BYGGBRANSCHEN 2.0
FÖR BESTÄLLAREN KAN det betyda en 30–50 procent
kortare byggtid jämfört med traditionellt platsbyggt. Inte
undra på att Space M2:s koncept gett eko i en bransch med
stenhård konkurrens.
– Vi ser nu att ju mer vi kan göra i vår kontrollerade
inomhusmiljö, inklusive konstruktion och design desto
bättre blir slutresultatet. Dessutom undviker vi problem och
onödiga kostnader som är kopplade till traditionellt byggande, säger Christian Olsson.
SEDAN FÖRSTA PROJEKTET våren 2017 har totalt 300 lägenheter byggts i Edsvära för leverans ut över landet.
De färdiga volymelementen monteras på plats till moderna
flerbostadshus, hyres- och bostadsrätter, studentbostäder,
lägenhetshotell med mera. Bland beställarna finns allmännyttan och privata aktörer, entreprenörer och bostadsutvecklare.
– Just nu är det stort fokus på hyresrätter, men vi ser
också att efterfrågan på billiga bostadsrätter ökar kraftigt.
Vi tar fram det som våra kunder efterfrågar.
Oavsett vad vi bygger, vill vi att vanligt folk med vanliga
inkomster skall ha råd att bo i våra bostäder.
– Vi vet att vår filosofi och vår process med hög prefabriceringsgrad är unik för branschen. I princip är det bara att
sätta nyckeln i låset. Vi tar definitivt prefabricerade bostäder
i trä, till en helt ny nivå.

”framtidens bostäder
byggs i fabrik”

ATT BYGGA SMART är också att bygga hållbart, energieffektivt och inte minst med hög kvalitet.
Space M2 arbetar till exempel bara med välkända varumärken på den svenska marknaden. Kvalitet och hållbarhet gäller givetvis även själva konstruktionen. Där är det
massivt svenskvuxet trä som gäller fullt ut, med ramverk i
limträ. Även den arkitektoniska kvaliteten är något utöver
det vanliga.
– Genom att vi själva håller i hela processen kan vi
säkerställa kvaliteten i alla led. Samtidigt är vi flexibla och
kan erbjuda olika kombinationsmöjligheter och kundanpassningar. Vi kan utgå från ett vitt papper eller färdig
ritning. Det handlar om vad som passar bäst för varje
enskild beställare.

Efter att ha arbetat med industriell produktion, främst inom fordonsindustrin, tog Christian Olsson steget
in i byggbranschen. Här såg han en stor utmaning. Det måste gå att bygga smartare, effektivare och
billigare, tänkte han. Resultatet blev företaget Space M2 med produktion i Edsvära utanför Vara.
– JAG SÅG ATT byggbranschen satt fast i gamla hjulspår. Utifrån mina tidigare erfarenheter ville jag därför
skapa ett byggföretag med prefabricerade lösningar, där
hela produktionsprocessen är organiserad som en
bilfabrik, säger Christian Olsson, grundare av Space M2.
Det handlade alltså om att utmana byggbranschens
traditionella produktionsmetoder, som han menar helt
saknar incitament för att bygga billigt.
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– Det är alldeles för dyrt och
ineffektivt att bygga bostadshus på
plats. Det är så många mellanhänder
och nästan inga parallella processer.
Genom att i stället bygga fullt färdiga
volymelement i fabrik utan mellanhänder kan vi bygga billigare med
mycket hög kvalitet och med kortare
byggtid.

Vår drivkraft på Space M2 är att alla ska ha råd att bo och
må bra i väldesignade, hållbara och välbyggda bostäder.
Därför utvecklar vi prefabricerade bostäder till en helt ny
nivå. För att nå våra högt uppsatta mål, utmanar vi branschens traditionella byggmetoder och utforskar möjligheternas gränser. I nära samarbete med arkitekter och med
innovativa lösningar tar vi ansvar för ett hållbart boende,
långt utöver det vanliga. Genom att tänka i nya banor sänker vi produktionstider, kostnader och miljöpåverkan; utan
att kompromissa med materialval eller god design. Våra
kunder är såväl privata som kommunala fastighetsbolag.
Space M2 i Edsvära är ett privatägt företag med 50 medarbetare som producerar ca 500 nyckelfärdiga Bostäder per
år.
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