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Sammanfattning  

Skanska Hus Sydost efterfrågar denna studie för att konkret se på de ekonomiska 

skillnader som finns mellan platsbyggda och prefabricerade badrum. Syftet med 

arbetet är att,  genom en ekonomisk undersökning skapa underlag som visar vilket 

alternativ av produktionsmetoderna prefabricerat eller platsbyggt badrum är att 

föredra vid en nybyggnation av vårdhem. I teoridelen introduceras byggstenarna i 

arbetet, där flera moment belyses både med avseende på platsbyggt och 

prefabricerat badrum. Fakta om bl.a. industriellt byggande, regler och 

produktionskalkylering finns med under teoridelen. Därefter följer genomförandet 

som är baserad på en fallstudie av ett vårdboende som Skanska skall bygga i Växjö. 

Prisjämförelsen är framtagen för produktion av 54 badrum. De direkta och 

gemensamma kostnaderna för de platsbyggda badrummen kalkyleras med hjälp av 

kalkylprogrammet Sektionsdata. 

Det prefabricerade badrummet tillverkas i fabrik och levereras till arbetsplatsen, 

men innan dess måste bjälklaget anpassas med installationsgolv på befintligt 

håldäcksbjälklag. Väggarna kommer att upphöjas för att behålla samma 

projekterade innerhöjd i byggnaden. Det har erhållits två offerter på modulen, både 

från Part-AB och Probad där offerten från Part-AB har valts. Diverse direkta och 

gemensamma kostnader för det prefabricerade badrummet har också kalkylerats 

med Sektionsdata. 

Resultatet visar att de prefabricerade badrummen har ett totalpris på 5 029 718 kr 

medan de platsbyggda badrummen kostar 5 657 175 kr. Uträkningen visar att det 

platsbyggda badrummet ger en ökad totalt kostnad på 627457 kr vilket motsvarar 

11,1  procent dyrare än de prefabricerade badrummen. För att inte utesluta 

prefabricerade badrum i ett byggnadsprojekt är det viktigt att tidigt känna till de 

förutsättningar som optimerar användandet av dessa. Det är också även möjligt, att 

i projektet ändra prefabricerade badrum till platsbyggda. Dock kan det förekomma 

svårigheter i att byta till prefabricerade badrum om man redan projekterat för 

platsbyggda badrum. Prefabricerade badrum är att föredra ur arbetsmiljösynpunkt. 

Arbetarna har tillgång till en bra arbetsplats med en bland annat behaglig 

temperatur samt bra ljus- och luftförhållanden. De arbetar också ergonomiskt vilket 

innebär att man undviker tunga lyft och arbete som bidrar till böjda ryggar. 

Slutsatsen som dras är att prefabricerade badrum är billigare än platstillverkade 

badrum utifrån resultatet från fallstudien, samt att prefabricerade badrum är bättre 

ur arbetsmiljösynpunkt. 
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Summary 

Skanska Region Hus Sydost is demanding this study to concretely look at the 

economic differences between site-built bathrooms and prefabricated bathrooms 

(modules). The aim of this work is to make an economic study and furthermore to 

provide data, that shows which alternate production method - prefabricated or site 

built bathrooms - is the best method for constructing homes for the elderly. The 

theoretical part will be started with an introduction of the building blocks of the 

work, where several elements are illustrated in terms of both site built and 

prefabricated bathrooms. Moreover the theory will be followed by several facts 

about industrial construction, rules and production calculations. This is furthermore 

followed by an implementation, which is based on a case study of a home for the 

elderly, which will be built by Skanska in Växjö, 2015.The price comparison is 

developed in the production of 54 bathrooms. The direct and common costs of the 

site-built bathroom are calculated using the spreadsheet program Sektionsdata.  

