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TI regi av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) anordnades den

19-30 april 1964 i Prag ett senrinarium, som behandlade de förändringar i
byggbranschens struktur som fordras för högre produktivitet och ökad

produktionsvolym. I första hand diskuterades husbyggnadssektorn. Diskus-

sionsobjektet är ju inte minst aktuellt i Sverige, där t. ex. förslag har fram-

kommit om statsföretag för bostadsproduktion och en statlig utredning om

byggbranschens struktu¡frågor har aviserats.

Inför de förslag och utredningar som kan aktualiseras i Sverige har i detta

häfte samlats tre rrppsatser som berör byggbranschens struktur. I de två

första presenterar civilingenjör Göran Hellsten vid Statens institut för

byggnadsforskning och civilingenjör Yngve Palm vid ECE i Genève ett

samrnandrag av förhandlingarna vid Prag-seminariet. I den tredje disku-

terar docent Lennart Holm vid Statens institut för byggnadsforskning lämp-

liga åtgärder i Sverige mot bakgrunden av bl. a. Prag-seminariets innehåll.



Byggbronschens sördrog
CIVILINGENJöRERNA GöRAN HELLSTEN, STATENS INSTITUT FöR BYGGNADS-

FORSKNING, STOCKHOLM, OCH YNGVE PALM, CCT, CE¡¡ÈVC

Byggbronschens produkler skilier sig vdsenlligl från ondro induslrigrenors produl<ler,

sörskilt kon pekos på byggnodens slorko beroende ov morken på vilken den uppförs

och omgivningen, I de fleslq såvöl vöst- som östeuropeisko lcinder onvänds över 1 0 /o ov

brultonotionolproduklen lill nyinvesteringor i husbyggnoder och onlöggningor' Dörov upp'

lor husbyggnoder 60-75o/q.Koroklerisliskt för byggnoden som produkl ör qtt den ör

sommonsott och skrymmonde, den hor lång produktionstid och ör förhållondevis dyr,

byggstommen hor lågt vcirde per viklsenhel och byggnoden skqll ho mycket lông livs-

löngd, I de vösleuropeiskq lönderno ör byggverksomhelen uppdelod på ett slort onlol

förelcg ov skiftonde storlek och orl, bronschen hor en ökonde liönslemonnokår, en re'

lolivt hög orbetslöshet och en lömligen låg mekoniseringsgrod. För frqmliden förefoller

en "kotologproduklion" ov huskomponenter sqnnolik'

Till byggbranschen räknas här både

den byggande industrin, bYggnads-

delstillve¡karna, de transporterande
företagen samt de organ som svarar

för projektering, kontroll och sam-

ordning. I första hand behandlas den

verksamhet som bedrivs av husbygg-

nadsföretagen, både dem som bygger
nya hus och dem som arbetar med

underhåll, reparation och rivning.

Byggbronschens produ kler

Det som mest skiljer byggbranschens
slutprodukter, byggnaderna, från and-
ra branschers produkter synes vara
att de förra är fixerade till den mark
där de uppföres, och att en integre-
rande del av produkten är marken,
som man måste ta speciell hänsyn
till vid planeringen, projekteringen
och uppförandet av varje byggnad.
Varje enskild byggnad har därför sin

egen karaktär och varje grundkon-
struktion är beroende av sina spe-

ciella markförhållanden.
Varje byggnad bildar en del av ett

samhälle och är ddrigenom beroende
av dettas speciella krav, fig. 1. En
koordination måste ddrför äga rum
mellan byggnadsföretaget och ett an-
tal samhälleliga organ, och vissa åt-
gärder måste godkännas av myndig-
hete¡na både i fråga om själva bygg-
naden och om dess utrustning.
Funktionskraven varierar i allmän-

het avsevärt från fall till fall, vilket
medför efterfrågan på en mångfald
olika byggnadstyper. Om inga restrik-

tioner fanns skulle detta kunna leda

till en nästan obegränsad mängd kom-
binationer av slutprodukten. Dessa

faktorer utgör allvarliga hinder för
en standardisering och typisering in-
om byggnadsverksamheten.
Byggnaden är till sin natur skrym-

mande. Den stora volymen hos den

slutliga produkten gör det i prakti-
ken tekniskt omöjligt att transportera
en helt färdigtillverkad byggnad frân
fabrik till byggplats. Byggnaden mås-

te därför sammansättas på byggplat-
sen av större eller mindre byggnads-
delar, vilket i sin tur medför att en

viss del av produktionen alltid måste
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genomföras i det fria och va¡a ut-
satt för varierande klimatiska förhål-
landen.
Byggnaden ¿ir vidare en mYcket

sammansatt produkt med en blandad

mängd delprodukter av olika ur-
sprung, kvalitet, mått, noggrannhets-
grad och inbyggt vd¡de. Dessa del-

produkter tillverkas, transporteras
och sammansätts dessutom av perso-

ner inom olika yrkeskategorier. Trots

att man på senare år sloPat en hel

del "finish'-a¡beten såsom puts o.d.

och att andra finisharbeten och viss

utrustning redan från början inlagts i

süommens element, är Produktionen

Fig. l. Byggbronschens produklcr, t.êx. boslqdshus, hor ltng livslõngd och ingår som dclor
i somhõllsbyggnodcn (Nor¡lidsonrrådct i Sundsvofl!.



av en byggnad fortfarande beroende
av ett nära samarbete mellan ett stort
antal specialister och arbetare av oli-
ka slag. Detta gäller inte bara själva
byggandet utan processen i sin helhet,
dvs. också planeringen och projekte-
ringen av byggnaden samt tillverk-
ningen och transporten av byggnads-
delarna.
Själva byggnadsstommen uppförs

vanligen av tungt men relativt billigt
material. Det låga värdet per vikt-
enhet hos stommen medför snäva
gränser för ekonomisk transport av
dess komponenter. I områden med
låg byggnadstäthet kan det därför
vara ekonomiskt fördelaktigt att hellre
använda lokalt tillgängliga enkla ma-
terial till stommen än att använda
sammansatta monteringsfärdiga bygg-
nadsdelar.
Varje byggnad kräver en lång pro-

duktionstid. Hela produktionsproces-
sen från stadsplaneringen, via projek-
teringen och byggandet till inflyttning
kan ta mer än ett halvt decennium.
Detta ställer krav på en långtidspla-
nering av byggnadsproduktionen som
skiljer sig från vad som är vanligt i
andra industrier.

Byggnaden är vidare en mycket
dyr produkt, vilket medför att kost-
naderna måste utspridas över en läng-
re tidsperiod. Fö¡ bostäder har sam-
hället tagit på sig ett allt större ansvar
för direkt eller indirekt finansiellt stöd
av byggandet.
Byggnaden är slutligen en produkt,

som skall vara i bruk under en
extremt lång period. Den långa var-
aktigheten hos en byggnad och dess

strukturella uppbyggnad gör att pro-
jekteringen måste göras med tanke på
att byggnaden inte skall bli föråldrad
innan den är utsliten.

Byggbronschens roll
i somhöllsekonomin

I de flesta västländer används ca 20
Vo av bruttonationalprodukten till ny-
investeringar (i Sverige 22 %). I
genomsnitt går drygt hälften (i Sverige
14,4 Vo av dessa investeringar eller 7

-17 % av bruttonationalprodukten
till husbyggnader och anläggningar.
Skillnaden mellan olika länder ifråga
om investeringar i bostäder är relativt
sett mind¡e och varierar med undan-
tag av vissa extremvärden endast med
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Fig. 2, Andel ì bruttonolionolproduklen 1958-
l9ól för nyinvesler¡ngor lotoll (ofylld stopel),
i husbyggnoder och onlöggningor (slreckod
sldpel) somt i bostöder (fylld slopel).

3-6 % av brr.rttonationalprodukten
(i Sverige 5,4 Vo),ñig.2. I östländerna
tycks investeringarna inom husbygg-
nads- och anläggningssektorn spela en
liknande roll i den totala ekonomin.
En beräkning, som g¡undar sig på

separat insamlade data och där
extremfall är uteslutna, visar att hus-
byggnadssektorn upptar 60-75 Vo av
de totala nyinvesteringarna i husbygg-
nader och anläggningar.
En betydande andel av de nationella

resurserna används dessutom till un-
derhåll och reparationer av befint-
liga husbyggnader och anläggningar.
En särskild studie inom detta område
för vissa europeiska länder visar att
de i dessa länder uppgår till ett vär-
de motsvarande 30-40 Vo av ny-
investeringarna. Denna beräkning in-
nefattar emellertid icke sådant under-
håll som är utfört av andra arbetare
än sådana som är anställda inom
byggbranschen. En grov uppskatt-
ning av omfattningen av dessas verk-
samhet leder till att de totala inves-
teringarna i underhåll och reparatio-
ner i genomsnitt för de flesta väst-
europeiska länder uppgår till omkring
50 % av nyinvesteringarna.
I en "inter-industri-analys", som har

gjorts av en grupp experter på upp-
drag av OEEC har bl.a. uppbyggna-
den av "input-sidan" för den byggan-
de industrin (husbyggnads- och an-
läggningssektorerna tillsammans och
inklusive reparationer och underhåll)
studerats. Det konstaterades därvid
bl.a. att det produktiva arbete som
utförts av den byggande industrin
själv, dvs. det värde som den adde-
rar till inköpsvärdet av produkter
från andra industrier i genomsnitt för
Västeuropa 1953 uppgick till ca 46
Vo av produktvärdet. Den byggande
industrins bidrag till bruttonational-
produkten uppgick till 5-9 7o 1ör

ett antal västeuropeiska länder och
något mer för de östeuropeiska län-
derna. Detta betyder att den byggan-
de industrin är en av de största om
inte den allra största enskilda sektorn
i den totala samhä[sekonomin i alla
europeiska länder.

En annan indikator av betydelse då
man bedömer den byggande indu-
strins roll i samhällsekonomin är an-
talet anställda arbetare. Andelen av
den totala arbetskraften som är enga-
gerad i den byggande industrin varie-
rar mellan 6,5 % och 8,5 Vo för ett
antal olika länder i Europa. I de flesta
av dessa länder har denna andel för- ,

hållit sig praktiskt faget oförändrad I

under de senaste åren. Undantagen t

är Irland och en del östeuropeiska
länder där stora förändringar i pro-
duktionsvolymen eller produktions-
metoderna har lett till avsevärda för-
ändringar i sammansättningen av den
totala a¡betarstyrkan.
De nämnda talen anger emellertid



Tabell l. Stòrre svenska bygg- och anlöggningsfòretag 1962

endast det direkta inflytandet från
den byggande industrin på sysselsätt-
ningen dvs. den arbetskraftskompo-
nent som finns i dess bidrag til pro-
duktvärdet. En avsevärd mängd ar-
betskraft ingår emellertid dessutom i
de varor och tjänster som levereras
till den byggande industrin från bl.a.
byggnadsdelsindustrin. En "input-out-
put"-analys som nyligen har gjorts i
Norge visar t.ex. att varje arbetstim-
me på byggplatsen kräver ungefär en
arbetstimme i de sektorer som leve-
rerar varor och tjänster till den byg-
gande industrin. Det är därför rimligt
anta att i de flesta lànder l5-2O %
av den totala arbetskraften är direkt
eller indirekt beroende av verksamhe-
ten inom den byggande industrin.

