarorna enades om ett sådant 
utvecklingsarbete. Larsson tror dock att det skulle vara fullt möjligt att, om takstolstillverkarna 
krävde en standardisering mellan mjukvarutillverkarna, så skulle dessa vara samarbetsvilliga. I just 
det datorprogram Derome använder sig av finns det cirka 100 olika knutpunktsvarianter och viss 
möjlighet att modifiera dessa finns. Att vara tvungen att överge dessa för att istället använda sig av 
ett gemensamt standardiserat bibliotek är inget Derome skulle motsätta sig tror Larsson. En annan 
nackdel som Larsson upplever med de olika datorprogrammen är att det inte går att överföra filer 
mellan dessa utan att problem uppstår och detta betyder i praktiken att en ritning som är utförd i 
Program A inte har stöd för att öppnas i Program B och tvärtom. Detta kräver att ritningen måste 
ritas om helt för att kunna bearbetas. Även detta är ett problem som måste lösas för att ett öppnare 
klimat skall kunna utformas och därmed underlätta utvecklingen av ett standardiseringsarbete. 
 
Tanken med standardiserade knutpunktsbibliotek är inte bara att det skall underlätta vid 
projekteringen. I förlängningen så avspeglar sig projekteringen ute på byggarbetsplatsen. Anders 
Alexandersson, platschef på Skanska i Halmstad är imponerad över hur bra produkter 
elementtillverkarna levererar och menar att det märks ute på plats när det har varit ett bra samarbete 
mellan parterna i projekteringen. Redan idag genomförs projekt där i stort sett inga problem uppstår, 
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men när det väl inträffar problem så är dessa ofta dyra att åtgärda menar Alexandersson. En 
eventuell standardisering av knutpunkter skulle främst beröra konstruktörer, men allt arbete som 
underlättar verksamheten ute på byggarbetsplatsen är positivt enligt Alexandersson. Inte heller Sven 
Håkansson, entreprenadchef på NCC i Halland, ser några nackdelar med en eventuell 
standardisering. Han menar att det skulle vara praktiskt att jobba med så kallade typlösningar 
tillsammans med andra entreprenörer. Med dessa typlösningar menas att fullständiga instruktioner i 
utförandet av olika detaljer skulle fastställas och på så sätt standardiseras för att sedan tillämpas av 
alla. Redan idag arbetar NCC på att utveckla ett sådant system men detta är främst tänkt att 
användas internt. Att alla byggentreprenadföretag skulle sluta upp runt ett liknande gemensamt 
system skulle vara praktiskt och bra på många sätt menar Håkansson, men han tror att det i 
praktiken nog skulle vara svårt att implementera detta.  
 
En standardisering uppfattas inte bara som positiv ute på byggarbetsplatsen. Vissa menar att risken 
för att detta skulle leda till ökat modultänkande i branschen. Mikael Tovstedt, arbetschef på Peab i 
Halland, tror att en standardisering skulle riskera att kraftigt begränsa valmöjligheterna på 
utformningen av byggnaderna i framtiden. Alla hus är unika och ingen vill ha ett hus som är 
likadant som grannen, menar Tovstedt, som också tror att det alltid kommer att finnas kunder som 
är beredda att betala lite extra för att få en unik byggnad. Dessutom tror Tovstedt att en 
standardisering eventuellt skulle kunna påverka byggarbetsplatsen så till vida att antalet 
byggarbetare som har byggtekniska kunskaper skulle reduceras för att i stället bytas ut mot 
ekonomer och logistiker. 
 
Intervjuerna visar i stora drag att branschen ställer sig positiv till en standardisering då fördelarna 
med en sådan är många. Inom vissa branscher så har standardiseringen redan kommit en bra bit på 
väg och det gäller främst stål-, limträ och betongbranscherna. Generellt följer tillverkarna i dessa 
branscher de standardiseringsnormer som finns utarbetade men dock finns risken att tillverkarna 
frångår dessa normer mer och mer i jakten på egna förfinade lösningar. Dock finns det även 
argument som talar emot en standardisering och även om dessa inte lika många som fördelarna så 
väger de ändå väldigt tungt.   
 
De främsta fördelarna som har lyfts fram av branschen är således: 

- Ökad öppenhet som i sin tur kan leda till bättre samarbete mellan samtliga aktörer. 
- Lättare att kommunicera med varandra mellan tillverkare och övriga aktörer i projekteringen 

då samtliga har ”samma bild” av knutpunkten framför sig. 
- Lättare att lära sig att tillämpa knutpunktsbiblioteket, då i synnerhet för människor som är 

nya i branschen. 
- Lättare att till viss mån förutspå marknadens behov och på så sätt kan man tillverka fler 

produkter för lagerhållning. Detta i sin tur förbättrar leveransmöjligheterna. 
 

De största nackdelarna som branschen vill belysa är främst: 
- Minskad möjlighet för de enskilda tillverkarna att komma med unika lösningar och på så sätt 

kan konkurrensmöjligheterna kraftigt begränsas. 
- Ökad risk att byggnaderna blir enformiga då ett bibliotek med knutpunktsstandarder kan 

vara en begränsande faktor. 
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3. Byggbranschens synpunkter på det industrialiserade byggandet  

 

3.1 Branschen förändras med det industrialiserade byggandet  
 
I ett mer industrialiserat byggande så kommer aktörernas roller att förändras vare sig dom vill eller 
inte, enligt Fernström och Kämpe, 1998, påpekar vikten av att ett gemensamt samarbete som 
förhoppningsvis kan påbörjas så snart som möjligt i en projektering. Samtidigt menar författarna att 
det idag kanske finns för många aktörer att verka inom ett och samma projekt och att det skulle vara 
bättre om det gick att reducera antalet deltagare i framtiden.  
 
Vid arbete med prefabricerade element och komponenter är det väldigt viktigt att de elementen och 
komponenter som används är i rätt storlek och form. Därför kommer det förmodligen att bli mer 
omfattade projekteringar där beställarna kan komma att få ta en större roll än vad de gör idag. Men 
nya entreprenadformer som partnerentreprenad så kommer beställarna att samverka med de olika 
aktörerna i ett tidigare skede, där de tillsammans kan definiera funktionskrav och önskemål. Sådana 
här projekt kommer då att vara mer öppna än tidigare, då olika aktörernas önskemål och krav 
integreras med varandra. Tillsammans kan aktörerna då se till att maximera användningen och 
nyttjandet av projektet men också se till att konstruktionen är så pass flexibel att för alternativ 
användning i framtiden.  
 
Arkitekten borde ta ett större helhetsansvar och redan i tidiga skeenden lägga fokus på ekonomi, 
teknik och funktion. Detta för att förstå sig på hur prefab fungerar samtidigt som att 
konstruktionerna blir allt mer komplexa då installationerna blir allt fler. Genom ett större 
helhetsansvar så kommer gestaltningen av byggnaden att bli bättre och mer rättvisande. Samtidigt 
behöver branschen förändras den också för att ge arkitekten flexibilitet och utrymme för kreativa 
lösningar. Det bör finnas ett någorlunda öppet prefabsystem med flexibla måttstandarder. Därför är 
det viktigt att arkitekten jobbar i gemensamma databaser med övriga aktörer där arkitekten kan 
modellera med alternativa byggsystem. I dessa databaser skall det då finnas möjlighet att samverka 
med övriga deltagare och då förhoppningsvis få en större förståelse för byggprocessen. 
 