The prefabricated bathroom is manufactured in a factory and shipped to the work 

place. However, before this happens, the joist floor must first be accommodated 

with the installation floor on the already existing hollow core floor. The walls will 

be elevated to maintain the same projected inside height of the building. Two offers 

have been received for the prefabricated bathroom from two companies, both from 

Part-AB and Probad. We chose the offer from Part-AB on our study. Various direct 

and common costs for the prefabricated bathroom has also been calculated with 

Sektiondata.  

The result shows that the prefabricated bathroom has a total price of 5 029 718 

SEK, while the site-built bathroom a more expensive price of 5 657 175 SEK. The 

calculation shows that the site-built bathroom provides an increased total cost of 

627 457 SEK which represents 11.1 percent more expensive than the prefabricated 

bathroom. In order to not exclude prefabricated bathrooms in a building, it is 

important to have an early knowledge about the conditions that optimize the use of 

these. It is also always possible to change prefabricated bathrooms to site-built 

bathrooms in a project. In the other hand if you have projected for a site-built 

bathroom it is sometimes difficult to switch to prefabricated bathrooms. The result 

also shows that prefabricated bathrooms is the preferable method for several 

reasons. Firstly in the aspect of work environment. Another reason is that the 

employers work at a comfortable temperature with good light- and air conditions. 

They also work ergonomically right without heavy lifting or with curved spines. 

Based on the results from the case study the conclusion is that prefabricated 

bathrooms are cheaper than site built bathrooms and that prefabricated bathrooms 

are better from environmental point of view. 

 

 

 

 

 

http://tyda.se/search/concretely?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Abstract 

Syftet med arbetet är att, genom en ekonomisk undersökning skapa underlag som 

visar vilket alternativ av produktionsmetoderna prefabricerat eller platsbyggt 

badrum som är att föredra vid en nybyggnation av vårdhem. 

Resultatet visar att det platsbyggda badrummet ger en ökad totalt kostnad på 

627457 kr vilket motsvarar 11,1  procent dyrare än det prefabricerade badrummet. 

Nyckelord: Prefabricerade badrum,badrumsmoduler, platsbyggt, ekonomi, Part-

AB, Skanska 
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1. Introduktion 

I nuläget råder det bostadsbrist i Sverige samtidigt som det blir allt dyrare att 

bygga. Enligt boverket är 126 kommuner, vilket motsvarar 43 procent av Sveriges 

kommuner drabbade av brist på bostäder. De äldre är de som mest påverkas av 

denna brist i och med att behovet av äldrebostäder inte uppfylls i 38 procent av 

landets kommuner. Det finns flera skäl till varför det inte byggs fler bostäder i 

förhållande till efterfrågan, där en av de mest bidragande orsakerna är för höga 

byggkostnader. 2007 infördes investeringsstödet till äldrebostäder och har senare 

förlängts till slutet av 2014. Detta stöd kan sökas hos länsstyrelsen och är tänkt att 

stimulera nybyggnation av vårdboende (Boverket, 2013). 

Bostadsbristen är dock inte det enda problemet i byggbranschen, då det förutom 

denna brist även finns flera andra frågeställningar. Däribland ligger 

utvecklingspotentialen inom områden som ekonomi, teknik och miljö etc. som en 

viktig och aktuell fråga inom branschen. Den fråga som är aktuell i byggsektorns 

ekonomiområde är minskning av kostnader för effektivisering av byggnation, samt 

standardisering av byggnadsprocesser. Prioritering och ett stort fokus på forskning 

och utveckling anses därför viktig för att komma till rätta med dessa problem. Ett 

ytterst omdiskuterat lösningsförslag till ett billigare men samtidigt effektivare 

byggande av bostäder är byggnation med hjälp av prefabricerade byggnadsdelar 

som ingår i ett byggsystem. Detta möjliggör en kombination av traditionellt bygge 

där byggnadselementen byggs på plats, med färdiga moduler av till exempel 

badrum, vilket kan vara en fördel till befintliga och framtida byggprojekt 

(Boverket, 2008). 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till arbetet är att åt Skanska Region Hus Sydost uppdrag påvisa 

skillnaden mellan platstillverkade och förtillverkade badrum ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Många byggprojekt är extremt pressade när det gäller tid och kostnader. 