Den byggonde industrins strukfur
och produkfionsresu rser

En av de mest utmärkande egenska-
perna hos den byggande industrin i
de västeuropeiska länderna är dess

uppdelning på ett stort antal företag
av mycket skiftande storlek och art.
I allmänhet är byggfirmorna inom
anläggningssektorn mycket stör¡e än
de företag som arbetar inom husbygg-
nadssektorn.
Den viktigaste orsaken till denna

olikhet i storlek mellan anläggnings-
och husbyggnadsföretag är den påtag-
liga uppdelning av arbetet mellan
olika yrken som utmärker husbygg-
nadssektorn. Detta i sin tur är delvis
orsakat av att husbyggnader är mer
komplicerade än anläggningar och
delvis av traditionen i den organisa-
toriska uppbyggnaden av arbetet, som
ofta är baserat på sekler av erfaren-
heter, men som inte alltid har anpas-
sats efter moderna metoder och kon-
struktioner.
En annan viktig faktor som påverkat

byggfirmornas storlek är den sto¡a
andel av den totala produktionen
som ägnas åt underhåll och repara-
tion av byggnader. Denna typ av
verksamhet är genom sin natur ut-

spridd över det totala byggnadsbe-
ståndet, och huvudparten utförs, åt-
minstone i de västeuropeiska länder-
na, av små entreprenörer med ett få-
tal eller inga alls fast anställda arbe-
tare.
Av denna anledning är den genom-

snittliga storleken hos byggfirmorna
i de västeuropeiska länderna relativt
liten. Enligt en tidigare ECE- studie
är det genomsnittliga antalet anställ-
da per företag ej mer än tre i Frank-
rike (1956), 16 i Holland (1955) och
20 i Västtyskland (1958).
I Sverige uppgick antalet årsarbe-

tare i företag anslutna till Svenska
Byggnadsindustriförbundet 1951 till
31 per företag och 1961 till 38 per
företag. Av de 25 största företagen
i Sverige har 10 mer än 1 000 ar-
betare, tabell 1, Me¡ än 300 arbetare
har de återstående 15 men också
andra företag, som ej tillhör de 25
största.

I skarp kontrast till detta står de
byggande organisationerna i de öst-
europeiska länderna, som vanligen är
mycket stora produktionsenheter. I
Tjeckoslovakien t.ex. har de natio-
nella entreprenörerna, som är ansva-
riga för uppförandet av nya byggna-
der, mellan 2 000 och 15 000 perso-
ner anställda. De kommunala före-
tag, som har hand om underhåll och
reparationer av byggnader, har van-
ligen mellan 500 och 1 500 personer
anställda. I Ungern är det genom-
snittliga antalet anställda i de natio-
nella entreprenadföretagen ca 1 000
personer och entreprenörer som har
mer än 3 000 anställda är inte ovan-
liga.
En stor del av den sammanlagda

byggverksamheten utförs av ett rela-
tivt litet antal större företag. Detta
gäller både Sverige, tabell 1, andra
västeuropeiska länder och de östeuro-
peiska länderna. Under 1950-talet sy-
nes dessutom dessa "storföretag" ha
tagit en allt större del av marknaden.
I Frankrike har t,ex. de byggfirmor
som har en årsomsättning på mer än
2,5 milj. NF ökat sin andel av mark-
naden från 24 Vo ti[ 32 Vo under de
senaste fem åren. En närmare analys
av denna ökning visar emellertid att
den är sammansatt av en svag sänk-
ning för de medelstora firmorna och
en mycket kraftig ökning för de allra
största.

Byggföretag Arbetarel) Tjänstemän')
antal antal

Omsättning:)
1 000-tal kr.



Även i de östeuropeiska länderna
har en fortlöpande koncentration ägt
rum inom den byggande industrin
under det senaste decenniet. Så har
t.ex. i Ungern antalet nationella entre-
prenörer sjunkit lrin 324 till 163
mellan 1950 och 1960, dvs, med ca
50 %. Samtidigt har det genomsnitt-
liga antalet anställda per företag ökat
frin 573 till ca I 000. En ytterligare
sänkning av antalet entreprenörer tor-
de ha inträffat under de allra senaste
åren. I Tjeckoslovakien har det största
entreprenörföretaget ökat från 6 000
arbetare fu 1957 till 15 000 arbetare
tu t963.
En annan utvecklingstrend av intres-

se att notera i många länder är den
hastiga ökningen av tjänstemannakå-
ren. Ändå är förhållandet mellan an-
talet tjänstemän och arbetare gene-
rellt lägre i byggfacket än i andra in-
dustrier.
Ka¡akteristiskt för den byggande in-

dustrin är vidare dess höga arbetslös-
het, två- till fyrfaldigt högre än ge-
nomsnittet i samhället samt arbetslös-
hetens stora variationer. Detta sam-
manhänger med den rörlighet och
med det beroende av klimatet som ut-
mârker den byggande industrin. Båda
dessa faktorer bidrar till ett labilt för-
hållande mellan arbetsgivare och ar-
betstagare, vilket bl.a. tar sig uttryck
i en hög grad av nyrekrytering och
utbyte av arbetare. Eftersom varje an-
ställningsbyte vanligtvis följs av en
kortare eller längre period av overk-
samhet, är en ansenlig del av den to-
tala a¡betskraften ay denna orsak
ständigt arbetslös.
De största fluktuationerna ifråga om

arbetslöshet noteras icke för de uord-
ligaste länderna, utan för de mellan-
europeiska, t.ex. österrike, Belgien,
Holland och Västtysktand. Detta
överraskande utslag torde förklaras av
att de svåra väderleksförhållandena i
de no¡diska länderna täcker en stor
del av året. Effektiva åtgärder och
olika investeringar för att hålla pro-
duktionen igång även vintertid ha¡
därför varit oundgängliga i de nord-
liga länderna.
Säsongvariationer på grund av kli-

matets inverkan är utan tvekan ett
av byggbranschens största problem.
Byggandets industrialisering, vari in-
nefattas både en mer utvecklad orga-
nisation och introduktionen av ett
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ökat antal tunga maskiner på bygg-
platsen, medför att de indirekta kost-
naderna höjs, vilket framtvingar ett
ökat behov av en kontinuerlig pro-
duktion under hela året. Samtidigt
öppnar de industriella metoderna in-
om husbyggnadsområdet möjligheter
att upprätthålla en sådan kontinuer-
lig produktion. Genom förtillverkning
av byggnadsdelar i permanenta fabri-
ker, som arbetar oberoende av väder-
leksförhållandena, kan arbetet på
byggplatsen reduceras till enbart mon-
tering. Denna typ av arbete är gans-
ka obe¡oende av vädret, vilket i sin
tur också gynnar en kontinuerlig pro-
duktion. En sådan utveckling där de
säsongsmässiga variationerna ifråga
om husbyggnadsproduktionens volym
minskar, kan redan idag observeras
i de östeuropeiska länderna, medan
den däremot är mindre påtaglig och
synbarligen mycket långsan.rmare i de
västeuropeiska lände¡na.
En annan egenskap hos den byggan-

de industrin är dess låga mekanise-
ringsgrad. Trots att den höjts kraftigt
under 1950-talet är den fortfarande
väsentligt lägre än i de fasta indu-
strierna. I de flesta lände¡ konsume-
rar den byggande industrin endast
2 7o av de totala investeringarna men
tar i anspråk 7-9 Vo av de totala
arbetskraftsresurserna. En jämförelse
mellan den byggande indust¡in och
byggmaterialindustrin i Storbritannien
visar en kapitalkostnad per anställd
arbetare i den byggande industrin på
406 kr. mot i tegelindustrin 896, i
glasindustrin 882, i cementindustrin
5 068 och i andra byggmaterialindu-
strier 1 232 kr.

Bygg processen

Den speciella karaktáren hos bygg-
naden och det väsentliga allmänna in-
t¡esset för dess produktion och an-
vändning gör att byggprocessen på-
tagligt awiker från de flesta andra
industriers produktionsprocesser, fig.
J.

Byggnaden bildar som nämnts en

integrerande del i samhället och upp-
förandet av en byggnad är därför
ett steg på vägen att utveckla ett helt
samhälle. Planeringen av samhället
är helt naturligt en uppgift för det
allmánna, men även genomförandet
av vissa delar av planen utfö¡s van-

ligen i det allmännas regi, t.ex. vägar,
vatten, avlopp, skolor, sjukhus m.m,
När det gäller bostäder har däremot
i allmänhet privata, kooperativa eller
kommunala företag det direkta an-
svaret för genomförandet. Tillstånd
måste dock normalt begäras av
det allmänna för att man skall få
starta bebyggelsen, och konstruktio-
nerna måste ansluta till viss minimi-
standard som är angiven av och kon-
trolleras av myndigheterna.
Inom ramen för den bebyggelseplan

som gjorts upp av det allmänna upp-
rättar varje byggherre inom sitt om-
råde ett detaljprogram och utför pro-
jekteringshandlingar som i detalj an-
ger kvantiteter och kvaliteter för de
byggnader han önska¡ uppföra. Han
auangerar slutligen den nödvändiga
finansieringen. Det direkta arbetet
med dessa program och projekterings-
handlingar i form av ritningar, be-
skrivningar, kostnadsberäkningar
m.m. åvilar vanligen speciella kon-
sulter såsom arkitekter, ingenjörer,
kalkylatorer etc.
Det är i allmänhet först mot slutet

av projekteringen som entreprenörer-
na kommer in i bilden. Inköp av ma-
terial, byggnadsdelar och utrustning
till byggnaderna - tillsammans re-
presenterar detta huvudparten av
byggnadskostnaderna - 

görs på olika
sätt. Ibland svarar byggherren för
dem, men mestadels fungerar bygg-
entreprenören som mellanled.
Byggprocessen är sålunda uppdelad

i ett stort antal aktiviteter, som utförs
av olika kategorier av medverkande
och specialfirmor, av vilka var och
en vanligen är väl informerad endast
om den del av processen som direkt
berör hans eget verksamhetsfält. Bygg-
processen är också i hög grad be-
roende av de byggarbeten som ut-
förs i det allmännas regi, eftersom
dessa utgör en integrerande del av
slutprodukten. En hög grad av koor-
dination är därför önskvärd genom
hela processen, om ett tillfredsstäl-
lande ekonomiskt resultat skall kun-
na erhållas. Ansträngningar för att
uppnå bättre organisation och en bätt-
re översiktlig planering har emellertid
hämmats av det faktum att ingen en-
staka deltagare har full kontroll över
hela byggprocessen och därför ej hel-
ler kan ta ett fullt ansvar för den.
Detta medför allvarliga olägenheter
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Fig. 3. Byggprocessen, frón stodsplon till inflyttning.

vid husbyggnadsproduktion med tra-
ditionella byggmetoder. När man se-

dan fö¡sökt introducera industriali-
serade metoder, vilket ställer krav på
en mer kontinuerlig produktion, har
bristen på översiktlig kontroll av hela
byggprocessen medfört ett ännu stör-
re hinder.
Utmärkande för den grupp männi-

skor, som är knuten till ett visst bygg-
objekt, i projektering, i planläggning
och i byggande, är att den normalt
bildas för just detta objekt och upp-
löses när det är färdigt. Denna bygg-
grupp har således en kort livstid och
varje byggprocess blir i princip en ny
process med de inkörningsproblem
detta för med sig, trots att en del av
gruppens medlemmar arbetar san1-

man även på andra objekt.
Ett annat karakteristiskt drag för

byggruppen gäller gränsdragningen
mellan de olika medlemmarnas an-
svarsområden. Den är inte primärt
betingad av överenskommelser med
byggherren utan i många fall i för-
väg fixerad av de organisationer, till
vilka medlemmarna hör. Detta gäller
både dem som arbetar med projekte-
ring och planläggning och byggplat-
sens arbetare. Dessa fastlåsningar av
vissa arbetsuppgifter till vissa män-
niskor hindrar många gånger en ra-
tionell fördelning av arbetet och ger
en konstlad och stelbent byggprocess.