Under 1990-talets byggkris så valde många aktörer att rationalisera bort egna prefabspecialister [19] 

till förmån för företagets ekonomi. Idag då det industrialiserade byggandet återigen tagit fart, så står 
många av dessa aktörer utan tillräcklig kunskap och kompetens om prefab. Samtidigt, då 
byggbranschen är inne i en stark högkonjunktur, går de flesta aktörer på högvarv och har då inte 
mycket tid att avvara på att anpassa organisationen efter det ökande industrialiserande byggandet. 
Konstruktörer får då lära sig att jobba med prefab under alla omständigheter, och då kommer jobbet 
som konstruktör att innebära att denne jobbar mer och mer som mellanhand mellan byggherren, 
arkitekten och entreprenören. Att vara mellanhand innebär att sprida kunskapen om olika system 
men också att vara med i tidiga skeenden i processen för att finna alternativa lösningar och jämföra 
kostnader för att se om de matchar upp till beställarens krav.  Konstruktörer kommer att, oavsett ett 
ökat industrialiserat byggande, även få lägga större tyngd på miljö- och kvalitetfrågorna. Konsultens 
utökade arbetsuppgifter kommer att innefatta bland annat livscykelanalyser och energibesparingar. 
 
Det ökande industrialiserade byggandet skapar en bransch som kräver ökade kunskaper om 
hantering av prefabricerande element. Som entreprenör blir detta av största betydelse då arbetet som 
                                                 
19 Industriellt byggande växer och tar marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 
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hantverkare går mot att bli montör istället. Detta kan dels komma att medföra en förändrad 
organisation på arbetsplatsen med färre hantverkare, men samtidigt även en ökning av produktions- 
och arbetsledare. Arbetsplatsen kommer även den att effektiviseras med prefab då inget läggs på 
lager, materialspill minskas radikalt, färre arbetstimmar, minskat avfall med mera.  
 
Tillverkarna av prefabricerade produkter har idag en väldigt viktig roll i byggbranschen. I en 
bransch som idag har så pass god konjunktur, har få aktörer tid och resurser till att förändra 
byggbranschens metoder och arbetssätt. Tillverkarna håller därför i tyglarna som det är idag och det 
är deras system och komponenter som styr produkterna. Det är väldigt viktigt att dessa olika system 
och komponenter inte är ett resultat av en produktfixering utan snarare att det istället fokuseras på 
kundorientering. För att nå en mer effektiviserad byggprocess måste tillverkarna vara med och delta 
i processen tidigt samtidigt som övriga aktörer bör betrakta prefabtillverkare som något mer än 
enbart leverantör.  
 
 

3.2 Hur påverkas branschens aktörer av det ökade industrialiserade 
byggandet? 
 
Att det industrialiserade byggande ökar i dag är ingen hemlighet. Hur påverkas branschens olika 
aktörer av detta och hur ställer sig de sig till de nya produktionsmetoder som blir allt vanligare. 
Detta kapitel behandlar de synpunkter som olika aktörer inom byggbranschen fått föra fram 
gällande ökningen av det industrialiserade byggandet.   

 

3.2.1 Tillverkare 
 
Det ökade byggandet märks överallt inom byggbranschen bland alla aktörer, inte minst hos dem 
som tillverkar prefabricerade element och komponenter. Beroende på vad som beställs så kan 
väntetiderna variera men vad gäller beställningar av betongelement så bör beställaren i dagsläget 
vara beredd på att vänta mellan nio månader till över ett år. Enligt både Björn Sikström på 
Strängbetong i Veddige och Henrik Carlsson på Abetong i Falkenberg så tillverkas det i deras 
anläggningar idag i stort sett inte ett enda betongelement som inte redan är beställt av en kund. De 
element som tillverkas levereras i stort sett omgående till byggarbetsplatserna enligt just in time -
principen. Det finns idag inget krav på uttorkning av betongelementen, det vill säga vilket 
fuktinnehåll betongen får ha vid leverans, men enligt Carlsson så är detta nog något som kommer 
att skärpas till om det industrialiserade byggandet ökar ännu mer. På Strängbetong har man sedan 
några år tillbaka utarbetat hela baskoncept för att underlätta för såväl kunden som sig själva vid 
projektering. Dessa baskoncept består av utarbetat material för så kallade bashallar. I stort sett 
färdigprojekterat material finns för lantbrukshallar, industri- och lagerhallar och parkeringshus. 
Materialet finns utarbetat i pärmar där både beställare och konstruktörer lätt kan skaffa sig en bild 
av det färdiga objektet och där det dessutom finns möjlighet för kunden att skräddarsy just sitt 
objekt. För konstruktören finns det färdiga mallar att sedan följa som underlättar arbetet på många 
sätt. Detta är dock inget som Abetong har valt att efterfölja. Det ökade byggande, då främst det 
industriella har lett fram till en situation där tillverkare som vanligtvis är, eller borde vara, 
konkurrenter istället tvingas samarbeta med varandra. Detta samarbete beror främst på 
begränsningar i tillverkningen vad gäller kapacitet och/eller tekniken som används hos respektive 
tillverkare. I praktiken innebär detta att det är vanligt att Abetong beställer håldäcksbjälklag av 
Strängbetong och igengäld så beställer Strängbetong väggar av Abetong. Carlsson tror att ett ökat 
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industrialiserat byggande kommer att innebära att samarbetet med leverantörer av så väl betong som 
av andra material kommer att öka ännu mer i framtiden. Ett företag som har skaffat sig kompetens 
inom såväl stål som betong är LGL Svets & Smide i Smålandsstenar. LGL tillverkar olika 
komponenter av stål och däribland stålstommar till bland annat industri- och lagerhallar. Dock finns 
betongkompetensen också inom företaget på så sätt att man kan projektera och montera detta. 
Någon egen tillverkning av betong har LGL inte, men enligt Mats Holmqvist, VD på LGL, så har 
företaget ett mycket bra samarbete med de större leverantörerna av betongelement. Holmqvist kan 
se en klar förändring i arbetet på byggarbetsplatsen om utvecklingen kommer att fortsätta som den 
ser ut idag det vill säga att det industriella byggandet ökar ännu mer. Bland annat tror Holmqvist att 
det traditionella byggandet kommer att minska för att i stället ersättas av monteringsarbete. Framför 
allt kommer byggtiden att minska kraftigt. I dagsläget monterar LGL byggnader med en ungefärlig 
hastighet på 150 m2 per dag. I praktiken, menar Holmqvist, innebär detta att en byggnadsstomme 
som för LGL tar ungefär fem veckor att montera skulle ta upp emot fem månader att uppföra om 
den i stället skulle platsgjutas.  
 