Enligt Salomonsson, produktionsingenjör på Skanska, är det idag svårt att som 

beställare faktabaserat välja vilken produktionsmetod, som ur en ekonomisk aspekt 

kan bidra till att sänka produktionskostnaden. Anledningen till detta är att 

prefabricerade badrum får en högriskstämpel då det är en obeprövad 

produktionsmetod för vissa projektchefer och produktionschefer som väljer att ta 

det säkra före det osäkra. Jämförelsen mellan badrumsalternativen görs i en 

fallstudie av ett vårdboende som Skanska skall bygga i Växjö. Det nya vårdboendet 

är tänkt att vara 3 våningar högt och ha plats för 54 boenden. Området ligger i 

Vikaholm som består av natursköna omgivningar några kilometer ifrån Växjö 

centrum (Byggnyheter, 2014).  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att skapa ett underlag som ska visa på vilket alternativ 

av produktionsmetoderna prefabricerat eller platsbyggt badrum som är att föredra 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv vid nybyggnation av vårdboenden. Dessutom är 

studien tänkt som ett underlag för att ge rekommendationer till Skanska för 

framtida projekt av vårdboenden med avseende på valet av badrum. Målet är att få 

fram det mest fördelaktiga valet av produktionsmetod gällande badrum 

(prefabrikation eller platsbyggnation), ur ett ekonomiskt perspektiv. 

1.3 Avgränsningar 

Det har valts att avgränsa sig till badrumsmoduler som används vid nybyggnation. 

Arbetet begränsas till ett aktuellt projekt där Skanska i egen regi ska uppföra ett 

vårdboende i Vikaholm. Avgränsningen görs då det är tidskrävande att hitta, följa 

och utreda flera olika projekt med olika förutsättningar. 

 Direkta prisuppgifter gällande prefabricerade badrumsmoduler kommer att hämtas 

direkt från leverantören, i syfte att underlätta processen. Vid det platsbyggda 

badrummet kommer kalkylering att genomföras med hjälp av kalkylprogrammet 

Sektionsdata. Gemensamma kostnader för de två olika badrumalternativen kommer 

också kalkyleras med Sektionsdata. Badrummet kommer att vara 

handikappanpassat eftersom nybyggnationen sker i ett vårdboende. För att förenkla 

jämförelsen har antalet material och inredningsalternativ begränsats.  
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2. Teori 

2.1 Badrummet och dess historia i Sverige 

“Badrummet - ett rum där dagen börjar och slutar. En plats starkt förknippad med 

den egna kroppen. Badrummet är ett centralt rum i hemmet och samtidigt något 

mycket privat. Att sköta den personliga hygienen är ett grundläggande mänskligt 

behov. Badrummet är en liten men viktig byggsten i samhället: tack vare 

badrummet kan medborgarna hålla sig rena” (Badrummet, 2013).  

Fram till slutet av 1800 talet fanns det inget särskilt rum för hygien. Man tvättade 

sig i regel en gång i veckan och skedde tvättning oftare kunde man bli ansedd som 

högfärdig. 

Det var vanligt med tvättbalja i köket, delat dass på gården, kroppstvätt i badstugor, 

vattendrag och sjöar. Under början av 1900 blev det allt vanligare att badrum 

byggdes avsedda just för de rika människorna. Fram till 1930-talet hade Sverige 

Europas sämsta bostadsstandard, endast fem procent av hushållen hade tillgång till 

vatten. Det var inte förrän på 1940-talet som badrum blev standard i små lägenheter 

och det skulle dröja till 1965 för att två tredjedelar av Sveriges bostäder skulle ha 

tillgång till dusch eller bad. Detta möjliggjordes tack vare statliga byggnormer och 

finansiering som påskyndade utvecklingen. Badrummen som byggdes under denna 

tid var funktionella och standardiserade, tvätt-ställ, wc, bidé och badkar fanns med. 