Fromtidsospekter

Varken produkten eller produktions-
processen har såsom den beskrivits i
det föregående förblivit oförändrad

Bqgqslotl

under de senare åren. Den utveckling
som synes ge de största möjligheterna
innebär en radikal förändring i pro-
duktens natur, vilket i sin tur på-
verkar produktionsprocessen och slut-
ligen skapar den struktur hos bygg-
b¡anschen som är mest lämpad att
producera produkten ifråga. Bygg-
nadsdelsproduktionen och samman-
sättningen på byggplatsen måste se-
dan betraktas som en enda integre-
rad operation.
Även om den färdiga byggnadens

läge är fixerat till viss mark produ-
ceras numera ett ökande antal av
dess kompor'renter och delar på andra
ställen än platsen fö¡ dess slutliga
sammansättning. Experiment har ock-
så gjorts att mera radikalt skilja bygg-
naden från grunden och att reducera
och standardisera de av grundförhål-
landena oberoende delarna. Man har
sökt få fram lättare byggnader, som
kan levereras "i paket" och som det
är möjligt att också lätt demontera
och flytta. Inom varje materialkate-
gori är det en klar trend mot att söka
uppnå minskad vikt utan att sådana
tekniska krav eftersätts såsom ljud-
isolering och värmeisolering. Utbyt-
bara, massproducerade och måttsam-
ordnade byggdelar anges som en av
de mest lovande utvecklingslinjerna
för byggbranschens utveckling.
En fråga som är av stor betydelse

för den framtida utvecklingen inom
byggbranschen och som har anknyt-
ning till byggföretagens storlek är sto¡-
leken på byggobjekten och kontinui-
teten i produktionen. Från de öst-
europeiska länderna, där de byggande

företagen ofta är garanterade en kon-
tinuerlig produktion för åtskilliga år
framöver, har det framhållits att en
industrialisering av byggandet icke
kan genomföras, om inte storleken
av kontrakten blir mycket större än
vad som är vanligt i de västeuropeis-
ka länderna idag. I alla producentled
från råvarufabrikanten till den byg-
gande entreprenören är man betjänt
av så stora order att man kan lång-
tidsplanera sin produktion.
I olika västeuropeiska länder har

man också från statens sida vidtagit
åtgärder som gynnat en sådan ut-
veckling. Mycket uppmärksammat
har våra danska grannars initiativ
med "montage"-kvoten blivit (Tekn.
-1. 1963, s. 892). Genom speciella
finansieringsvillkor har man fått igång
sto¡drift av bostäder med industriella
byggmetoder. Det har inneburit bygg-
herresamverkan, även mellan bygg-
herrar på olika orter, och treåriga
kontrakt på sammanlagt 1 500-
2 000 lägenheter har kunnat tecknas.
Man har även försökt införa meto-

der för att få byggprocessen i sig
självt mer effektiv, Mer mekanise-
ring, bättre byggplatsorganisation, ra-
tionalisering av kontraktförfarandet
etc. har bidragit till utvecklíngen.
Uppmärksamhet har också ägnats
frågan om en bättre koo¡dination
mellan projektering och byggande.
Det är sannolikt att "katalogproduk-

tionen" av komponenter och funktio-
nella element från olika ursprung av-
sedda att senare sammansättas konr-
mer att bli ett av de utmârkande dra-
gen hos den framtida byggbranschen
inom många europeiska länder. Detta
är egentligen det karakteristiska för
den traditionella byggbranschen, där
produktion av material och kompo-
nenter i allmänhet var åtskild från
dess sammansättning på byggplatsen.
Men den stora differensen i den fram-
tida utvecklingen kommer emellertid
att bli att de nya komponenterna, som
är industriellt framställda, lättare
kommer att kunna kombineras till
varandra både ifråga om dimensio-
ner och funktionella egenskaper. De
komme¡ att vara mycket mer sam-
mansatta än de hittillsva¡ande kom-
ponenterna i det t¡aditionella bygge-
riet och behöver föga eller ingen spe-
ciell passning för sammansättningen
på byggplatsen.



Man skulle dárför kunna finna föl-
jande cykel i utvecklingen: Vad som
från början innebar en awikelse frân
det traditionella mönstret har lett till
ett mönster inom byggbranschen, där
det kommer att bli svårt att skilja
mellan olika konkurrerande sektorer,
gränsen mellan det traditionella byg-
gandet och de öppna systemen inom
det industriella kommer att allt mer
suddas ut.

Det är påtagligt att det har varit
och fortfarande är stora differenser
mellan byggbranschen och andra sek-
torer av samhällsverksamheten ifråga
om produkternas karaktär och pro-
duktionsprocessen. En del av dessa

olikheter kommer alltid att bestå, men
det är en klar trend mot att minska
gapet mellan byggbranschen och and-
ra branscher. Detta är väsentligt, om
den ständigt ökande efterfrågan på

nya byggnader av olika slag skall
kunna mötas, och kräver en avsevärd
förändring i strukturen hos bygg-
branschen.

Lillerolur
l. Principal íssues concerníng lhe struclure and

the development of the building industry. Ia-
troductory report by the Secretariat, ECE, Hou.
Industry/8.1, 29 Januaty l9&.
2. Byggíndustrins ratíonaliser¡ngsproblent, Bygg-

fackens Indust¡iutredning, Stockholm 1962. n
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Europas länder strävar på skilda sätt att finna
effektiva former för en samhällelig politik

i byggfrågorna som gynnar utvecklingen mot
industrialiserade produktionsformer.

En aktuell överblick gavs vid det europeiska
byggseminariet i Prag, varifrån en fyllig rapport

här lämnas av civilingenjörerna
G ö ra n H e I I ste n i Statens institutför

byggnadsforskning och yngve palm
vid ECE-sekretariatet i Genève.

1) "The Development p¡ocess', 
- ana_

lytical reports by Mr V. Cervenka,
Tjeckoslovakia, and R. Walters,
Uni,ted Kingdom. (HOU. INDUS_
TRY/8.2 and 3)

Särtryck ur BYGGNADSTNDUSTBIN t2-13 tt

I många lände¡ kan man ganska klart
urskilja -den tidpunkt då man började
överge det mönster för byggandet som
varit typiskt und.er de senaste 50_100
åren för att pröva nya rnetoder vilka
rned mer eller mìnd¡e berättigande fick
etiket te¡na icke-t¡a d iti onell a, industriali_
serade, prefab, etc. Introduktionen av
nya rnetoder inom byggbranschen va¡
en följd av det andra världskriget och
en följd inte endast av den omfãttande
fö¡stö¡elsen av byggnader utan även av
att branschens,traditionella organisato_
lis\1. uppbyggnad i sig själv revs upp.

Olika lokala för-u,tsättningar ledde ìit1att byggbranschen reorganiserades på
olika sätt i olika länder efter kriget. En
del lände¡ kände mer än and¡a av k¡i_
gots följder, en del gjorde tidigare än
andra avsteg f¡ån de t¡aditionei,ìa me_
toderna. Men det enor.ma behovet av
byggnader, bristen på utbildad a¡bets_
kra-ft. och bristen på tr.aditionella bygg_
nadsmate¡ial berörde praktiskt taget 

-aìia

europeiska länder.

. . . hade olika förutsättningar
i öst och väst

Den huvudsakliga skillnaden rnellan
olika :lände¡ låg kanske i den situa.tion
som rådde under ,mel,la.nkrigsåren. Län_
de¡ som Stor-brirlannien, F,rankrike,
Neder.lände¡,na och Tyskland, hade fö¡e
kriget e.n relativt effektivt uppbyggd
byggbransch en.ligt det ,tradi,tionella
mönster som ,tid.igare ¡edovisats. iDessa
tländer úyckades först av alla höja sìn
produktion till förkr,igsnivå. Så snart
som b
¡ialen
var itä

på att
hela [injen, bl. a. genom yrkesutbi,ldning
av arbetare i de ,traditionella yrkena in_
om branschen.

Dct var betydligt senare som man in_
såg och accepterade att elt omfattande
byggande, speciellt av industrianl äggning_
a¡ och bostäder, men ocksåL ,av skoloi,
sjukhus, ko,ntor etc., var ,en ,permanent
och dntegrerande del i .den ,ekonorniska
utvecklLi,ngen och inte bara en úil[fåilrlûg
nödvändighet ef,ter kriget. Den ,kolossalã
aktivitet som utmärkte Vâsteuropas åter_
uppbyggnad under för¡a delen av 50-
tafet
dukti :::l:
,rig ö iffi-serad tet var
snart uppnådda och man rnåste vidta
ätgärder för aft int¡oducera nya m€to-
der, nya.material, nya yrken och nya
organisationsf ormer.

I de östeuropeiska länderna var för.-
håLllandena annorlunda. Förstörelsen
från kriget. varr avsevänt stöme än i de
flesta västeuropeiska länderna och där-
igenorn behovet av nya ,byggnader. I
Osteuropa hade också den traditio_
nellt organiserade byggbranschen varit
svagt utvecklad och så gott som hel,t
rivits upp under krigets påfrestningar.
Läget kännetecknades vidare av en skri_
ande br,ist på sådana grundläggande ma-
terìal som cement, stål och ,trä. Slutligen
drog den prioli.terade återuppbyggnaden
av industrin huvudpar,ten av den till-
gängliga yrkesutbildade arbetsk¡aften
bort i¡ån bostadsbyggandet. Det var
därför logiskt att ¡adikalt 1ämna de t¡a-
.ditionelJ.a metoderna nä¡ rnan skulle pla-
nera för en kommande expansion inom
bostadssekto¡n. Betong kom att bli det
främsta byggnadsmaterialet i for.m av
prefabricerade element, som efterhand
,blev a],lt större och mer sarnma,nsa;tta.
Centraìisering av den statliga planerring-
en och kontrollen, förtu¡ för byggande
i stä,der, en snabb uppbyggnad av ce-
mentindustrin och en drastisk begräns-
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Byggbra nschens struktu rförä nd ri nga r

i internationell belysning

I Vid det seminarium som FN:s eko-
norniska kommission för Europa (ECE)
anordnade i prag den tl_fO ãpriì i ai
- se Byggnadsindustrin 1964:2 _ dis-
kuterades de fö bran_
schens struktur, a för
att fö¡bätt¡a de öka
dess produktionsvolym. I fö¡sta hand
behandlades de struktu¡ella problemen
inom,husbyggnadssekto¡n. Fleia allmän_
na såväl som mera speciella ämnen ha_

itr.
underlag för behandting"., nu tyggUiÏl
schens utvecklingsfrågor. r)

Byggindustrins reorganisation
efterkriget...

,Före and¡a världskrigets slut var
byggbranschen i fle¡talet länder grundad
på ett organisator,iskt rnönster som i
sina huvuddrag inte hade änd¡ats un_
der
rial,
och
kesk
av ansvar och arbetsuppgifter mellan
byggherre, projektörer, specialiserade
konsulter, entreprenörer och underentre_
prenörer ansågs under denna period av
¡elativ ekonomisk stabiùitet vara tilrl_
f¡edsstilllande och bedömdes ge erfor_
derlig produklionsvolyrn från byggnads-
industrin. Även produktionen av ¡åma_
te¡ial och byggnadsdelar ansågs fungera
väl med hänsyn tijl va¡iationen i efter_
frågan.



ning av antalet hus- och byggnadsdels-
typer var faktorer som möjliggjorde en
snabb kapâcitetsökning inom byggbran-
schcn.

Trenden nu - ökad användning
av öppna system

En fas i utvecklingcn som på senare
tid kunnat iakltas i mänga västeuropeis-
ka ùänder sammanhänge¡ med ökade
krav på en differentiering av byggandet
svarande mot nya och alltmer skif.tande
behov. Dessa krav, som har sitt ur-
sprung bl. a. i den stigande lcvnads-
standarden, står i konf'likt rned utveck-
lingen av byggmetoder som 'base¡a¡ sig
på tunga fö¡tillverkade element inom
s. k. slutna system, dä¡ man ef;tersträvar
en mycket stor enhetlighet ifräga om
bostädernas planlösning, til,lverknings-
metodor, transpo¡ter och sammansätt-
ning av byggnadsdelar på byggplatsen.
Trenden synes i dessa länder gå mot en
ökad användning av s. k, öppna system,
d. v. s. system som bygger på industriell
produktion av ett storl antal ,mer eller
mindre sammansatta komponenter eller
funk[ionella element, vilka tillverkas, Ia-
gerföres och utbjudes på marknaden i
form av katalogvaror.