Lindab är ett företag som tillverkar och levererar produkter av tunnplåt. Dock tillverkas inga 
halvfabrikat utan endast komponenter såsom lättreglar och takplåt. I dag är Lindab Europas största 
leverantör av industrihallar men till skillnad från till exempel LGL så utför Lindab ej 
monteringsarbete utan endast leverans. Christer Lachonius på Lindab är övertygad om att företaget 
kommer att arbeta annorlunda om det industrialiserade byggandet ökar ännu mer. Bland annat så 
startas en lättbyggnadssektion upp för industriellt byggande. Lachonius ställer sig positiv till den 
industrialiserade processen och ibland de många kunder som Lindab har idag finns bland annat 
Open House, ett tillverkningsföretag utanför Malmö som specialiserat sig på att prefabricera 
kompletta moduler till flerbostadshus. Dock menar Lachonius att det finns vissa begränsningar 
inom det industrialiserade byggandet och en av dessa är att vissa kommuner idag endast ger 
bygglov för ett begränsat antal byggprojekt med förtillverkade element då man ej vill riskera att 
göra en återupprepning av miljonprogrammet. 
 
 

3.2.2 Arkitekter 
 
När det svenska miljonprogrammet på 1960-talet tvingade den svenska byggbranschen att 
industrialisera byggprocessen ledde detta till att byggnaderna i många fall blev identiska. Det finns 
även dom som hävdar att det som bestämde bostadsområdets utformning var byggkranarnas 
placering. Arkitekternas uppgift var i första hand att utnyttja den begränsade ytan till det yttersta 
istället för att fritt få utforma varje byggnad. Detta ledde till stor kritik mot dessa stereotypa 
bostadsområden och ledde till att det industrialiserade byggandet i stort sett dog ut under 1980-
talet[4].  
 
Idag ökar återigen det industrialiserade byggandet. Påverkas arkitekternas arbetsuppgifter när det 
industrialiserande byggandet ökar och allt fler byggnader tillverkas med prefabelement? Finns 
risken att arkitektens roll reduceras eller kanske försvinner helt? I så fall borde dagens arkitekter 
ställa sig väldigt negativa till dagens utveckling.  
Det visar sig snarare vara helt tvärtom. Arkitekterna Leif Jönsson på Fredblad Arkitekter och 
Stellan Eriksson på White Arkitekter i Halmstad ställer sig båda väldigt positiva till dagens 
utveckling. Den största fördelen, menar båda, är att allt större del av byggandet sker under tak i 
skyddade förhållanden. Ju mer som byggs under tak, desto mindre som riskerar föra in fukt i 
konstruktionen. Båda ställer sig därför positiva till att kunden väljer prefabricerade element före 
platsbyggt men menar att det är viktigt att detta kommer fram tidigt i projekteringen.  
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Risken för att byggnaderna skall bli enformiga då tillverkarna är de som sätter standarderna är inget 
Eriksson och Jönsson oroar sig för. Ofta vill tillverkarna hålla sig till sina formstandarder då detta är 
enklast. Men det är människorna själva som sätter sina standarder och då kan man även skapa nya 
standarder menar Eriksson. Jönsson menar att det är just det som är en av prefabelementens många 
fördelar, att tillverkarna ofta vill vara med och påverka utvecklingen. Dock menar han att kunden 
däremot ibland kan vara lite för optimistisk och kanske begära lite mer än vad som är möjligt av 
elementtillverkarna. Redan idag har arkitekterna så pass bra kontakter med elementtillverkare så att 
man vet vad dessa kan tillverka och vad som ej är möjligt. Exempel på detta kan vara önskemål om 
stora spännvidder i hallar. Det brukar aldrig vara något problem att få tillverkarna att skapa just nya 
formar och pressa utvecklingen, men kostnaden blir naturligtvis högre.  
 
Vad gäller standardiseringar inom det industriella byggandet så ser arkitekterna både fördelar och 
nackdelar. Att kunna använda sig av stomelement levererade från olika tillverkare och vara säker på 
att inga komplikationer skall uppstå vid sammanfogningen är en klar fördel.  
Dock menar båda att man måste gå varsamt fram. Att knutpunkter är estetiskt tilltalande är mycket 
viktig. Om man driver standardiseringen för långt så begränsar man estetiken. Det finns en risk för 
fartblindhet enligt Jönsson. En standardisering av knutpunkter kan leda till att endast finns ett 
begränsat antal knutpunkter att välja emellan. Eriksson menar att det är i mötet mellan två ytor som 
arkitektur uppstår och därför är det viktigt att man även tar hänsyn till arkitekturen i 
standardiseringens utvecklingsarbete. 
 
Det som främst skiljer arkitektens uppgifter vid arbete med prefabprojekt i förhållande till 
traditionella projekt är tankegången vid projekteringen. Vid projektering vid prefab måste arkitekten 
i första hand tänka på stomdetaljer och därefter invändig stomkomplettering. Traditionellt sett 
brukar det vara tvärtom. Dock menar Eriksson att man i dagsläget har kommit så långt i det 
industrialiserade byggandet att arkitektens uppgifter inte kan förändras mycket mer. 
 
När det gäller kommunikationen mellan två leverantörer i ett byggprojekt så brukar arkitekten 
fungera som samordnare och av hävd anses ofta arkitekten ha helhetsansvar. Därför är det viktigt att 
de olika aktörerna i projekteringen arbetar fram goda relationer och att de kan kommunicera med 
varandra. Tyvärr, menar Eriksson, så går det idag mot att många aktörer endast ser till sin lilla bit i 
det stora projektet och därmed endast intresserar sig för det man själv åtagit sig utan att se till 
helheten.  

 

3.2.3 Konstruktörer 
 
Konstruktörens traditionella uppgifter består oftast av lastberäkningar och dimensionering av 
stommen efter dessa beräkningar. Uppgifterna kan dock variera beroende på om ett byggobjekt 
skall uppföras med prefabricerad stomme eller om stommen skall platsgjutas. Man måste skilja på 
två olika sorters konstruktörer. Dels finns det konstruktörer som verkar inom element- och 
komponentindustrin. Dessa konstruktörer har till uppgift att dimensionera de produkter som 
levereras förtillverkade. I de fall hela stommen förtillverkas ansvarar leverantörerna för 
dimensioneringen av hela stommen. Den andra sortens konstruktör är den som verkar inom 
fristående konsultfirmor. Deras kunskap får antas vara mer bred då dessa oftast hanterar 
dimensioneringar av såväl platsgjutna objekt som prefabricerade objekt. Under intervjuerna har det 
kommit fram att element- och komponenttillverkarna efterlyser högre kunskaper om just 
prefabricerade element hos de konsultanknutna konstruktörerna. Då dessa konstruktörer ofta har en 
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samordnade roll vid projekteringen och ansvarar för den totala stomdimensioneringen så kommer 
det att krävas högre kunskaper om vad olika element har för egenskaper och begränsningar vad 
gäller dimensionering. Exempel på detta är att förse elementtillverkarna med nödvändiga uppgifter 
vad gäller vindlaster, snölaster och den totala stomstabibiliteten för byggobjektet.  
Figur 2 visar hur denna samordning kan 
se ut.Generellt sätt har de konsult-
anknutna konstruktörerna en positiv syn 
på det industrialiserade byggandet. De 
fördelar som främst belyses är att allt 
större delar av en byggnad tillverkas 
inomhus under mer kontrollerade och 
skyddade arbetsformer. Den snabbare 
tillverkningstiden effektiviserar också 
arbetet ute på byggarbetsplatserna. 
Jan Wikström, konstruktör på Ramböll i 
Halmstad, har stor erfarenhet av att arbeta 

