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Studium przypadku:  System "Otwarty Dom", Szwecja 

W systemie „Otwarty Dom” uŜywane są prawie w pełni wyposaŜone w moduły wykonane 
jako stalowy szkielet ze stalowych kształtowników cienkościennych montowane w 
szkieletowym układzie nośnym ze słupami stalowymi, tak by uformować 
wielokondygnacyjne budynki mieszkalne. System zapewnia efektywne kosztowo, 
zrównowaŜone środowiskowo mieszkania dobrej jakości i o krótkim czasie budowy. 
Opracowanie to pokazuje jego zastosowanie w Malmö, Szwecja. 
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1. Uzyskane efekty 

� Modułowe konstrukcje większości osiedli mieszkaniowych w Malmo, Szwecja, 
wykorzystują 1500 modułów systemu “Otwarty Dom” dostarczanych z pobliskiej 
fabryki. Jest to obecnie największy system modułowego budownictwa mieszkaniowego 
w Europie. 

� Łatwość adaptacji dzięki łatwości dostosowania rzutu i ogólnego układu 

� Spełnione postulaty zrównowaŜonego rozwoju poprzez moŜliwość recyklingu 
i powtórnego uŜycia materiałów, niskie zuŜycie materiałów, długi cykl Ŝycia 
i dostosowanie do miejscowych warunków środowiskowych  

� Zminimalizowane ryzyko poprzez uprzemysłowienie, suchą technologię wykonania 
i zasady planowania  

� Dobra jakość jest zapewniona poprzez bezpieczne właściwości, suchą technologię 
wykonania, dobre warunki w zakresie higieny i bezpieczeństwa  

� Lekki system, moŜliwy do uŜycia do wysokości ośmiu kondygnacji, z obudową ścian 
i dachem zgodnie z Ŝyczeniem klienta, w dowolnych warunkach geotechnicznych, 
z podpiwniczeniem lub bez. 

� Wielka łatwość demontaŜu, minimalizująca koszty w całym cyklu uŜytkowania 
i maksymalizującą wartość ocenianą w całym cyklu uŜytkowania. 

� Projekt łączy sferę prywatną i publiczną by zabezpieczyć interesy nabywców prywatnych 
i wynajmujących mieszkania socjalne. 

� Moduły zostały ustawione tak Ŝe tworzą linię łamaną, balkony zostały dodane by 
utworzyć zróŜnicowaną linię elewacji. 

 

 

 
Rys. 1.1   4-ro kondygnacyjny budynek wybudowany w ramach projektu Annestad 
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2. System “Otwarty Dom” (OpenHouse) 

Celem przedsięwzięcia “Otwarty Dom” jest zapewnienie Lepszych warunków 
mieszkaniowych przy niŜszym koszcie i uprzemysłowionym procesie budowlanym i stanowi on 
ekonomiczny sposób na budowę mieszkań z trójwymiarowych modułów. patrz Rys. 2.1. 
System zapewnia uprzemysłowienie procesu budowlanego, uŜyty został w kilku projektach.  

Moduły składają się ze stalowego cienkościennego szkieletu, stalowych kształtowników 
cienkościennych w kombinacji z wełną mineralną i płytami kartonowo-gipsowymi.  Ściany 
zewnętrzne ze stalowych cienkościennych słupków, wełny mineralnej i płyt kartonowo-
gipsowych, zapewniają dobre właściwości termiczne. W dachu i stropie modułu wykorzystuje 
się cienkościenne belki stalowe, wełnę mineralną, płyty kartonowo-gipsowe i stalowe blachy 
fałdowe. Moduły przenoszą swój cięŜar własny.  