En l,iknande men inte fullt sä accen-
tue¡ad ,trend kan påvisas även i vissa
östländer.

Statligt stöd i Frankrike för
industrialiser¡ngen

I Frankrike ha¡ f¡amföra'ilt två fak-
torer invelkat gynnsamt på byggnads-
industrins utveckling ef.ter kriget och
bägge faktore¡na är resulrtat av statliga
initiativ. Den första utgjordes av det
stöd som staten gav till industrialiserat
byggande mellan 1948 och 1956, och
den andra va¡ införandet av det s. k.
"agrément"-systemet: förkont¡o11, labo-
ratorieprov och godkännande av nya
byggmaberial och metoder.

.Â,r 1948 utarbetades i statlig regi rit-
ningar och upphandlingsskisse¡ som un-
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derlag för projektörer och byggare att
utveckla nya byggmetoder med vilka
man skulle kunna ¡educe¡a den e¡fo¡-
der,liga arbetskraftå'tgången i byggandet.
,4,r 1953 organiserades pä liknande sätt
en upphandling av 50.000 hus och sam-
ma år' utarbetade man planer för att
kunna bygga 12.000 Ilägenheter varje år
i stordrift så att varje produktionsenhet
omfaftade mellan 600 och l.200 lägen-
hete¡. Ä.r 1956 reserverade man 25.000
lägenhetel fö¡ sådant byggande som in-
nebar tillämpning av p¡ocesser och me-
toder som hunde ge låg arbetskraftåLt-
gång.

På så sätt fick staten entreprenörerna
att investera i tekniskt utveckl,ingsarbete,
hjälpanordningar och mekanisk utrust-
ning. Frankrike har därigenom nu ett
a¡rtal eff ektiva system f ö¡ indust¡iell't
byggande som utan ytterligare statligt
stöd är ful'lt konkurrenskraftiga med de
bästa t¡aditionella metoderna. Dessa
system är "slutna" och använde¡ vanli-
gen betong som huvudsakligt material
antingen i fo¡m av sto¡a förtillverkade
element eller gjuten på byggplatsen med
standardiserade f ormelement.

En första etapp i utveckl'ingen mot
fullständig indust¡ial'isering av byggan-
det har sälunda med gott resu,ltat kun-
nat avslutas. Staten undersóker nu be-
hovet och möjrligheterna av att driva på
utvecklingen ,rnot ett öppet system för
utvecklingsarbete och industriell bostads-
produktion. På försök tülåte¡ man ex-
empelvis al,lmânna organ att sluta sam-
arbetskontrakt med byggentreprenörer
fö,r arbeten dä,r m,an skall följa dessa
nya signaler för del industriel.la byggan-
det. Föru,tsättningen är att byggnaderna
projekteras i samarbete mellan arkitekt
och entreprenö¡ och att man tillämpar
en viss minimislandard, utarbetad av
det offioiella franska byggforskningsin-
stitutot (C.S.T.B.). Avsikten är att gynna
en utveckling av sådana metoder som
grundar sig på en generell måttsamord-

Tjll vänster: I Frankrike har framgångs-
rika åtgärder vidtagits för att främja
byggandets industrialisering och en se-
rie systemmetoder har vuxit fram. Bilden
visar bostadshus byggda med system
Baret, som tillämpats iFrankrike, Bel-
gien, Schweiz och Västtyskland

Till höger: Den engelska byggnadsindu-
strin har utvecklat byggsystem bl. a. för
skolbyggnader och allmänna byggnader.
Bilderna visar från vänster en konstruk-
tionsdetalj och en byggbild från skolor
byggda enligt det "regionalt" utveckla-
de system Scola och till höger ett stu-
dentbostadshus byggt enligt system Do-
mus, som utvecklades ianslutning till
en utredn¡ng om behovet av studentbo-
städer under 1960- och 1970-talen.

ning av byggdelarna, vilket i sin tur
,längre fram kan möjliggöra en viss ut-
bytbarhet mellan olika system.

"Agrément" innebär eit of{iciellt god-
kännande av ett nytt byggnadsmaterial,
en ny byggnadsdel eller en hittills oprö-
vad byggmetod. Godkännandet, som
lämnas av C.S.T.B. efter noggranna la-
bo¡atorieundersökningar och praktiska
fältexperiment, gäller i fö¡sta ,hand un-
der en period av högst tre å¡. Vid ut-
gången av denna "karenstid" samman-
stäLls alla tillgängliga erfarenheter av
'materialets (komponentens, metodens)
tillämpning i praktiken. Om dessa e¡fa-
renhete¡ är goda lämnas ett permanent
godkännande. Betydelsen av agrément
sammanhänger rned de fr'anska ,bygg-

nadsstadgar som å'lägger entrepr€nören
och arkitekten vissa garantiförpliktelser
under en period av tio år efter bygg-
nadens färdigstâllande. De försäkrings-
bolag som vanligen anlitas för att
täcka denna risk är av naturliga skäl
mycket avvaktande i sin instä1'lning
visavi nya material och byggmetoder.
Så snart preli,rninärt godkännande läm-
nals av C.S.T.B. föreligger emellertid
normalt inga svårigheter att erhålla för-
säkring, byggnadstíùlstånd och eventuellt
statl igt finansieringsstöd.

Agrément-systemet får i första hand
ses som ett instrument att påskynda en
annars troligen mycket långsam utveck-
ling vad gäl1er accepte¡ande av nyhoter
inom byggbranschen. Värdet av ,att ha
,tilrlgång ti'll ett objektivt system förpröv-
ning och egenskapsredovisning av nya
rnaterial och metoder har emelle¡tid bli-
vit alltme¡ märkba¡'t i Frank¡ike och
har också uppmärksammats (i vissa fall
tagits upp) i ett flerta,l andra västeuro-
peiska länder, bl. a. Sverige.

Danskt stöd åt bostadsbyggande
i stordrift

I Danmark har en rad anmä¡knings-
vä¡da utveck'lingsfrämjande åtgärder
vidtagits på senare år. Den s. k. mon-
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tag€-kvoten innebär ett speciellt finan-
siellt stöd åt bostadsbebyggelse i stor-
drift med industrialise¡ade metoder. Den
har medfört,byggherresamverkan
även mellan byggherrar på olika orter

- och varje bebyggelse har därigenom
kunnat få en omfattning av 1.500-2.000
lägenheler på 3 år. F¡ån den I april
1964 ár viss .rnåttstandardisering införd
på allt hyreshusbyggande. Dessa åtgär-
der har betydligt unde¡lättat etable¡an-
det av permanenta fabriker fö¡ mass-
produktion av standa¡diserade byggnads-
element.

Ett tredje danskt initiativ av intresse är
inrättandet av Arkitekte¡nas Typehus-
kontor. Det har upprättats av Danske
Arkitekters Lands fo¡bund (D.A.L.) med
stöd f¡ån Boligministeriet, byggnadsin-
dust¡in och bygghantverkarna. Det är en
självständig institution, som har till upp-
gift att via förbundets medlemmar er-
bjuda de enskilda småhusbyggarna väl
genomarbetade typhushandlingar, för att
dârigenom medverka till en rationalise-
ring av småhusbyggandet. Samarbetet
mellan Typehuskontoret och a¡kitekterna
tillgår så att Typehuskontoret utarbetar
noggranna typhushandlingar somförbun-
dots medlemma¡ kan rekvirera och an-
vända vid småhusuppdrag samtidigt som
de hjälper till med den komplettering
av projekteringshandlingarna som är
nödvändig vid varje byggnadstillfälle
liksom övrig service för egnahomsbyg-
gafe.

Typhushandlingarna från Typehus-
kontoret innehålùer huvudri.tninga¡ i ska-
fa 1:100, fullståindiga arbets- och detalj-
ritningar, arbetsbeskrivning, massberäk-
ning, standardblanketter för olika ända-
mål samt en allmän ,beskrivning betr.
byggför.loppet, kostnadsþräkning, fi-
nansiering, anbudsinhämtning etc.

Svensk 5-årsplanering väntas
ge positíva resultat

I Sverige har den sta[,liga s. k. ma-
skinlånefonden verksamt bidragit 'till en

snabb rnekanisering av byggandet Väl
bekant. ä¡ ju exempelvis att antalet torn-
kranar stigit fr'ån ca 30 år 1950 till 300
år 1956 för att slutligen år 1962 uppgå
til{ ca 1.500.

Forskning, utveckling och di¡ekt stat-
ligt stöd syftande till en utjâmning av
byggandels säsongväxiingar (vinterbyg-
ge) är andra åtgärder som i rlikhet rned
en aktiv arbetsma¡knadspolitik har be-
främja.t en progressiv utveckiling av
byggnadsindust¡in och även vunnit in-
telnationellt intresse och e¡kännande.
Den ¡ullande S-årsplanering av bostads-
byggandet som nyligen beslutats av riks-
dagen väntas också få en mycket posi-
tiv inverkan på möjlighete¡na att åstad-
komma en ¡ationell,bostadsproduktion.

Bet¡äffande utvecklandet av nya in-
dustrialiserade byggmetoder är det som
bekant främst vissa enskilda byggentre-
prenörer som tagit initiativ. Man skall
emelle¡tid inte g1ömma bort den mer
långsiktiga och därför' .miurdre uppseen-
deväckande verksamhet som,bedrivits
(och bedrives) av byggstandardiseringen,
olika byggherre-organisationer och .ma-
terialtillverka¡e ifräga om stomkom-
pleblerings- och inredni,ngsdetaljer och
av den svenska trähusindustrin ifråga
om småhus.

Holländsk stimulans åt
byggföretagens exper¡ment

Nederländerna àr otL annat land som
inte bö¡ glömmas bort då man diskute-
'rzrr byggnadsindustrins utveckling. Sta-
ten ha¡ gett möjligheter tiill ökade bygg-
nadskvoter för projekt med arbetsbe-
sparande system och organìseral "pro-
duktivitetspr-ojekt". Detta har inspirerat
byggfirmorna att ägna sig åt experimen-
tell verksamhet och därigenom har fle-
ra byggsystem utarbetats. En cenlral
roll i r¡tvecklingsa'rbetet spelar forsk-
ningsorganet'Stichting RaLiobau", som
tiLl stor del är sta,tligt finansie¡at. Det
arbetar med teknisk bedömning av nya
mate¡ial och nya byggsystem, en variant

således av det flanska agrément-syste-
met. Ett godkännande hos Ratiobau in-
nebär, efter en viss begränsad exper!
mentverksamhet, att materialet eller sys-
temet kan användas ulan aft de loka'la
byggnadsförordningarna 1ágger hinder
ivägen.

Energiska initiativ i Storbritannien
Storbrítannien har pä senare år dragit

uppmärksamheten ,ti'll sig genom de
energiska iniliativ som tagits på rege-
ringsnivå för att främja en effektivise-
ring av 'byggnadsindustrin. Viktigast är
beslutet ait sätta upp ett speciellt organ
för forskning och utveckling inom "Mi-
nistry of Public Building and Works".
De[ta organ, som f. n. sysselsätter ett
70,ta1 professiondlrla újänslemân (arkitek-
ter, ingenjörer, ekonomer, kostnadsl¡e-
räknare, etc.) utreder och samordna¡
olika stabliga å'tgrirder som syffzrr rtilil
att åstadkomma en snabb produktions-
ökning inom byggnadsindustrin flamför.
allt genom eLt ökat användande av in-
dustrialiserade byggmetoder och báttre
organisation.