Konsultanknuten konstruktör  
Totalt samordningsansvar 

Industrianknuten Konstruktör 1 
Betongleverantör l  

Samordningsansvar betongstommen

Industrianknuten Konstruktör 2 
 Betongleverantör 2 

Industrianknuten konstruktör 3  
Stålleverantör  

 

 

Figur 4. Exempel på hur samordningsansvaret kan se ut när två olika tillverkare av 
betongelement samt en ståltillverkare levererar till en och samma stomme. 

med förtillverkade element och han ställer sig positiv till det industrialiserade byggandet  inte bara 
på grund av de tidigare nämnda anledningarna. Han menar att fördelarna med förtillverkade element 
och komponenter även kommer till sin rätt när det är arbetsbrist ute på byggarbetsplatserna då 
betydligt mindre antal byggarbetare krävs för att montera ett exempelvis ett väggelement i 
jämförelse med att platsgjuta en vägg. Generellt sätt anser Wikström att det är lätt att som 
konstruktör arbeta med förtillverkade element och komponenter men det finns vissa nackdelar. 
Stomstabiliteten blir mer och mer problematisk när spännvidderna ökar. Detta kan i framtiden leda 
till att konstruktörens uppgifter kommer att skjutas från dimensionering till att bli ännu mer 
fokuserat på beräkningar av den totala stabiliteten på byggnaden om det industrialiserade byggandet 
ökar ännu mer menar Wikström.  
 
Michael Maddison på konsultfirman M.Maddison AB i Halmstad har även han stor erfarenhet att 
arbeta med förtillverkade element och komponenter och ser positivt på det industriella byggandet. 
Hans uppfattning är att om det industriella byggandet ökar ännu mer i framtiden så kommer 
konstruktören eventuellt att arbeta mer gentemot elementtillverkarna än mot beställare och att 
samordningsansvaret kommer att öka för konstruktören.  
 
Bertil Engström, pensionerad konstruktör på konsultföretaget Mickla, ställer sig även han positiv till 
det ökade industrialiserade byggandet. Engström ser även han vissa skillnader i konstruktörens 
arbete när förtillverkade element är inblandade i ett byggprojekt. Han menar att det är väldigt viktigt 
att man som konstruktör får veta i ett tidigt skede i projekteringen hur stommen skall utformas så att 
toleranskraven kan definieras. Även samordningsuppgiften för den konsultanknutna konstruktören 
ökar och det är viktigt att samtliga stomleverantörer förses med korrekta uppgifter menar Engström. 
Vidare menar Engstöm att det är viktigt att ta hänsyn till leverantörernas krav och försöka att 
tillgodose dessa i den mån det går. Exempel på detta kan vara när en stomme skall uppföras med 
element och komponenter av både stål och betong. Då bör den samordnande konstruktören 
eventuellt se till betongleverantörens krav först då betongelementen i de flesta fall är betydligt 
tyngre än stålkomponenterna.  
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Generellt sätt ställer sig de enskilda konstruktörerna positiva till det ökade industriella byggandet 
men dom ser dock vissa eventuella förändringar i konstruktörens traditionella arbetsuppgifter: 
 

- Mindre dimensionering och mer beräkning av stomstabilisering då spännvidderna hos de 
förtillverkade elementen och komponenterna ökar mer och mer. 

- Fokus kommer att läggas mer på byggnaden som helhet då detaljdimensionering främst 
löses av respektive industrianknuten konstruktör hos leverantörerna. 

- Större samverkans roll mellan de olika leverantörerna för att förse dessa med nödvändig 
information om stommen som helhet. 

 
 

3.2.4 Entreprenörer 
 
Entreprenadföretagen kan på många sätt vara den parten inom byggbranschen som bäst kan se 
fördelarna och nackdelarna av det industrialiserade byggandet. Dessa kan leda entreprenader både i 
egen regi eller efter en beställares önskemål. Det är även entreprenadföretagen som rent fysiskt 
kommer i kontakt med de förtillverkade elementen eller komponenterna ute på byggarbetsplatsen 
och därmed också kan se dess fördelar gentemot platsbyggda alternativ.  
 
Anders Alexandersson, platschef på Skanska i Halmstad, har bra erfarenheter av prefabricerade 
element. De fördelar han främst ser ute på arbetsplatsen är den snabba monteringen vilket gör att 
stommen snabbt kan uppföras. Han menar också att de gånger som mindre fel uppstår vid 
monteringen så är leverantörerna snabbt ute på plats och avhjälper felet. Den nackdel som 
Alexandersson främst kan se är det ekonomiska då prefabricerade produkter ofta är dyrare än 
platstillverkade. Att platschefens uppgifter kan förändras om det industrialiserade byggandet ökar 
ännu mer är något Alexandersson tror då detta kommer att leda till mindre byggarbetare ute på 
byggarbetsplatsen och därmed minskar platschefens personalansvar. Detta minskade av 
personalansvar är något Alexandersson tror istället kommer att ersättas av mer administrativa 
uppgifter utöver de som redan finns idag hos en platschef.  En annan nackdel som Alexandersson 
också vill påpeka är de tunga lyft som förtillverkade element för med sig och dessa kräver att det 
finns tillgång till lyftkran.  
 
Sven Håkansson, entreprenadchef på NCC i Halmstad, ser också nackdelar med de tunga lyft som 
kräver kran på byggarbetsplatsen då detta i många fall förhindrar möjligheten att använda 
väderskydd. Här finns alltså en risk att de förtillverkade produkterna hämmar en av sina egna 
fördelar, nämligen att bygga i skydd från vädrets makter. En annan nackdel som Håkansson påpekar 
är den idag ökande leveranstiden, främst från leverantörerna av betongelement. Detta, menar 
Håkansson, är något som kan tvinga entreprenörer att välja platsgjutet före förtillverkat då den tiden 
som tjänas in på att förtillverka elementen riskerar gå förlorad i leveranstiden. Att vara bunden till 
tillverkarnas leveranstider är också något Mikael Tovstedt ser som en nackdel. Tovstedt, arbetschef 
på Peab i Halland, menar att den tid man sparar ute på byggarbetsplatsen inte nödvändigtvis 
behöver ge en kortare byggtid då resurserna från byggarbetsplatsen egentligen bara flyttas till 
tillverkningsprocessen. Ekonomisk menar Tovstedt att det blir nästan samma kostnad om inte 
billigare att välja platsbyggt. Att byggarbetarens roll skulle vara hotad om det industrialiserade 
byggandet ökar ännu mer är inget Tovstedt oroar sig för. Däremot tror han att byggarbetaren 
kommer att bli bredare i sitt yrkesutövande, det vill säga att denne kommer inte bara vara inriktad 
på att vara exempelvis snickare utan kanske även behärska andra uppgifter som montering eller 
betonggjutning.  
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4. Part Request Form - Framtiden? 
   