Tio år senare när miljonprogrammet var genomfört, fanns det väsentligt fler 

bostäder med badrum och det blev allt vanligare att duscha flera gånger dagligen. 

Vid 1990-talet ökade kvalitetstänkandet, på grund av det minskade byggandet av 

bostäder med anledning till finans- och fastighetskrisen. Fokus lades på långsiktiga 

val och lösningar för att slippa felaktiga konstruktioner, fuktskador och mögel. På 

2000-talet kom ekologi, minimalism, återvinning och miljöhänsyn som viktiga 

parametrar. Idag är badrummen exklusiva och rymliga och nedan följer en 

beskrivning på hur det kan se ut. 

“Helkaklade väggar i vitt med mörkare fondvägg samt klinkergolv med golvvärme. 

Badkar med tassar. Tvättmaskin med torktumlare med arbetsbänk ovan. Kommod 

och matchande spegelskåp ovan. Handukstork. Sänkt tak med infällda spotlights” 

(Badrummet, 2013). 

2.2 Byggandets industrialisering  

2.2.1 Bakgrund  

Efter andra världskrigets slut 1945 var bostadsbristen hög i Europa. Effektiv och 

snabb byggteknik efterlystes. Man insåg att en möjlig strategi för att upphäva 

bostadsbristen var att främja den industriella massproduktionen av bostäder (Adler, 

2005). Nyckeln till att byggandet industrialiserades var att man efterliknade den 

amerikanska bilindustrins användning av massproduktionsprinciper i början av 

1900 talet. Detta var en följd av att massproduktionen minskade kostnader för 

produkter som tidigare var tillverkade med hantverksmetoder (Boverket, 2008). På 

Stockholms utställning 1930 kom det första fabrikstillverkade huset, vilket var en 
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utveckling mot rätt riktning av montering av förtillverkade småhus. Ytterväggar i 

form av planelement blev allt vanligare. Dessa förtillverkades med fönster och 

dörrar i fabrik. I Sverige började industrialiseringen på allvar då man i mitten av 

1960 talet införde miljonprogrammet. Detta var en följd av bostadsbristen samt 

regeringens beslut att bygga en miljon bostäder under en 10 års period. För att 

kunna komma upp till denna siffra en miljon bostäder var man tvungen att öka 

produktionen av bostäder från ca 50 000 - 60 000 till 100 000 bostäder per år. Detta 

innebar i sin tur att man flyttade tillverkningen av byggnadsdelar från 

byggarbetsplatsen till fabriker och verkstäder, där de framställdes med olika 

metoder för masstillverkning.  

Resultatet blev standardiserade prefabricerade byggnadsdelar med hjälp av 

innovativa lösningar och metoder som bl.a. minskade behovet av arbetskraft, 

minskad materialåtgång och kortare byggtid (Adler, 2005). Kvaliteten på 

bostäderna under miljonprogrammet glömdes bort och blev lidande tack vare all 

fokus på massproducering. Under denna period gick de nordiska tankesätten skilda 

vägar när det gäller prefabricering. I Sverige uppfördes omkring 20 procent av 

lägenheterna i flerbostadshus med prefabricerade byggnadsdelar och man övergav 

systemet nästan helt till förmån för det platsbyggande. I Finland och Danmark 

fortsatte man att utveckla och effektivisera det prefabricerande byggandet och 

lyckades att bygga under andra delen av 80-talet två tredjedelar av lägenheterna i 

flerbostadshus med hjälp förtillverkade stomkonstruktioner. Många små fabriker 

lade ner sin produktion under 1990 talet, vilket var en följd av att byggandet 

minskade och de stora volymerna som var en förutsättning för industriellt byggande 

inte längre fanns (Gösta & Kämpe, 1998). I början av 2000-talet blev det återigen 

aktuellt med prefabricerat byggande då bostadsbristen åter tagit fart i storstäderna 

(Boverket, 2006). 