Resultaten har inte låtit vänta på sig.
En irnponerande samling kommiltéer har
på rekordtid ,lyckats framlägga en rad
konk¡eta förslag, bl. a.,beträffande rnå¡t-
samord,ning av byggnadsdelar, rtraf.ikpla-
nering, vinterbyggnadsmetoder och upp-
¡ättande av ett s. k. "Building Agency"
som skall fungera som serrvìceorga,n åt
byggnadsindustrin för samordning mol-
lan byggherr'a.r av mate¡ialinköp, infor-
mation om nya byggsystem ûì. m. Be-
tydelsefulla initiativ har också tagits på
lokaùt och centralt hå1,1 syftande itil,l en
intensiv utveck;ling av speciella bygg-
nadstyper, i första hand inom skolbyg-
gandet (vidare dârom nedan).

Osteuropa: Centrala dekret
styr utvecklingen

De östeuropeíska lànderna visar
många gemensaÍuna drag. Framför aLlt
kännetecknas dessa länder av ett starkt
sarnband mellan regeringspolitik och ut-
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vecklin'g inom byggnadsindusLrin. Det var
sålunda efter ett direkt politiskt beslut
man övergick till industrialiserade bygg-
metoder. Nödvänd'ig måttstandardisering
och 'typisering av byggnadsdelar, lägen-
heter, hela hus el,lor t. o. m. hdla g.rann-
skapsenheter genomfördes också genom
dekret från högsta ort. Om man dä¡till
trägger att statliga organisationer svarar
för stö¡¡e delen av produktionen, åtmin-
stone i städerna, och â,it .man är i av-
saknad av markpolitiska problem, är det
,lätt att förstå den snabba utveckling som
kunnat iakttas hos byggnadsindustrin i
östeuropa. Denna förklaras också av
den rnålmedvetna satsni.ng på forskning
och utveckling som ãr en nödvändig
förutsättning vid atrl produktion i sto¡a
serier. ,Fo¡skni'ngon sker dels kontinuer-
iligt i stora, special'iserade forsknri,ngsinsti-
tu't, dels i utvecklingsgrupper som i prak-
tiken omsätter ¡esurltaten från den kon-
tinuerliga forskningen i väl studerade
och utprovade rtypprojekt. Denna senare
ve¡ksamhet har rnycket gemensamt med
clet målinriktade utvecklingsarbete som

sedan länge bedrivits av vissa regionala
myndigheter i Storbri.tannien.

Speciella utvecklingsprogram
Särskild uppmärksamhet âgnades vid

Prag-serninariet den utvecklingsprocess
som e¡ford¡as för att ,förfina och an-
'passâ €n viss hustyp så att den lämpar
sig för industriel'l massproduktion. Erfa-
renhete¡ på detta område står, som redan
närrìn'ts, framför all,t att hâmta i öst-
europa och Storbritannien.

Den tjeckiske professorn V. Cervenka,
chef för ett av de statliga by'ggforsk-
ningsinsti'tuten, definierar utvecktlings-
processen som det komplex av å,tgärder
som måste vidtas fö¡e produktion, om
man vill genomföra förändringar ifråga
om produktens funktion, dess tekniska
sammansättning eller 'ifråga om produk-
tionstekniken. ,I anslutning i'll detta ut-
veckìingsarbete projekteras även nya
produktionshjälpmedel som är anpassa-
de till den förändrade produktionstekni-
ken. Omfatrüni,ngen av detla utveck-
lingsarbete varierar med produktens ka-

'raktäl, med produktionsteknikens ut-
formning och med omfa,ttni,ngen av de
förändringar det är fråga om.

Utvecklingsprocessen baserar sig på
och utnyttjar resu{tat från kontinuerligt
pågående grundforskning rörande:

l) konsumente¡nas behov

2) byggnadsmaterial
3) konstruktionsprinciper och -teknik
4) produktionsmetoder

Dessa ol'ika forskni,ngsgrenar är i
princip oberoende med skilda problem
och möjligheter. En koordination dem
emellan, speciel'lt i tidsavseende, är
emelle¡tid synnerligen betydelsefull och
utgör i själva verket en av statens vikti-
gaste och svårasle uppgifter.

Utvecklingsprocessen är alltid'inrik-
tad mot ett bestämt må,I och omfattar
vanligen i princip följande avsnitt:

1) definiering av utveck,lingsuppgiften
(målet)

2) etablering av en utvecklingsgr'upp
3) experimentella studier av

a) funktion
b) konstruktionsprinciper
c) produktionsmetoder
d) produktionsplanering

4) utveckling av experimentella skis-
ser för olika alte¡nativ

5) jämförande utvärdering av de skis-
sorade alternativen

6) beslut om byggande av experi-
mentprojekt

7) genomförande av experimentpro-
jekt

8)utvärdering av experimentprojekt
9) beslul om fortsatt utveckling och

direktiv beträffande projektering
och produktion

10) utarbetande av typri'tningar för
byggnader och komponenter

l1) upprättande av en produktionsbas
för massproduktion av byggnads-
delar och utarbetandet av effektiva
hjälpmedel för byggnadens saÍn-
mansättning

12) inkörning av produktionsförloppet
(inktl. byggnadsmetoder på arbets-
platsen)

13) genomförande av massproduktion.

En fullständig utvecklingsprocess tar
ca 5 å¡. I sammandragen form visas i
tabell 1 ett tidschema, som prof. Cer-
venka gjort upp för utvecklingsproces-
sen fram till beslut om ,rnassprodukhion.
Med hänsyn'till utveckrlingsprocessens
längd bör den baseras och kny'tas an

Två bilder från ett elementbygge I Tjec-
koslovakien. Den övre bilden visar den
bärande stommen med betongelement
till pelare, balkar och bjälklag. Därun-
der stomkompletteringen på samma byg-
ge, utförd i traditionell stil med lätta mel-
lanväggar i håltegel som sedan putsas.
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Tabell 1.

till en 'långsiktig ekonomisk planer-ing i
vilken hänsyn rtas tirll förväntad stegring
av lev¡adsstanda¡den och förväntad
ekonomisk och teknisk ulveckling.

Den brittiske arkitekten R. T. Walters,
ställföret¡äd,ande chef för forskning och
utvecktling dnom Ministr.y of ,public
Bui;lding and Works, beskrev vid prag-
sem,inariet bl. a. den historiska bakgrun-
den till införande[ av de speciella ut-
vecklingsprog¡am för vissa byggnadsty-
per som ûumera är vadliga i Storbr,i-
'tannien.

Pionjärer f ö¡ dessa u;tveclclingsprogram
har de myndigheter varit som svarar för
skoJ,byggandot. Många av de nya ut-
vecklingsåtgärderna utarbetades av den
¡egionala myndigheten Hurtfortshire
County Council 1946. Dema rnyndighet
stod inför behovet av at,t snabbt bygga
skolor vid en rtidpunkt då ,det var ont
om både,t¡adirlionella,byggnadsrnate¡ial
och ;ut'biúdad arbeþskr¡af,L. Vidr rden ,ti'd-
punkten ansågs den enda úösningen vara
att bygga standardiserade kl,assrum, en
rlösni,ng som €mellertid frå,n .pedagogistka
synpunkter ansågs otillfredsställande.
Hurtfor,tshile County Council ulveckla-
de dä¡fö¡ ett byggsystem ,för skolor med
vilket man r¡red ett begränsat anta,l bygg-
delar kunde tillfredsstäÌ,la rnycket var,ie-
rande behov.

Hu¡tfo¡tshire County Council ku.¡rde
ange sina skolbyggnadsbehov för åtskil_
liga år framå,t i tiden. Ett rnycket ,liv_
aktigt ,team av arkitekter utveckLade ,i

nära sarna¡bete med pedagoger och ,ma-
terialleverantö¡or erfo¡de¡liga hunrdbe-
ståndsdelar, der,
fönster, ytb em.
Detta team un_
dervisningslag, som i ,huvudsak befri,ade
skolbygga,ndet f¡ån de lokarla myndighe_
ternas ,byggbestämmelser. De införde ett
enkel't. måttsarnordningssystem för atl
uppnå en var-iantbegränsning och de an_vände inköp avbyggn uppliand-
Iing g

Olika byggherrar 
- samma

byggsystem
.Ä.r 1956 fö¡de en annan ,myndighet,

Nottinghamshirre Cou'nty: Council, ut-
vecklingen ytterligare ott steg fra,måt.
Med en lúknande integrerad utvecklìngs-
grupp ìsom i det föregående beskrivits
utvecklade den ett eget system för skol-
byggande. Den fann emellertid aft dess
eget program ,inte var tillrãck'ligt stor.t
för a,tt man skul,le få. full effekt av sys-
,temet. Därför förenade man sìg med
elt antal and'ra myndigheter i ett kon-
so¡tium som numera är f<ânt som
CLASP. Ett aûtail olika bygghet.rar art-
vände sårledes samma 'byggsystem. Var.je
myndighet lät s.ina egna ar.kitekter r.ita
de skolo¡ de behövde men dessa arki-
tekter använde de ,byggnadsdelar som
rnan kommit överens om i den centrala

gruppen. Byggmatoriailhil,lveikarm,a fick
,dä¡för En stor och kontin'uerlig arbets-
'vo'lym och kunde därigenom ge särskilt
förmånliga priser.

Inspirerade av de regionala ini,tiativen
ha¡ utvecklingsgruppe,r efter hand bi,l-
dats också av centrala stattriga verk, som
har med byggfrågor att't göru. rFörst kom
undervisningsministeriet, sedermer.a mi-
'nister,ierna f ör bostadsbyggande, sjuk-
vård och allmânna ,byggnader och ar--
beten. Et,t organisera,t samråd har vidar-e
etatile¡ats mellan dessa ministerier-.

Utveck'lingsprocessen är i Sto¡britan-
nien organisor'ad i huvudsak på samrna
sätt som i Tjeckoslovakien. Skillnaden
mellan marknadsekono¡ni och planeko-
nomi med{ör emelrlertid ,att vissa pro-
blem rtillkom.me¡ och förlänger pÌ-oces-
sen. Sålunda måste exempelvis efterhå-
gan på byggnaden ifråga organiseras,
vilket ofta krävo¡ omfattande förhand-
lingar. Vidare har man ofta problem
med att ge utvecklingsgruppen sådan
aukioritet ,att. resulrta et av dess arbete
verkligen 'blir fuiit ;utnyttjat. Slutligen
har ma-n i vissa fa1,l ,svårigheter med att
erhålla ,tillräcklig fdhet inom gällande
byggnadsbestämmelser. och kont,rakts-
regler för att tillåta nyheter att prövas.

Sammanfattning

En briiljzr,nt sa,mmanfattning av de å!t-
gärder som krävs för en fo¡lsa,tt snabb
utvecklLing av'byggnadsindust¡ins effek-
tivitet och produktionsförmåga gavs av
arkitekt Walters i ha'ns analys av ut-
veckl,ingsploblcmen. llan a,nsåg alt:

l),Man måstc uppnå sådan kontinuite,t
i eftelfr'ågan att hela byggnader kan

projektelas fö¡ ett rationellt, rrnen ej
standaldiserat,'uúörande inom eb! pro-
gram av ansenl,ig storrlek. På så sätt
kan en utgångsmarknad skapas för
sta,ndardiser.ade byggnadsdelar och
den investering man behöver göra för
dessas utveckling kan försvaras.

2) Man måsLe acceptera en variantbe-
g,ränsning if'råga om måtten ,på de
byggnadsdelar som rtil,lverkas. Om pro-
grarnmet har tilrlräckligt stor volym
kan denna va¡iantbegränsning ága
rum inom prog¡a.mmet sjä1vt. I annat
fall är ett system för måttsarnordning
nödvändigt. En uppgörelse ,rnåLste då
komma till ständ rnella'n projektörer-
na å ena sidan och tillvetka¡na av
'byggnadsdelar å den andra, ,om att
söka minska antalet olika mått som
skall användas ú byggandet.