Moduły są ukształtowane jako układ szkieletowy ze stalowymi słupami, patrz Rys. 2.1. 
CięŜar modułów połoŜonych powyŜej jest przejmowany przez rurowe słupy o przekroju 
kwadratowym, które rozmieszczone są na kwadratowej siatce o boku 3,9 m. KaŜdy moduł 

 

 
 

Rys. 2.1   Rozplanowanie i szkielet pionowy systemu “Otwarty Dom”. System jest bardzo łatwy do 
dostosowania. Jedynym ograniczeniem jest sześć słupów w kaŜdym module. Słupy te mogą być ukryte 
wewnątrz ścian wewnętrznych albo stać wolno wewnątrz pomieszczenia. 
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spoczywa na sześciu słupach. Wymiary wewnętrzne modułów to 3,6 m aŜ do 11 m. Moduły 
mogą posiadać część wspornikową o rozpiętości 1,7 m wyprowadzoną ze słupów 
zewnętrznych. Typowa waga modułu to 5 do 8 ton. Moduły są skonstruowane tak by 
przekazać obciąŜenia poziome na elementy stabilizujące, na przykład klatki schodowe 
wykonane ze stali lub betonu. System pozwala na budowę obiektów o wysokości do ośmiu 
albo dziesięciu kondygnacji. 

Moduły dostarczane z zakładu prefabrykacji są niemal w pełni wyposaŜone - patrz Rys. 2.3, 
2.4 i 2.5.  Na placu budowy muszą być wykonane niewielkie roboty dodatkowe; połączenia 
instalacji, wykończenie podłóg i wykończenie izolacji oraz pokrycia ścian pomiędzy 
modułami. We wcześniejszych realizacjach elewacje, dachy i balkony wykonywane były na 
placu budowy. Późniejsze budynki miały prefabrykowane elementy dachowe, a docelowo 
dąŜy się do integracji elewacji modułów.  

 

 

 

 
 

 
Rys. 2.2   Szczegół pokazujący zewnętrzną część mieszkania rozdzielającą połączenie ścian. 

 

 
 

Rys. 2.3   W pełni wyposaŜone moduły są wykonywane w zakładzie prefabrykacji. 
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 Rys. 2.4   Moduły są transportowane cięŜarówkami na plac budowy. Kluczowym problemem jest 

zapewnienie bezpiecznego transportu modułu. Bezpieczeństwo jest osiągnięte dzięki brezentowym 
opończom. Na placu budowy moduły są montowane w całość przy pomocy układu słupów 
stalowych. 

 

 
 

Rys. 2.5   MontaŜ modułu 
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3. Rozbudowa Annestad 

Annestad w Malmö, Szwecja, jest jak na szwedzkie standardy bardzo duŜym 
przedsięwzięciem budowlanym. W sumie wybudowane zostanie 1500 mieszkań w okresie 
czterech lat. Przedsięwzięcie jest podzielone na średniej wielkości bloki o wysokościach od 
2 1/2 kondygnacji do 5 kondygnacji. Projekt będzie ukończony w roku 2006. Przedsięwzięcie 
wykorzystuje do prefabrykacji szkieletu ogólnego i modułów system “Otwarty Dom”. 
Wielkości mieszkań zmieniają się, od pokoju z kuchnią do czterech pokoi z kuchnią. 
Materiały elewacyjne uŜyte w tym projekcie to kombinacja cegły, płyt, materiałów 
izolacyjnych i drewna, patrz Rys. 3.1 i Rys. 3.2.  Moduły są poprzesuwane, tak by utworzyć 
zróŜnicowaną linię fasady. 

Osiedle składa się z mieszkań na wynajem oraz mieszkań dzierŜawionych i własnościowych. 
Czynsz to około 110 euro za 1m² mieszkania/za rok. 

UŜyto w pełni wyposaŜonych modułów wykonanych jako lekka konstrukcja stalowa, 
uzupełnionych na miejscu budowy dachami i fasadami. Początkowo stopień prefabrykacji 
wynosił 40% ale zostanie zwiększony poprzez integrację fasad modułów i uŜycie oddzielnych 
modułów dachowych.  

 

 

  

 
Rys. 3.1   Osiedle Annestad w Malmö, Szwecja. System pozwala na zróŜnicowanie rzutów budynków 
i uzyskanie ciekawego kształtu architektonicznego fasad i dachów. 
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Rys. 3.2   Tworzenie fasady przy uŜyciu konstrukcji modularnej 

4. Zespół projektowy 

Zespół projektowy 

Developer: Hyreshem Malmö/OpenHouse Production  

Architekt: Landskronagruppen/OpenHouse Production 

Główny wykonawca: OpenHouse Production 

Dostawca modułów: OpenHouse Production 
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