Ett led i att göra det industrialiserade byggandet mer öppet är att göra kommunikationen mellan 
beställare och tillverkare likformig, det vill säga att försöka standardisera den. Anledningarna till 
detta kan vara många, men de främsta är att man skall kunna säkerställa att tillverkaren verkligen 
får ta del av beställarens krav och önskemål gällande utformningen på knutpunkterna. Dessutom så 
ska det underlätta för tillverkaren när denna vill beställa komponenter från olika tillverkare och 
sedan koppla samman dessa.   
 
För att kunna standardisera denna kommunikation så krävs någon form av enhetlig beställningsform. 
Ett steg i denna riktning är Part Request Form, PRF. Detta är ett beställningsformulär som är 
utformat av Chalmersstudenterna Victor Lassl och Patrik Löfgren som examensarbete år 2006.  
PRF bygger inte på att man skall standardisera knutpunkter så att tillverkaren skall ha ett urval att 
välja mellan. Istället skall PRF förenkla kommunikationen så att beställaren på ett enkelt sätt kan 
uttrycka sina krav på hur knutpunkterna skall utföras och vad som skall kunna krävas av dessa och 
sedan skall olika tillverkare få möjlighet att lämna sina förslag på lösningar, det väl säga som en 
form av förfrågningsunderlag för tillverkaren. Detta skall på så sätt öka förutsättningarna för att 
komma närmare ett öppnare system på marknaden. 
 
Även om målet ej är att genomföra en komplett standardisering av knutpunkter så kan det ändå vara 
nödvändigt att införa en viss form av standardisering vad gäller metoder och standarder som 
underlättar för tillverkarna att utveckla byggnadssystem i samarbete med varandra.  
 
Hur utvecklingen av dessa standarder skulle se ut och hur utvecklingsarbetet skulle genomföras är 
ännu oklart. Vem och vilka skulle vara intresserade av att vara delaktiga i ett sådant arbete? 
Det skulle eventuellt kunna vara ett stort eller flera mindre företag alternativt någon form av 
organisation som tog på sig uppgiften och därmed skulle dessa bli ägare till systemet. Lassl/Löfgren 
kallar dessa utvecklare för Original Equipment Manufacturers (OEM:s)  
Ett sådant utvecklingsarbete skulle förmodligen vara både tids- och kostnadskrävande. I gengäld 
skulle man kunna tänka sig att dessa OEM:s får patent på detta system och eventuellt även får 
ersättning från de företag som vill ansluta sig till systemet. Motsvarande jämförelse kan göras med 
DVD-formatet på skivor och Bluetooth-teknologin inom mobiltelefon– och dataindustrin.    
PRF är baserat på två olika strategier för kommunikation, den utformningsbaserade strategin 
(design-based strategy) och den funktionsbaserade strategin (function-based strategy). 
  
Den utformningsbaserade strategin bygger på att systemets ägare, det vill säga OEM:s, ger den 
blivande underleverantören/tillverkaren en detaljerad lista på de krav som ställs på utformningen av 
anslutningen.  
 
Den funktionsbaserade strategin bygger istället på att systemets ägare endast anger de funktionskrav 
om skall ställas på anslutningen. Den slutliga utformningen görs därefter av underleverantören. Det 
är här av största vikt att det ej uppstår några oklarheter vilka funktionskrav som skall ställas på 
anslutningen. Här är utformningen av PRF en viktig del i kommunikationen mellan OEM:s och 
underleverantörerna. 
 
Att avgöra vilken strategi som passar ett projekt bäst kan vara svårt, men ett försök att analysera 
konsekvenserna av respektive strategi görs av Lassl/Löfgren/Magnusson/Engström i Developing 
connections for a building manufacturing system – the Part Request Form i ett samarbete mellan 
NCC och Chalmers Tekniska Högskola.  
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I dagsläget behandlar PRF endast de båda strategierna var för sig. I framtiden är det troligt att även 
en kombination av båda strategierna skall kunna hanteras.  
Den preliminära utformningen av PRF som finns idag är fortfarande under utveckling. Den kan 
tillämpas i digitalform som en Excelfil alternativt i pappersform. Dock finns den i dagsläget endast 
som engelsk version.  
 
Som en del av arbetet i denna rapport ingick att det att undersöka vad olika aktörer i byggbranschen 
anser om idén och tankesättet omkring PRF och vad man tycker om det nuvarande utförandet. 
Resultatet av detta redovisas i kapitel 4.1. 
 
Dokumentet ger utrymme för beställaren att kunna rita en enkel skiss över anslutningen och 
komponenterna denna består av, exempelvis vägg-vägg, vägg-bjälklag etc. Skissen bör innehålla ett 
enkelt koordinatsystem (kartesianskt) så att leverantören enkelt kan skapa sig en bild av 
förutsättningarna. 
 
Vidare ges beställaren möjlighet att fastställa vilka konstruktionsregler som leverantören skall följa.  
 
De laster som anslutningen kommer att utsättas för beräknas av beställaren själv och är angivna i 
brottsgränstillståndet. Dessa skall anges i formuläret i den riktning de verkar. PRF tar även hänsyn 
till laster som är ojämnt fördelade. Även eventuella utmattningslaster anges på samma sätt. 
 
Då det framtida industriella byggandet går allt mer mot att byggnader monteras på plats av 
montörer snarare än av traditionella byggnadsarbetare så är just monteringen av elementen i 
knutpunkten en del som PRF lägger vikt på.  
Vilken del skall monteras först och hur skall den monteras? I PRF anger beställaren hur de olika 
komponenterna skall monteras, ifrån vilket håll de skall monteras och ifrån vilka håll skall 
montören kunna ha tillgång till anslutningen under monteringen.  
Beställaren kan även ange huruvida risken för felmontering av anslutningen skall elimineras, det 
vill säga att man kan kräva att leverantören skall kunna garantera en så kallad idiotsäker montering. 
  
Möjligheten skall också finnas att kunna ange hur montören skall fästa anslutningen, om det skall 
behövas svets, murbruk eller kanske någon tyngre utrustning för att utföra själva monteringen. 
Beställaren skall även ange om det skall krävas någon form av särskild utrustning för en eventuell 
nedmontering av knutpunkten. Detta kan vara bra att ange för att på så sätt undvika att knutpunkten 
av olyckshändelse frikopplas och på så sätt utgör en fara. 
 
Antalet montörer är också en parameter som kan/skall anges och med detta skall även den 
uppskattade monteringstiden anges. 
 