3)Det är nöclvändigt att myndigheternas
förordningal anpassas rtill nyhoterna
inom byggnadsindustrin, ,m. a. o. att
,man i 'utvecklingsarbetot tirllåts göra
avsteg i [ämplig omfattning från den
byggnadslagst.iftning och de andra
rnyndighetsförordningar som idag reg-
le¡ar ,byggandet.

4) Man ,behöver objek'tiva rnetoder för
att ku.nna mäta egenskape¡na och var-
aktigheten hos nya rnatenial och bygg-
nadsdelar. Utan sådana metodel hind-
.ras utveckli'ngen av ny teknik av sub-
jektiva bedö.mningar av säkerhetssyn-
pr.rnkter och av den naturliga motvil-
jan hos olika yr.keskategorier mot att
ulsät,ta sin beställa¡e för onödiga r-is-
ker-.

5)En positi,v och aktiv inställning för
nyheter behövs hos de olika ,projek-

Arbetets l-nnehåt]- Â.t
n n+1 n+2 n+3 n+4

Forskning betr. funktlonella
betrov

Foreknlng betr. material och
produkt ionsf örut sättnlngar

Bedömn1ng av forskningsresu1-
taten och utarbetande av undcr-
Leg för erperJ-mentproJektering
oeh experlmentbyggandc

Experimentpro jektering octr
exp er 1me ntbyggande

Bedömnlng av experlmentverk-
sanheten, Jämförelse med andra
forsknlngsresultat octr gransk-
nlng av de ekonomlska möj1tg-
b.e terna

Beelut om massproduktion
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8) Byggnadsrnateria,lfabrika.nterna 
måste

visa en vilja
a) at't sanrarbota ¡nod ,byggherreorga_

lisa,tionor, som kan ange vilkafunktioneila krav som ,rnåste rnö_
tas,

b) abt ii,nrilata anhetEt på atrt få f,ram
sammanñatrte iläsningar ri etä,l,leû för

a'tt r¡,t'arbeta ritningar som .baserar
srg pä ett enda dominora.nde rna_
te¡ial,

c) att,anlita endiut rnyckot kvalifice-
rado projektörer,

d).atrt-upprii,tthållila en hög standald på
rti,l'lvolkningsk tDrollen.

9) TirltLräckliga resu.rser måste a,vsåi,ütas förlångtidsforskni,ng, för sp"idning av[orsknings¡€sultate och annan ñr,for_
mation sa.mt ,för undervisningen.

\
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I april 1964 ordnade byggnadsstyrelsen
en intern konferens om elementbyggeri.

De tekniska föredragen inleddes med denna

översikt av de administrativa förutsättningarna
för byggandets industrialisering av chefen för

Statens institut för byggnadsforskning,
docentLennart Holm.

nomiska förutsättningar och 'inte de cen-
tr'ala maktförutsättningar, som har varit
bakgrunden till öststaternas elemenûsys-
tem. I väster har rationa'liseringen få'tt
ske i konkur,¡ens, även om statsmakter-
na på olLika sâlt medve¡kat rtilf denna
rartional'isering, ekonomiskt och genom
ftagstiftning. Men ,typiskt är, atl i vlist-
,länderna rhar par'al,lellt utvecklats d¿ls
slutna system, initierade frän företagar-
hå1,1, dels öppna system, in'itiorade firån
beställa're, projektörer och rnyndigheter.
Det rbetyder alútsä dels att det ,har ska-
pats en försä'ljning av "färdiga hus" av
typ Camus eller Coignet eller Skarne,
dels en ökning av rnöjligheterna rLil,l för-
,tritllverkning gonom produktstandardise-
ring och modulsamondning.

'Oppna system
Det idag mest betydelsefulla ä,r inte

valet mellan öppna och slutna system,
utan rnöjligheter.na att förena fördelar,
som det s'lutna systemet ha'r, rned den
öppna konkurrens, som de öppna syste-
men medger. Här [önar det sig att stu-
dera det engelska skolbyggandet. I Hert-
fordshire County Council startade man
1946 øn central projektening och en cen-
tral ;tiLlve¡kning av komponen'ter för
skolbyggandet i länet och lyokades
ästadkomma en Llångsiktig och ekono-
miskt effektiiv ,nyinriktning ,av skolbyg-
gandet, med sta¡kt utnyttjande av för-
tilrlverkning av de tunga och stor¿ de-
ûa¡na men också av inrodningselemen-
,ten. rFramgången i Hertfordshire upp-
muntrade undervisningsmil'isteniet att
1950 ,ta upp och utveck'la systemet i en
utvecklingsgrupp för skolbyggande, som
sedan dess arbetar dâr. Iniitiativen har
yttenliga,re fullföljts i andra l'än - i
Nottinghamshire County inom Clasp-
gruppen. Man fann dâr, att omfatt'ning-
en av skolbyggandet i Jänet it¡ots allt
var .för liten för a,tt ge den rtillräckliga
avsättni,ngen för en element,lillverkni'ng,
och däúör sökte rnan utvidga byggher-
regruppen till även and¡a kommunala

myndigheter och enskilda. Ma'n fick dä'r-

igenom en tilùräckl g bakgrund f,ör att
fu,llföl'ja och förfi,na den rnetodik som

He¡tfordshirc-ex'perirnen;tet och under-
visningsministe,riets utvecklingsgrupp ha-
de ko¡nmit till, och man skaffade de

reel'la ekonomiska f ö¡utsättningalna f ör
att a¡beta med ett i princip öppet sys-
item. Man üät dJika projektörer arbeta
med olika och specialanpassade projek't,
bara de anvânde denna 'gemensaÍuna
bygglåda. Clasp-gruppen, som är ettkon-
so¡Liurn av byggherrar, 'har 

f. n. onbygg-
nadsomsättning på 'ungefär 150 milj. kr
om åL,ret, vi,lket rnan halbedömt vara
ill,räckligt för rtillverkni,ngen och för den

f o¡tsat¡ta utveckling av projekteringsme-
,todiken.

Efterkrigsutvecklingen i Sverige
Vad. har sket't i Sverige? Här ha¡ in'te

rått samma förutsättningalsom i öst

och väst. Krigets vorkningar var i'nte av
den art, som i de ,krigsdrabbade tlän-

derna. Vår byggnadsindustri slog visser-
'ligen ígen några å'r i den al'lrnänna krigs-
psykosen, men den demolerades inte:
arbotskraften ¡educe¡ades i'n'te, organi'
sationerna bröts inte upp. Men vi fick än-
då en inverkan av krigstiden på den svens-

ka verksam'heten: en 'hel del fick tid
alt funde¡a och syssla med annat än at't

direkt projektera och bygga. En hel 'rad
ulredningar sa;ttes 'igång. Del är under
denna'tid, som'byggstandardiseringen
sta'¡tar sibt arbete, som funktionsforsk-
ni,ngen på bostadssidan komrner dgång

och fullföljes genom aút Ilemmens
Forskningsinstitut biltdas och köksstan-
dard,iser,ingen kommer till. Mycket av

det a¡bete som seda,n ha¡ bLivit kän'ne-
tecknande för de svcnska insatserna inom
förtillverkat byggeri, sta¡tar under krigs-
åren. Vid sarìrna tidpunk't, och delvis
beroende av hämningarna 'under: krigs-
åren, får vi en ny bostadspolitik och

en ny byggnadslagstiftning. Båda tjänar
till att skapa större ,produktionsetapper.
Man gör det ,av tekniska och ekonomis-

Stora serier i ett litet land

r I förra numret av Byggnadsindustrin
har civilingenjörerna Hellsten och Palm
redovisat överläggninga¡na vid ECE:s se-

minarium i Prag. Där klargjordes bl. a.

hur anledningarna till byggnadsproduk-
tionens omstrukturering varit den för-
störelse av produktionsresursetna, den
decimering av arbetsk¡aften och den
uppdämnìng av stora byggnadsbehov
både i antal och standard, som kriget
medförde.

O'st och väst efter kriget
I öst, med dess rtotatlsty.rda ekonomi

och produk'tion, skedde uppbyggnaden
pà fasta direkbiv. Dot var rinte f,rågan
om någo.n beroendeställning rnellan kon-
surntion och produktion. Man kunde
fritf välja sin trtgångspunkt, och man
val,de 'sin utgå,ngspunkt i produktions-
rnöjLigheterna. Man utvecklade elt pro-
duktionssystem för bostadsbyggande, till
vilket konsumtionen fick anpassas. Man
kunde bygga upp en produktion av
tunga byggnadselement med en ,teknik
man snart rlär,de sig att 'behärska, och
man fick ,acceptera de produkter som
därmed kunde åstadkommas. Uitmärkan-
de för Sovjets och 'sa,tellirtstatornas €le-
,mentbyggeri är at't man a¡betar rned
he7t" slutna system. Alla produkter är
samord'nade ûill varandra, rnen into på
ett sådant sätt a,tl de kan ersättas ¡ned
andra produkter. Det är en total fabri-
kation av alla delar, och det finns ingen
utbytbarhet mel,lan dessa dElar. Där
finns úngen upphand'lingsfrihet, utan
byggandet är ett fullföljande av den för-
rti,l'lverkning, som ske¡ på fabriken. Pro-
dukternas egenskaper har alltså i sto¡t
sett fått bestämmas av vad fabriker,
úranspo¡tappa¡at och,byggnadsplatsap-
parat ka,n åstadkom,rna. F¡ån ,brukssyn-

punkt har funnits rnylaket övrigt att öns-
ka. Nu har ,det skett en utveckling 'til'l
högre kvalitet.

I västlände¡na gick utveoklingen rtil'l

på ett anna,t sätt. Där har man i¡lte haft
de marknadsförutsättningar, inte de eko-
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ka skäI, men också clelvis av ideologiska
skäI. Grannskapsplaneringon rned dess
strävan att av funktions- och trivselskäl
skapa större enheter, är en produkt av
dessa å,¡. Mot ,den ,bakgrunden koncen-
treras projekter.ingen.

Nu kommer de stora specia;liserade
projekteringskoûrto¡en rti,llr, rt. ex. dnom
HSB, ganska snar,t inom ,Riksbyggen,

inom några av de stöne kommunafla
bosladsföroiagen. De stola enhete¡na
drar med sig intresse för mate,rialtil,l-
verkning från bygghsrr.esidan. En del
av företagen köper in iller bygger upp
egna industnier för fö¡tillverkning av
snickerier, köksin.redningar, tr:appor.
Man skaffar sig egna ,marmorbrott, ett
vriktigt material 'på den rtiden. rMan bör--
jar rti'llverka kyiskå'p, på byggherrebe-
ställning och under byggherreledni,ng.
Vi får produktionsföretag, som spe-
cialiseras och görs stor-a. En del kom-
munala bostadsföretag bygger ut sig till
byggnadsföretag. Riksbyggen kommer
till - första motiveringen var att skap,a
en garanterad sysselsättning för bygg-
nadsarbetarkå¡e¡, soln nu friställs f,rån
millitärtjä'nstgöring, andra skäl var kon-
sumentbefrämja'nde. Vd får no.rme¡ för
belåning, som rninskar på "toleranserna
i behov". Man kan inte rläng.re röra sig
alildeles finitt, från det s?imsta till det
bästa. Vi får en no¡malisering, som ger
anledning tilrl ,längre se¡iEr rned rnindrc
va¡iationer i kvalitet ooh utform,ning.