2.2.2 Definition av industriellt bostadsbyggande 

Begreppet industriellt byggande kan definieras på många olika sätt, vilket medför 

att begreppet inte har en tydlig definition. I Boverkets rapport Industriellt 

bostadsbyggande – Koncept och processer från 2008 finns följande förslag på 

definition: ”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess 

med en genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av 

ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med användning av högförädlade 

komponenter med syfte att skapa maximalt värde för kunderna”. Denna definition 

behöver kompletteras enligt Boverket med åtta karakteristiska delområden. Dessa 

delområden beskriver mer ingående det som är utmärkande för ett industriellt 

bostadsbyggande. 

1. Planering och kontroll av processen 

2. Utvecklade tekniska system 

3. Förtillverkning av byggdelar 

4. Långsiktiga relationer mellan aktörer 

5. Logistik integrerat i byggprocessen 

6. Kundfokus 
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7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 

8. Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 

 

 

1. Planering och kontroll av processen 

För att nå upp till effektiva processer och för att ett maximalt värde ska levereras 

till kunder krävs en tydlig struktur och styrning av projektering, tillverkning, 

montage och kompletterande byggplatsarbete. Fel minimeras och ett jämnt 

arbetsflöde skapas genom en noggrann planering och kontroll. Tydlig planering i 

alla faser i ett projekt och en fastlagd utformning innan produktionsarbetarna startar 

är viktigt, eftersom detta medför att genomförandet av processen blir smidigt, samt 

att fel och brister undvikas. 

 

2.  Utvecklade tekniska system 

Utvecklingen av tekniska system sker i separata produktutvecklingsprocesser, där 

utformningen prövas, justeras och utarbetas noggrant till hög detaljeringsnivå. 

Detta medför en effektiv process som i sin tur minimerar fel och brister. De 

tekniska systemet används i projekteringen och produktionsfasen och innehåller 

lösningar för byggnadens alla delar från grundläggning till taksystem. Olika 

specifika projekt medför att systemen förfinas baserat på erfarenhet från projekten. 

Utvecklingsprocessen främjar kvalitetssäkring och fortlöpande förbättringar av 

byggsystemen. 

 

3.  Förtillverkning av byggdelar 

Tillverkning av byggnadsdelar sker i en miljö som är anpassad för en effektiv 

produktion. Där finns en god arbetsmiljö, lämpliga hjälpmedel och rätt utrustning 

tillgängliga. Genom att maximera förtillverkning av byggnadsdelar så minimeras 

antalet arbetsmoment på byggarbetsplatsen. En viktig del av denna process är att 

montering av byggnadsdelarna nästintill är klara innan de når byggarbetsplatsen. 

 

4.  Långsiktiga relationer mellan aktörer 

En förutsättning för att bygga upp gemensam kunskap och erfarenhet mellan 

aktörer är långsiktigt samarbete och engagemang. Långsiktiga relationer medför 

också att projekt påbörjas snabbare, då ingående parterna har utvecklat en 

organisation och struktur som direkt kan starta arbetet. Att använda sig av en 

leverantör kontinuerligt innebär att de inte behöver utvärderas och upphandlas inför 

varje nytt projekt vilket i sin tur leder till att man sparar tid och pengar. Dessutom 

kan företagen hjälpas åt med att utveckla varandras organisationer och odla en 

gemensam kultur. De olika aktörernas system måste vara kompatibla med varandra 

på flera olika plan, vad gäller till exempel ekonomi och kvalitet.  
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5.  Logistik integrerat i byggprocessen 

Eftersom en stor del av byggandet sker genom förtillverkning på fabrik, finns högra 

krav på att materialflödet samordnas i byggprocessen och anpassas till 

verksamheten. 