Då elementens anslutningspunkter ofta är de punkter som är de känsligast när det gäller fuktspärrar 
och vinddrag så krävs det att tas hänsyn till detta redan tidigt i beställningsförfarandet. I PRF skall 
möjligheten för beställaren kunna finnas att ange om leverantören är den som skall säkerställa att 
dessa krav uppfyllas eller om det skall lämnas möjlighet för att kunna komplettera för detta i ett 
senare skede i monteringen.  
 
Vad gäller knutpunktens hållbarhet så finns det många parametrar som tar hänsyn till detta. Den kan 
vara utsatt för såväl fukt som kemiska angrepp. Detta skall anges i beställningen och i PRF anger 
man knutpunktens utsatthet, det vill säga om den är utsatt för utomhusklimat eller ej och i så fall om 
den skall skyddas ifrån regn och saltstänk och så vidare. 
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4.1 Förbättring av PRF 
 
Detta kapitel bygger uteslutande på de synpunkter som kommit fram under intervjuerna angående 
Part Request Form, PRF. Dock skall tilläggas att intervjuobjekten ej har haft möjlighet att på ett 
grundligare sätt sätta sig in i detaljerna runt detta formulär utan grundtanken var att de skulle ge en 
spontan reflektion på tanken bakom PRF samt utformningen av detta. Det skall också tilläggas att 
upphovsmännen bakom PRF, Victor Lassl och Patrik Löfgren, ej har haft möjlighet att besvara 
den ”kritik” som framkommit. 
 
Principen för PRF finns redan idag i branschen, dock utan någon form av standardisering. Här anses 
PRF vara en välkommen idé, i synnerhet om samarbete med tillverkare utomlands ökar. Då kan 
kraven på en mer standardiserad kommunikation öka. Det finns dock vissa saker som anses verka 
begränsande med PRF. Vissa vill mena att det blir en form av överarbete, då främst när många 
aktörer i dagsläget har arbetat fram traditionella samarbetsformer med varandra. Även om dessa 
samarbetsformer har en betydligt mindre standardiseringsform än PRF så anses dessa system, i de 
flesta fall, vara fullt tillräckliga. Att arbeta in nya arbetsmetoder, i en, milt uttryckt, så 
traditionsbunden bransch som byggbranschen är, kan bli svårt menar många. Därför riskerar 
intresset eventuellt kunna bli väldigt svalt. Dock kan denna nackdel vändas till en fördel. Då det i 
intervjuerna har kommit fram att många aktörer stannar inom samma krets av medaktörer endast av 
den anledningen att det är enklast då ”man redan har en inarbetad samarbetsform”, så kan PRF här 
vara en del i ett sätt att förenkla samarbeten med nya medaktörer. Detta kan i synnerhet utnyttjas i 
högkonjunkturer inom byggbranschen då det oftast är vid dessa tillfällen många tillverkare, 
leverantörer och konsulter är fullbokade och detta kräver att den inre cirkel av medaktörer, som i 
vissa fall finns hos vissa aktörer, tvingas utvidgas. Denna utvidgning skulle kunna förenklas med en 
mer standardiserad kommunikation. 
 
Att ett PRF skulle kunna underlätta för parterna vad gäller förfrågningsförfarandet och på så sätt 
kunna underlätta för leverantören i beräkningen av kostnaden uppfattas som positivt. Däremot så 
har det framkommit önskemål om precisering av vissa detaljer, däribland hur vissa saker skall anges. 
Exempel på detta är korrosivitetsklasserna för betong och exponeringsklasserna för knutpunkter i 
betongelement. Det har även framkommit att PRF anses mest riktat mot betong och stål i huvudsak 
och saknar vissa parametrar som berör träkonstruktioner. Mer detaljerade specifikationer kan 
behövas. En fråga som också har dykt upp är hur juridiken runt PRF skall se ut och hur denna skall 
hanteras. 
 
Generellt sätt så är reaktionerna från branschen positiva vad gäller PRF, men frågorna är många och 
nyfikenheten finns där, även om det till viss del också finns en viss skepsis. Denna skepsis verkar 
främst bero på en ovilja att bryta de traditionella arbetsmetoderna som idag  även om de ibland har 
sina brister. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
För att öka branschens effektivitet krävs vissa förändringar. Idag ser byggbranschen positivt på det 
industrialiserade byggandet då det skapar många fördelar. Bland dessa fördelar märks då främst 
möjligheten att tillverka stora delar av byggnader inomhus i skyddade miljöer. Den nackdel som 
främst har kommit fram är kostnaden, som många gånger är högre än platsbyggt.  Att de nackdelar 
som har framkommit ej har kunnat vägas upp mot fördelarna är något som kan anses nästan som en 
generell uppfattning inom branschen.  
 
Att det industrialiserade byggandet har kommit för att stanna råder det i branschen ingen tvekan om. 
Då det i dagsläget finns många tillverkare av många olika förtillverkade byggprodukter i form av 
element och komponenter så finns det därmed också möjligheter för beställare att beställa element 
och komponenter från olika leverantörer. Detta ökar samtidigt kraven på att byggbranschen öppnar 
upp sig och samarbetar med varandra. Detta samarbete är idag mer eller mindre bra utvecklat 
mellan de olika aktörerna. Vissa tillverkare ett väl utvecklat samarbete med sina respektive 
konkurrenter, eller medtävlare, som det också kallas. Här finns en öppenhet som i praktiken innebär 
att få eller inga hemligheter finns mellan varandra. Detta gäller främst tillverkarna av 
betongelement. Men samtidigt finns det tillverkare som har en väldigt liten öppenhet gentemot 
deras medtävlare och där samarbeten mellan leverantörer av samma produkter är väldigt sällsynta. 
Detta gäller då främst bland tillverkarna av trä- och tunnplåtsprodukter. Här verkar det främst vara 
konkurrenskraften hos de olika tillverkarna som spelar in en viktig roll. Trenden ser idag ut att gå 
mot att tillverkarna av element och komponenter, oavsett material, försöker skapa sina egna 
kompletta stomsystem hellre än att fokusera på att endast leverera separata delar. Detta är givetvis 
ett steg mot ett slutnare system och anledningen verkar främst bero på en efterfrågan från 
marknaden, då detta många gånger anses vara enklare än att kombinera produkter från olika 
leverantörer.  
 
Detta leder givetvis in på frågan om det går att standardisera olika faktorer inom branschen för att 
på så sätt underlätta möjlighet att kombinera produkter från olika leverantörer. Främst gäller detta 
möjligheten att standardisera knutpunkterna i dessa produkter och kommunikationen runt dessa. 
Standardisering av knutpunkter är inget nytt i branschen då det redan nu finns utarbetade 
publikationer inom såväl betongelementstillverkningen som stålkomponents-tillverkningen. Även 
om dessa rekommendationer används i dagsläget så ser trenden främst ut att gå mot att tillverkarna 
använder sig av egna förfinade varianter istället för att strikt följa de redan standardiserade 
knutpunkterna. Anledningen till detta är främst att de publicerade knutpunkterna inte alltid passar in 
i de olika projekten då ”varje byggnad är unik”. Detta är främst vad tillverkarna vill mena. Dock 
finns det andra parter som menar att det inte skulle vara någon omöjlighet för tillverkarna att 
använda sig av ett gemensamt standardiserat bibliotek, bara detta bibliotek skulle vara väl utvecklat. 
Tanken på att ge upp sina egna knutpunktsbibliotek för ett gemensamt standardiserat bibliotek är 
inget som branschen ställer sig helt främmande för, men det som krävs då är först och främst att de 
lösningar som ersätts skall ersättas av lösningar som är bättre utförda. Det skall då även finnas 
möjlighet att modifiera dessa lösningar om det skulle finnas behov för detta. Detta resonemang 
gäller återigen ej samtliga tillverkare utan återigen först och främst betongelement- och 
stålkomponentsindustrin.  
 