Elementbyggeri inifrån
Vi får även från företagssidan ett rin-

t¡esse för byggnadsdelúilrlverkning med
stark begränsning av va,ria,ntema, s.tark
begräns,ning av kva,litotsvariationerna.
Man kan peka på dörrar, spisar, ky,l-
skåp, ,rör och VVS-irnstaillationer. Och
man bör peka på en av de rnest in-
tressarìta stand,a¡dise¡ingsåLtgärder., s om
har företagits i landet, nämligen den
som är'beroende av sto¡leken på de plåt-
pr-essar, som Guslavsberg kunde impor-
;tera ef,te¡ kniget för att göra badkar.
Den fick rtilt, följd en måûtstandardise-
ri,ng, som påverkade hela den öv,riga
badka¡sbranschen, och som i kombina-
tion med det av IISB utveckl,ade AB-
,blocket för anslutning av badkar, wc
och tvåittställ, gav en,måûtsta:nd ardisering
av ett helt ¡um. Den standarden har
slagit hårdare än någon anna,n standa¡-
disering i Svorige - men först för ebt
par år 'sedan blev den saLt på papper
som standard.

Man kan alltså. ka¡aktärisora Sveriges
fram,b¡ädande på elementbyggnadslinje
som eft "elementbygger.i ú.nifrå,n". Det
började rned
detaljerna, de
vritlka många
righeterna att få,dem utfö¡da på bygg-
nadsplatsen med ¡tiù,l,räcklig kvalitert och
tillräckligt fort var uppenbara. Den in-
dustri:ella produklionen hade kLa,ra för-
del,ar'.

De tillverkningsserier, som därigenom
skapades, var stora - så stora att de
utan vidare har kunnat ,bä¡a en mä,ngd

76

företagsenheter. De har inte haf,t ,till
fö'ljd en monopoliserring av rtilrlverkning-
en av dessa delar. Tvä¡tom, följden har
blivi.t en öppen br.anschkonkurre,ns mel-
[an rrnånga och ,rel,arlivt stor.a företags-
enheter, som väl har fåût plats intiLl var-
andra. Stundom har de, ûrots att det är
många, trols aût ,de har stor kapacitet,
ändå haf't svåri'gheber att tillgodose de
mycket stor'a selier, som bostadsbyggan-
dot har ofterfrågat.

Stombyggandet
Detta är a1l'lså ebt elemenlbyggeri ini-

f'¡ån. Det gälrler bostäder. Det gál'1er inte
de övriga byggnadssektor-erna. Det gäl-
ler ir¡te stombyggandet. Men det ka,n-
ske idag ändåL är elernentbyggande av
stoIlÌmal'na som intressera¡ oss. Dst ste-
get har vi kva,r at,h ta. Stombyggandet
utanför bostadssekto¡n intr.esser.ar den-
na konfsrens speoiellt. Vú har ,några
stombyggnadssystem med fö¡tillvErk-
ning. Vi har trähusen, som successivt
har utvecklat sina slutna ,system, och
få,t[ u'tveckfa sin ,marknadsför.ing i relø-
tion ,tirll de¡ta, fått utöka ,sin service just
därfö¡ artrt systemet till sin princip är
sl.utet. De Ltenderar artrt bli i¡¡te bara el,e-
menttiúlverkare utan också grosshandla-
re i komplebte¡ande ut¡ustnring. Vi har
,det mesl konsekventa exemplet på debta,
Elementhus i Mockfjärd, vaß sätt att rta
hand om elter öve¡sä,tta projektering,
marknadsfö¡a och utföra sina produk-
ûe¡, är et'f exempel pä eXL flexibelf ,men
,dock slutet system. Det samma gäl,ler
systemen för flerfamiljshus - allesam-
mans är uppbyggd,a som ett d,irekt full-
följande ,på byggnadspl,artsen av de möj-
tligheler som ha¡ skapats på fabriken,
och med föga utby,tbarhet och ,lite,n ,möj-
lighet rtill öppen konku,r,rens, seda,n valãt
av system har gjorts i upphandli,ngen.

Fem förutsättníngar för
elementbyggande

Kan nu stombygga,ndets,'elemenLise-
ring" gå samma väg som inredningens?
Kan vi få flam möjlúgheter ,arût utan
konkurrensjnskränkningar iti,llämpa a,va,n-
ce¡ade Lrnetoder för inomhuslil,lverkning
av sä stor del som möjligt av ,byggna-
derna, och reduce¡a byggplatsarbetet?
V'ilka fôrutsätlningar har vi i Sverige
för en sådan utveck{ing idag?

Itör det fòrsta kan vi väl f. n. mycket
väl ta hand om bå'de stora, ömtfuliga
och tunga element på byggnadsplatserna.
Vi har utveckl,a,t en rtranspo¡,trteknik på
byggnadsplatsen med truckar, kranar och
hissar. Vi har utvecklat en ,montagetek-
nik med tillräcklúg noggrannhet i rnått
och kvalitet. Vi kan en he,l del av de
mate¡ial'tekniska åtgärder som behövs
för' att klara ett ,monte,r.ingsbygger-i med
stora enheter i stälúet för etrt hanlverk-
tligt byggeri med små byggnad,sdelar.

För det andra har vi tilrlverknirngsmöj-
trþhete,r för byggnadselement. Såsom
byggnadselementtillverkningen har ut-
vecklats ute i vä¡lden rör det sig inte om
särskilt komplicerade processer. Man ar-

betar i hög grad med ,betong. Det ä,r
ebt male¡ial som vi behärskar och ha¡
en framskjuten forskning på. Ka'n vi
dessutom få 'tillverka belongen under
de goda förutsättningar, som kan ges
under ûak både för mater'ialkontrol,l och
produktkontrolrl, finns det ,inga hinder
för aût även til'lverkningssidan ,skal'l ku¡r-
,na 1ösas. Det gäl,ler rnaturlrigtvis också
andra material än betongen. Dessutom
är' invesleri'ngar ii maskiner och anlägg-
ningar för den rllllverkningen inte sär-
skil't höga jämförda ó. ex. ,med de in-
vesteringar som den i;nredningselement-
ilrlvelkning har krävt, som vi r.edan nu

har'.

För det tredje, kan vi klala transpor-
terna? Det har inte varit någol problem
för' de dy,ra, öm'tâliga och [äûta enhoter,
som elemenltiúlverkni'ngen hibtills rhar
syss'lat med. Margirnaler,na mellan de
priser, som fabrike¡na kan ge, och de
kos[nader som det skulle dra aft åstad-
komma samma kvalitet på byggnads-
pl.atsen, ha'r varirt ,så stora, abt ,transpo¡t-
kostnaderna inte har vålùat bekymme.r.
Man kan ändå inte kunkurrera på byCg-
platserna med det som denna industri
levererar.

Med stomelementen förhåli1er det sig
sannolikt pà ett hel,t. annat sâbt. Dels
âr de tunga i hanteringen. Dels är de
billiga i förhållande till sin vìkt. Mar-
ginalerrra i konku¡¡ensen rnellan fab-
rikspriser och det sorn kan å.,stadkom-
mas på konventionëll't sât,t pâ bygg-
nad,splartsen är sanndlúkt mycket små.
Hä¡ firms inte rnycket utrymme för
itrransporrlkostnade¡. Och i'transportkost-
,naderna Jdgger då kostnader för em-
balrlage, för ornlastninga'r och för re-
klamationer.

I avseende på. rtranspo¡te¡na är Sve-
rige ingot 'litet land, som ,det står ú ¡nin
'¡ubrik. Ser man tifl ,byggnadsti,l,lverk-
ningens om,fattning och fördelni,ng ,re-
gionalt, så får man en ganska klar bild
av 'vi,lka föru,lsättningar vi har. Vi kan
dela upp de ungefär 16 mi'ljader sorn nu
åiligen investeras i byggnade¡ och an-
rlägg,ningar i regioner, som då kommor
att se ut ungefär på det sätt den här
figuren visar:

Av de 16 miljarderna läggs unge-
fär 5 mitljarder i Stockhollrns-området
inom en radie av 10 mil (en radie som



t.,ex. de ryska elementfabrikerna betrak-
tar som maxfurìum för si,na rtransporrter),
Inom GöLeborgs-regionen, med kanske
något mindrre ,radie, blir det 2 rrniljarder,
inom Skå,ne,regionen knappa 2 miljar-
der, i den övriga landsdelen söder om
Mäl¿rren tl,igger 3 miliiarder och i den
norra delen av landet ligger 4 miljarder.

Det i,nnebä¡ all,tså, att mellan hâlften
och t\¡ä tredjedelar av husbyggnadsverk-
samheben Lligger så koncentrerad, abt den
ger föru,tsättning,ar för Elemenltillverk-
ning och elemenltranspor,t enrligt de be-
dömningar som hi¡¡ills har gälrlt. Resten
av produktionen Júgger så spridd, att
úranspo¡¡kostnadorna ti'1,1 rnå,nga platser
sannolik,t idag omöjliggör ett element-
byggande, årtminstone rned bi,lliga, tunga
ele.ment.

Fòr de t fjàrde krùver en övergång t'il,l
byggande rned stomel€ment, ,a,bl anlalet
varrianter kan ,begränsas, och ,atrt varje
elementityp få,r så stor giltighet, så stor
anvândbarhet som möjligt. Vilka föru,t-
säûlrringar ,ger dagens byggande dä,r?

Bostadsbyggandet ger goda för.'utsätt-
ni,ngar. Med nuvarande produktionstakrt
så bygger vi ungefär 70.000 vandagsrum
om året. De ligger í en storlek rnelrla,n
20-25 m2. De,L ä¡ Linte svårt, att finn'a
den begrä,nsning av elementens rnätt,
som kan kfara de 70,000 ¡um.men. I bo-
stadsbyggandel byggor vi r¡ida¡e ungefär
200.000 ,rum om året i stor,leken 10-12
m2 - 'alla kök och sov,rum. Där ges
del ännu större möjl,ighete¡ för ,atrt di-
rekt ,till,verka element, avsedda att åstad-
ko¡nm.a 

'dessa 
,¡um.

Varje är bygger vi ungefär 4.000,klass-
rum av 60 mz storlek, genom normer
rn¡4cket bestämda i sina rrnåût. Där bö¡
också allfså fin'nas stora rnöjligheter.
Och sedan bygger vi ,e¡t stort a,ntal kon-
torsrum, hul rnåLnga vet ùngen, i fö¡valt-
nings- och kontrorsbyggnade¡. Flortalet
kanske med en storlek, som är av un-
gefär samma slag som bostadens .rum,

och där krave¡l rt. ex. på dags{jusbeþ-
ning är ungefär desam,¡na. Där rnöilig-
heter arlt f,inna en gemensam nämnare
allltså borde va¡â storâ.