Flödet från tillverkningen ut till byggarbetsplatsen ska koordineras med flödet av 

material till och från byggarbetsplatsen. För att komponenter, arbete och material 

ska flöda genom produktionen krävs en väl integrerad logistik. Leveranser vid ett 

industriellt byggande bör ske enligt ”Just In Time- principen”. Denna princip 

innebär att byggnadsdelar levereras vid rätt tidpunkt till rätt plats. För detta krävs 

effektivt informationsflöde och nära samarbete mellan projektörer, leverantörer, 

tillverkare och entreprenörer.  

 

6.  Kundfokus 

I byggbranschen krävs en tydlig kundfokus för att säkerställa att rätt produkter med 

rätt kvalité och till rätt pris byggs. Ett sätt att få reda på vad kunderna prioriterar 

och har för krav är att göra systematiska undersökningar och utredningar för att 

sedan använda dessa som krav på den industriella byggprocessen. Genom att 

identifiera olika krav och behov kan marknaden delas upp i målgrupper och delar 

vilket skapar förutsättningar för olika system och koncept att möta dessa krav.   

 

7.  Användning av informations- och kommunikationsteknik 

För att effektivisera processer krävs det moderna ICT-verktyg (ICT – Information 

and Communication) som ger företag möjligheten att effektivt kunna hantera 

förändringar, uppdateringar och informationsutbyte. ICT-verktyg förser 

processerna med tillförlitlig information och bidrar till förutsättningar för en 

effektiv produktion och minimering av fel. Verktyget är en förutsättning för 

hantering av komponenter och tekniska plattformar som kräver en pålitlig och 

strukturerad hantering. Informationsmodeller möjliggör skapandet av byggnader 

virtuellt och flera olika egenskaper kan kopplas till modellen, såsom tidplaner för 

produktion, ekonomiska kalkyler, energiberäkningar etc. 

 

8.  Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 

Industriellt bostadsbyggande utgår till stor del från vanligt bostadsbyggande 

förutom skillnaden att man jämt strävar efter att utveckla och förfina befintliga 

tekniker, metoder och lösningar. För att skapa goda fundament för vidareutveckling 

krävs kontinuerliga uppföljningar och mätningar av processerna och arbetet. 

Mätningarna analyseras och resultatet blir viktig information till vidareutveckling 

av processer, arbetsmetoder, tekniska lösningar etc. I detta arbete bör olika delar av 

organisationen delta i uppföljningsarbetet och uppmanas att komma med idéer till 

förbättringar och vidareutveckling (Boverket, 2008). 
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2.2.3 Volymmoduler 

Ett sätt att industrialisera byggproduktionen är att göra detta i modulutförande där 

flera material och komponenter är sammansatta till hela volymelement. Modul 

definieras enligt Nationalencyklopedin som ”Standardiserad måttenhet, fackterm 

inom många tekniska och vetenskapligaområden”. Volymelement definieras enligt 

TNC 95, plan- och byggtermer (1994) som: ”byggelement med huvudsaklig 

utsträckning i tre dimensioner och bestående av bjälklagsdel(ar) och två eller flera 

väggdelar som tillsammans omsluter ett utrymme”.  

Volymelementen tillverkas i fabrik och monteras ihop till volymmoduler. Dessa 

olika element kan bestå av väggar tak och bjälklag som efter montering blir i form 

av volymmoduler av kök, rum och badrum. Efter tillverkningen transporteras 

volymmodulerna till byggplatsen där det sker modulkomplettering i form av 

installationer och monteras sedan samman till fullständiga lägenheter. 80 procent 

av produktionstiden i produktionsfasen av en volymmodul sker i fabrik 

(TimberVolume Element Prefabrication, M Höök,2006). Produktionen av 

volymelementbyggda hus förtydligas i figur 1. 