Oavsett åt vilket håll utvecklingen av en standardisering av knutpunkter kommer att gå i framtiden 
så finns det inom branschen ett behov av att förbättra kommunikationen. Även om de olika 
aktörerna som berörs av detta, främst tillverkare och konstruktörer, i dagslägen anser att den 
kommunikationen som förekommer idag är fullgod, så uppstår det problem som skulle kunna 
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frånkommas. Främst gäller detta när element och komponenter från olika tillverkare skall 
kombineras. Samordningen blir då en viktig faktor, men idag så sträcker samordningen inte längre 
än så att de olika aktörerna sitter på varsitt håll och jobbar med sina egna uppgifter. När den ena 
parten är klar så skickas den samlade informationen över till nästa. Detta sätt att arbeta på leder ofta 
till att det uppstår kommunikationsglapp som kan resultera i att viktig information försvinner på 
vägen och därmed skapar problem ute på byggarbetsplatserna. När flera olika tillverkare medverkar 
i samma projekt så blir kommunikationen mellan de olika parterna en vital del för projektets 
framgång. Genom att jobba mer samordnat med nya entreprenadformer och gemensamma databaser, 
så skapar branschen en miljö där information lätt kan spridas bland de olika parterna i ett projekt 
utan informationsglapp. De flesta inom branschen ställer sig positiva till en mer utökad och 
samordnad projektering men samtidigt så menar många i branschen att detta är, precis som allt 
annat, en kostnadsfråga. Grundtanken med att standardisera kommunikationen är något som de 
flesta ställer sig positivt till men försöket med Part Request Form, PRF, känns alldeles för 
komplicerad och idag alldeles för otillräcklig. Samtidigt så menar vissa inom branschen att PRF 
mycket väl kan komma att behövas i en snar framtid om man utökar samarbetarbeten med aktörer i 
andra länder. Då krävs det verkligen att parterna ”pratar samma språk”.  

 36



Referenslista 
 
 
Litteratur 
 
Industrialiserat byggande Svenskt Byggtjänst, 2006 
 
Bygga industrialiserat, Peter Adler, 2005 
 
Smart connection development for industrial construction, Victor Lassl och Patrik Löfgren, 
Chalmers 2006 
 
Industrialiserat byggande växer och tar marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 
 
Strategic actions in Ericsson’s Management of "Bluetooth", Dennis Nobelius, ECS – CTH / IMIT 
Research 2000 
 
 
Media/Internet 
 
Byggkostnadsdelegationen, Inrikesdepartementet, 1996 (utlånat av WHITE Arkitekter Halmstad) 
 
Betongelementföreningens hemsida ”Bygga med prefab”  (www.byggamedprefab.se) 
 
Hemsida för DFMA     (www.dfma.com) 
 
Stålbyggnadsinstitutets hemsida    (www.sbi.se) 
 
Svenskt limträs hemsida     (www.svensktlimtra.se) 
 
Strusoft’s hemsida     (www.strusoft.com) 
 
Tekla’s hemsida    (www.tekla.com) 
 
 
Bilder/Figurer 
 
Bild 1  ”Ett förtillverkat betongelement lyfts på plats med hjälp av en lyftkran.”   

Foto: Christian Nilsson, Strängbetong 
 

Bild 2 ”Två förtillverkade element sammanfogas med svetsplåtar i anslutningarna.” 
 Foto: Christian Nilsson, Strängbetong 
 
Figur 1 ” Figuren visar det principiella flödesschemat i DFMA-processen.” – Förenklad skiss 

från – Smart connection development for industrial construction, Victor Lassl och 
Patrik Löfgren, Chalmers 2006 

 
 

 



Figur 2 ” Diagrammet  visar i princip att informationsglapp leder till ökade kostnader.” – 
 Förenklad skiss från – Byggkostnadsdelegationen, Inrikesdepartementet, 1996  
 
Figur 3 ”Skillnaden i byggprocessen mellan de traditionella entreprenadformerna och 

partnerentreprenad” – Förenklad skiss från - Industrialiserat byggande växer och tar 
marknad, Gösta Fernström och Per Kämpe, 1998 

 
Figur 4 ”Exempel på hur samordningsansvaret kan se ut när två olika tillverkare av 

betongelement samt en ståltillverkare levererar till en och samma stomme.” – 
Egengjord figur 

 
 
Intervjuer 
 
Leif Jönsson  Arkitekt på Fredblads arkitekter i Halmstad  (2007-04-03) 
Anders Alexandersson Platschef på Skanska i Halmstad   (2007-04-11) 
Jan Wikström  Konstruktör på Ramböll i Halmstad   (2007-04-12) 
Stellan Ericsson  Arkitekt på WHITE i Halmstad   (2007-04-13) 
Mikael Tovstedt Arbetschef på Peab i Halmstad   (2007-04-18) 
Björn Sikström  Konstruktör på Strängbetong i Veddige   (2007-04-24) 
Michael Maddison Konstruktör på M.Maddison Konsult AB i Halmstad  (2007-05-03) 
Roberto Crocetti Utvecklingsansvarig på Moelven i Töreboda  (2007-05-04) 
Christer Lachonius  Marknadschef på Lindab i Göteborg   (2007-05-07) 
Bertil Engström  Konstruktör på Mickla i Göteborg   (2007-05-07) 
Sven Håkansson Entreprenadchef på NCC i Halmstad   (2007-05-09) 
Henrik Carlsson Konstruktör på Abetong i Falkenberg   (2007-05-09) 
Björn Uppfeldt  Civilingenjör på SBI i Stockholm   (2007-05-11) 
Jan Larsson  Konstruktör på Derome i Derome   (2007-05-14) 
Mats Holmqvist  VD på LGL Svets & Smide i Smålandsstenar  (2007-05-14) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilagor 
 
Bilaga 1  Part Request Form - Smart connection development for industrial construction, Victor 

Lassl och Patrik Löfgren, Chalmers 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Part request form     
From         
Company Name:  , hereafter called "the orderer"  
Address:       
        
        
Contact person:       
Telephone:       
          
To         
Company Name:  , hereafter called "the supplier"  
Address:       
        
        
        
        
          
      
Room for sketch of components to be connected.     
          