Varf ör görs .ingen rnarknadsundersök-
ning av den¡a avsättning för byggnads-
element? Att. det inrte görs frå,n indu-
strihåll är ju rnärklig! redan det. Att
det inle görs frårn det altrnänna hållet
är också rnä,rkl,igt. Jag vill erinra om,
att SAR för 10 år sedan a,nrhöItr om ett
mycket måttligt a,nslag hos dåvarande
nämnden för byggnadsforskning om alt
göra just en sådan ubredning: att ,ta ett
sûickprov på det äi,liga ,byggandet, för
aút ur det s,tudera 'de frekventa må'tt
som skulile ti'llgodoses av en omfat¡ande
elemenütri,llvorkning. Ansökan avslogs.
En sädan urt'redning är trika aktuell ,nu,
och jag t'¡or den ä,r särskilrt aktuel,l för
dem som sysslar med anna,t än boslads-
byggande. De som har hand om bo-
stad,sbyggandet känner sina förutsätt-
ningar ganska väI. De andrra sektorerna
måste se, hu,r mycket man kafr "låna,,,

hul ,m54cket man kan nyùtiggöra av det
som initieras f¡än bostadsbyggnadssek-
to¡n. Del hlir dock d'en som d,ra¡ dot
tunga lassoL som beställa¡e av bygg-
nadselemen[,

En fe,ntle förutsättning, som måste fö-
religga, är stabilitet. En stabil,irtet, som
kan gala'n[era konbinu'iteten ù tillverk-
rlingen. Där har myndigheter och stan-
dardiseringsorgan ebt ansvar att,inte allt-
för ofta ändra de bestämmelser, som

'rnåste va,ra uLgångspunkten för rtillverk-
ningen. Vi har hört många klagomä'l -ofta uppfaltade som politiskt gnäll -när ,t. ex. ,bostadsstyre,lsffi ändrat sina
belåningsnormer elle¡ höjt si'na sta,ndard-
krav, eller när dot gjorts förä,ndringar
i BABS. Jag tror, f¡ån den här syn-
punklen, all man har anledning aût se
det som annat än kverulans. I Frank-
¡ike har rnan frän st'atens sida ,med-
vetet sagt, atit man skall dämpa takrten
i i,nnovationer för aLt därmed .rnöjlig-
göra uppbyggandet av en industri för
kontinuerlig tillvertning av byggnads-
,mate¡ial och by.ggnadsddlar. Det f¡ans-
ka agrément-systemet för byggnadsma-
,teriajl är ¡till viss del uppbyggt för a,tt
hejda en alltför vildsint únnovation av
byggnadsmatenial, åtrninstone på den of-
{enlliga byggnadsrna,rknaden. Det finns
anledrri,ng att tänka på det för de ,myn-
digheter som är utveckùingsintresse¡ade
och som kanske rtror, atrt u,[veckli,ngsin-
tlesse är detsamma som aûl ständigt in-
föra nyheter. Det är inte säkert att det
aLltid gynnar "utveckùingen".

Att realisera förutsättningarna
Nu räcker det i¡¡te för uppbyggandet

av en elementbyggnadsproduklion'att
det finns förutsättningar för avsättning,
f örutsri,tlningar för variantbegräns,ning,
förutsättningar i fo¡.m av stabila krav
och dä¡¡ned kontirr'uitet i rtil'lverlcningen.
Det viktigaste är ju ändå, artrt förutsätt-
ningar'na realiise¡as. Och .för ,att de skalil
kunna ,¡ealiseras, så ford¡as det bygg-
herrar, som ha,r dnt¡esse och rnöjlìgheter.
De rint¡essena och möjligheterna måste
gälfa bredden och flingden på produk-
tionen. Inom bostadssektorn finns det,
som jag pekat på, bredd. Det är en
mycket stor produktion, och för åt-
mi¡lstone en del byggher.rar, är den å¡-
lú ga pro dukitionen kanske rtilú,räckli gt stor
för att motivera byggande med element.

Men rned det sätt, på virlket bostads-
produk'bionen idag üäggs upp och fi,nan.
sieras, så finns det i,nte många bostads
bygghemar, som vågar satsa på en ,lång-

sikttig bestä,llning, som vågar ge ga,ran-
ûier f,ö¡ en rlångsiktig avslittning av för-
'tillve¡kade byggnadsdelar. Ty det är in-
te den momentana mängden, u,ta'n lång-
sikitigheten i produktionen som är den
vìktigaste föruûsäLtningen för att skapa
en elemenltilh,erkn'ingsfabrik. Vi såg etit
drastiskt exempel hos Svenska Bostäder.
Man byggde upp en elementfab¡ik som
a,¡betade på ett avanc.erat sátrt, rnen ge-
nom en 'tillfällig, av oli'ka potl,irtiska och
elconormiska orsake¡ belingad'produk-

tionsnedskärnring, fanns i'n'te ,längre för-
utsätbninga,r för at,[ driva denna fab¡ik.
T,i,llverkni,ngen fölù inte ,på ,a,trt produk-
rlionen var för üiten u,nder den tid fab-
riken arbetade, den fölL på 'att produk-
,tionen inte var komtinuerlig.

Det hä,r ha'r man nu uppmärksammat
inom bosladsbyggnad,ssektor,n. Den 15
apri'l 1964 fattade Ri,ksdagen otrt beslut
atrt bibräda startsu'tskottets urblårtande på
vissa ,rnotioner i ,bostadsfrågan, som 'av-
såg att gynna en'rationalisering och över-
gång,tiltl prefabdcering. Startsutskotþts
utlåtande rekommenderade bl. a. att man
skulle kanalisera maskinlånefondens fi-
nansieringsmöjligheter till fasta element-
fabriker. Det viktigaste i statsutskottets
förslag var dock, att man propagerade
för en interkommunal samve¡kan för
uppläggning av större och framför allt
långsiktigare bostadsprogram och bo-
stadsbeställningar. Det är alltsâ själva
upphandlingen, det reella uttrycket för en
långsik'tig p¡oduktiori, som är dot vik-
tigaste: 'a;¡t ,skapa 'ûillträck[tigt stora bygg-
herrar, som kan garantera den produk-

'tionen.

Men hur går det då på de andra sek-
t'ore¡na? Där är det oe¡hö,¡t rnyckdt
svårare. Jag nämnde skolsekto¡n och
dess 4.000 ungefÍlr rlikada'na klassrum.
Byggherrarna itilf 'do 4.000 lclassrummen
är 300 olika kommuner, kommuner
som kanske bara en gång vant rtionde
år bygger en skol,a. Nästa år har vi
också 300 byggheua'r, rnen ba'¡a 'dolvis
de-sa.mma som i är. Här finns ingEn bak-
grund för rationalisering. Var och en
projekterar för sig sjä'lv. Var och En
uppha.ndjlar för sig sjàlv. Varr och en
är sin egen byggher,r.e. Var och e¡r tar
si,rn egen snrt(eprenör. Här finrns ùnga
möjligheter att ûil'lgodogörâ sig den om-
fatrtni,ng ooh ,den konrtiLnuitet, som skol-
byggandet har. Man vet ju precis hur
mycket skolan måste byggas ut för att
klara grundskolans, yrkesskolans, fack-
skolans, gymnasiernas och universitetens
behov.

Det int¡essanta i det engelska initiati-
vet är ju inte Ibara de tekniska finesser-
na i projekteringen eller den rtekniska
styrkan i rtillverkni'ngen av elementen,
utan det är, att man har skapat dessa
sto¡a och långsiktiga byggherreenheter,
som ¡edan County Councils utgör. Dess-
utom har man insett, att hâr finns möj-
Iigheter att förena mer än grundskol-
byggandet och gått ut till andra byggan-
de organ och därigenom skapat bredd
och kontinuitet.

Statens byggande
Inom skolbyggandet fin'ns givetvis

,rnycket at'l göra. Men man för,stå,r, att
den sek'torn är svår. Kommunafla sam-
arbetsproblem är alltid beky.mmersam-
.ma : fúnansielrLt, ekonomiskt, rpol[tiskt och
psykologiskt. Men ti,tta,r ma.n på statens
byggande, som jag tiùl sist skall återvän-
da tirll, så bör ju inte sådana svårighe-
ter föreligga; varken tekniska, ekono-
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rniska eller psykologiska. Men trots det
ha'r staGn icke u,tny,trtjat sin situaúion
atrt verkrl,igen vara En stor ,byggherre.
Den h'ar ot't byggnadsprogram, som sä-
kerligen är ti[rlräckligt stort. för a'tt d,nii-

tiora e[t sådant arbote. Den rhar En kon-
rtirruitet i sitrt byggande, som är en vä-
sentltig förutsätrtning. Den har en spe-
oiallisering .'i sitrt rbyggande som gör, aùt
det 'den bygger i stort setrt är samma sak,
år f¡ån å'r.

Staten ,borde ju ,bZi.ttre än någon an-
nan för tillfället ha möjlighet'er âtt just
st?ilfa sitt tlångsikrtiga och garanterade
produktionspr,ogram som,bakgru,nd titll
initia,tiv av det slag som Ínan ,har rtagit
i England och som ûuul nu är i.nne på.

aût göra i Danrna¡k. ,Men vad gör sba-
ten? Det som f. n. diskuteras är artt göra
precis tvärtom, a,tt i totalentrep¡'enadens
form släppa ifrån sig hela i'ni'tiartivet vad
beträffar projekteni,ng, konùrolil av till'
ver,krringen och kon't¡olll av ,¡rriselna.
Man hoppas abt man med deüta sys'tem
al'ltid skal'l få den billigaste och 'bästa
produkten, utan att på rninsta sätrt ha
givi,t de tekniska eller administ¡aBiva för-
uttsätûtninga,r,na för atrt utnytrtja a,tt det
egentligen än f'råga om ett upprepat,byg-
ga'n'de av nästan identiskt rlika ,byggna-
der, elfellokal'er d byggnader, u,ndgr en

1å¡g tid. M,arn Jiør enbarrt pä pniskorn-
kur,rensen, som vi vgt hør ganska småL

m,a,rgi,naJler, och man rtar ú'nte hänsyn
itill de reala möiligheter rtitltl kostnads-
slinkn'i'ng som finns i ,en annan struk-
turering av projektering, upphandling,
ûillvorkni,ngs- och priskontrol{.

Om ¡nan skulle försök¿ dra några
slutsatser av detta sä skulle det både
fij'r startens, för kommurre¡nas och kan-
ske för de stora fôrotagens ,byggande

gå ut på följande:
Utny,ttja rnöjligheterna att genom en

samordnad byggherrefu,nktion planera i
¡um och üid var produktionen skalltl [äg-
gas, hu,r sbor den skal,l va¡a, vad den
skalú i,nriktas på. ,Gör det rtil{ er rbak-
gru'nd för en proþkterrirng av både stom-
me och utrustn'hg, 'till bakgrund för ett
ingnþande i tillverrkningsselatorn för de
delar som rnan kan ,bygga projekterirrg-
en på, och skâpa därmed en eff,ektiv
rnöj'lighef att hàl,la en priskontrol,l på
rnaterialsekto,¡n i ,by,ggandet. Satsa på
denna centra'la projekterringsuppgift och
ge de centra'la förufsättrni'nga'¡na för en
projektening med färdiga dlement. De-
cent¡alisera sedarn, släpp dfrån er pro-
jekteringen av den enskilda byggnaden.
Ba'ra m'an har de väsentlüga föru,tsäût-
ninga,rna'klara, kan rnan uppnå - dct

har rnan visat både ri ,England och Da'n-
mark - ful4rt till'räckrlig va¡iation ú bygg-
nadsutformningen för att tillgodose va-
rierande program och varierande bygg-
nadsplatsförutsäûtnri'ngar. M'a'n har skaf-
faü sig en ri,nblick ri och En kontrol,l av
produkrtionsledet genom aJtt man ,behä¡s-
kar produkrtionons väsentlligaste element,
Dot'aljerna, kring deûta må vara den en-
skíldes sak artt avgöra, an:tirngen den en-
skirlde är en bytå i'no,m ,byggnadssty,rel-
sen dller Þn kommunal skolbygg,nads-
myndighot el.ler ett industriföretag.

Stude¡a ebt upphandlingssystem, som
ev. ti,l'l 'en 

,början skiljer pà rtiúrlverkning
och mooteri,ng. Se 'tdll att, upphandling-
en av rtillverkni,ngen blir få,ngsik'tig, så
Íångsiktig artt 'den kan garantera och
initiera en fab¡ikation av :byggnadsele-
ment. Det behöver in'te alls föra rrned sig
att man binder varje enskilt byggnads-
objekt ,ti'ltl entreprcnöre¡ och utförande-
form. Även pâ det pekar de engelska
e¡fa¡enheterna.

I etrt u,tveckli,ngsarbote av debta slae
kan jag förmoda att insûirtutet för bygg-
na,dsforskrúng skulle ku,nna göna 'bety-
delsefu'lla och akûiva únsahor och få 'in-
formattionskanaler som i,nte var bu,ndna
helt till pappe¡et. r
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