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           
      
Labelling of components in sketch     
      
The components to be connected should be labeled ni the sketch with one capital letter each, 
A, B, C... and so on.      
      
If the connection is a linear one, the ends of the line should be labeled 1 and 2, respectively. 
      
A Cartesian coordinate system with X, Y and Z labeled axis' should be drawn in the sketch, with 
axis' aligned to the components to be connected to the extent possible.   
      
      
      
      

 



      
      
Design code      
      
The connection should be designed according to:     
 
       
      
 
       
      
      
      

Loads      
      
In the Ultimate Limit State, the connection should be able to resist following loads:  
Forces           
The connection should be able to withstand the following forces without failure:    

0 kN in the x-direction      
0 kN in the y-direction      
0 kN in the z-direction      

        
If the design load distribution is uneven over the areas to be connected, this should be stated here: 

q1= 0 kN/m     
q2= 0 kN/m     

 
         
        
        
        
        
        
        
        
Moments       
The connection should be able to withstand the following moments:     

0 kNm around the x-axis      
0 kNm around the y-axis      
0 kNm around the z-axis         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      
      

Eurocode

National Code(specify):

 



Fatigue load      
The connection should be designed, according to code specified, for the following fatigue load 
            
Forces       
        

0 cycles of 0 kN in the x-direction   
0 cycles of 0 kN in the y-direction   
0 cycles of 0 kN in the z-direction   

        
If the design load distribution is uneven over the areas to be connected, this should be stated here: 

0 cycles of q1= 0 kN/m   
   q2= 0 kN/m   

 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
Moments       

0 cycles of 0 kNm around the x-axis 
0 cycles of 0 kNm around the y-axis 
0 cycles of 0 kNm around the z-axis 

      

Assembly      
      
Assembly order      
The assembly order, i.e. which sequence the components to be connected are put in place in,  
should be stated here.      
      
Component label      
    Master component (put in place firstly) 
    Slave component (put in place secondly 
      
      
Assembly directions      
The assembly should be possible from one of the following directions:   
 
      

 

 

    
 
     

     
 

 

    
 
 
 
      

X

Y

Z

-X

-Y

-Z

 



Assembly worker access      
If locking is needed after the element is in place, the assembly workers should be able to access 
the connection from following directions:     
 
      
 

 

    
 
      
     
 

 

    
      
Not possible to assemble elements the wrong way     
If the box is checked, it's the supplier's responsibility to make it impossible to assemble the  
elements connected in the wrong way.     
      
 
       
      
Unclean processes allowed      
This controls the possibility for the supplier to create a connection which needs the following 
processes during assembly.      
      
 
       
      
      
      
      
 
       
      
      
Number of assembly workers available     

1 assembly workers available, in excess of the crane operator, to 
perform the connection.      
      
Theoretical assembly time      
Theoretical assembly time calculated according to Manubuild standards shouldn't 
exceed:  
  manseconds     
      
Demounting      
This part puts demands on how easy it should be to demolish the building   
      
      
 
       
      
      
 
       
      
      

X -X

Y -Y

Z -Z

Idiot-proof assembly required

Welding

Wet trades

Adhesives

Heavy tools

The connection should be possible to demount without causing damage to the connected 

The connection should be possible to demount without causing damage to the connected 

 



Tolerances      
      
Tolerance absorption      
The connection should be able to function properly under the following, planned manufacturing 
dimension scatter from the elements to be connected:     

± 0
mm in the x-
direction   

± 0
mm in the y-
direction   

± 0
mm in the z-
direction   

      
      

Sealing      
      
If one or more boxes are checked in this category, it means that the supplier is responsible for 
this/those areas through connection design. The connection detail should then include the  
appropriate features to handle that.     
      
If the 'The connection should act as a moisture lock'-box is checked it means that the connection  
should provide possibility to connect the moisture locks in the elements. The connection then 
needs a feature that connects the moisture locks in the components surrounding it, making it 
moisture tight.      
 
       
      
      
If the 'The connection should act as a wind shield'-box is checked it means that the connection  
should be air tight by means of connection detail design. The connection then needs a feature 
that connects the moisture locks in the components surrounding it, making it   
moisture tight.      
      
 
       
      
      
      

Visibility      
 
       
      
      
The supplier should see to that an eventual gap between the elements is hidden by means of 
connection design…      
 
       
      
      
      
      
      

The connection should act as a moisture lock

The connection should act as a wind shield

The supplier should see to that the connection detail isn't visible

...from one side (mark which one with 'Hide' in the sketch)

...from both sides

 



Environmental impact     
This section treats the demands with regard to the connection's impact on the environment during 
it's lifetime.      
      
Sustainability      
      
      
      
      
The connection should be designed for environmental impact according to:   
      
      
If design for minimal environmental impact should be designed according to any special demands, 
name(s) and author(s) of documents explaining these should be filled in below.  
This could be both common environmental agreements or just a set of demands  
from the orderer. In the latter case, they need to be submitted with the Part Request Form. 
      
            
      

Resistance      
      
Moisture and chemical attack     
 
       
      
      
      
Scenario:

The connection should be able to resist moisture and chemical attack 

      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
 
       
      
      
      
The properties of the rain and chemicals that the building is likely to encounter, according to the 
standards of the system, is explained in appendix.     
      
      
      
      
      

The connection is not at all protected from the outdoor climate.

The connection is protected from direct rain, but not from splashing.

The connection is protected from both direct rain and splashing but is exposed 

The connection is protected from the outdoor climate.

 



Accicental disassembly      
      
Suggested requirement for connections used in the load-bearing system:   
 
       
      
      
      
      
Suggested requirement for connections that is not used in the load-bearing system of the building: 
 
       
      
      
      

If accessible without any demounting of surrounding components, the 
connection shouldn’t be possible to demount without a lifting device or a 

The connection shouldn’t be possible to demount without any tools.

 
 

 


	framsida2
	slutlig_rapport
	Förord
	Sammanfattning
	Abstract
	Innehållsförteckning
	 1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte, målsättning
	1.3 Omfattning, genomförande
	1.4 Begränsningar

	2. Standardisering av knutpunkter
	2.1 Industrialiserat byggande
	2.1.1 Historik
	2.1.2 Fördelar och nackdelar
	2.1.3 Var är vi idag? 
	 2.1.4 Öppna system
	2.1.5 DFMA – Design For Manufacture and Assembly

	2.2 Knutpunkter
	2.2.1 Befintliga knutpunktsrekommendationer
	2.2.2 Samordning och kommunikation
	2.2.3 Vägen till öppnare system – standardisering av knutpunkter


	3. Byggbranschens synpunkter på det industrialiserade byggandet 
	3.1 Branschen förändras med det industrialiserade byggandet 
	3.2 Hur påverkas branschens aktörer av det ökade industrialiserade byggandet?
	3.2.1 Tillverkare
	3.2.2 Arkitekter
	3.2.3 Konstruktörer
	3.2.4 Entreprenörer


	4. Part Request Form - Framtiden?
	4.1 Förbättring av PRF

	5. Diskussion och slutsatser
	Referenslista
	Bilagor
	Part request form