 

 
 

Figur 1: Fem faser i produktionen av volymelementbyggda hus. 

I byggprocessen av volymelement finns det en strävan att från enklast möjliga skiss 

eller funktionsbeskrivning av byggnaden gå direkt till produktion utan några 

mellansteg. Detta verkar vara minst krävande för stunden och medför kortsiktigt 

den bästa ekonomin men kan även leda till sämre arkitektoniska värden och att 

möjligheten till långsiktiga lösningar minskar (Boverket, 2006). 

2.3 Samordning och Arbetsmiljö 

2.3.1 Samordning 

I våtrummen förbrukas idag 60 procent av hushållets vatten. Det gör badrummet till 

en viktig men skadedrabbad del av bostaden. För att uppnå ett tillräckligt bra 

resultat kring ett vattensäkert badrum krävs en god samordning mellan de olika 

inblandade parterna. Vid start av projektet är planering en viktig faktor för att de 

olika arbetsmomenten skall samordnas. För att alla inblandade parter ska enas om 

hur badrummet ska byggas är det viktigt att ha ett startmöte. Vid sådana möten 

diskuteras hur de olika delarna är tänkta att fungera tillsammans. Det är viktigt att 

alla arbetsmoment utförs fackmässigt för att inte påverka nästa moment och 

äventyra en vattensäker konstruktion som, om utförs fel, kan medföra ohälsa för de 

boende. 
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Felaktiga lösningar kan också leda till att badrummet inte kan försäkras. För att 

uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt att parterna samordnar med varandra så att 

den enes arbete inte blir den andres arbetsmiljöproblem (Bygga badrummet rätt, 

2014). En god samordning bidrar exempelvis till att det finns tillräckligt med plats 

vid rördragningar för att underlätta det så mycket som möjligt för dem som skall 

montera denna utrustning (Wergeni-Wasberg & Sjöström Larsson, 2011). 

2.3.2 Arbetsmiljö 

Under begreppet arbetsmiljö ingår ergonomi som innebär att risker för hälsa och 

olycksfall förebyggs genom att anpassa arbetet till människan. Ergonomi innebär 

också att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten genom att höja 

prestationsförmågan. Omfattningen av ergonomi täcker mentala, fysiska och 

organisatoriska aspekter på arbetsmiljön. Vid ergonomiska förbättringar i 

verksamheten ska beröringen ske mot förutsättningar som omfattar arbetstagaren, 

tekniken och organisationen (Arbetsmiljöverket, 2014). När det gäller 

modulbadrummet så har man valt att bygga badrum rationellt i fabrik, där varje 

arbetsmoment kontrolleras. På detta vis kan man lättare planera 

hantverksgruppernas arbete och vara helt oberoende av väder och vind. Alla 

moment för prefabricerade badrum sker under en produktionslinje. (Part-ABs 

utdelade katalog). Det krävs fler förflyttningar i platsbyggt badrum vilket i längden 

kan leda till både material- och personskador. Här kan även stöld uppkomma 

(Nybyggnation av våtrum, Bergström& Sjöberg, 2009). Figur 2 visar 

prefabricerade badrum vid tillverkningen.   

 

 

Figur 2: Part-ABs fabrik i Kalix. 

2.4 Regler 

Samhället ställer grundläggande krav när det gäller byggande. Den som är ansvarig 

för att aktuella regler ska följas är byggherren (Wergeni-Wasberg & Sjöström 

Larsson , 2011). Boverkets byggregler, BBR (2013),  innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om hur en byggnad ska uppföras, medan BKR (2014) 

(Byggkeramikrådet) och GVK (2011)(Golvbranschensvåtrumskontroll) ger 

branschregler inom våtrum, och de är frivilliga. Det är viktigt för projektörer att 
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fuktsäkerhetsprojektera byggnaden så att de ställande kraven från byggherren 

uppfylls i Boverkets byggregler. Boverkets byggregler (BBR) ställer följande krav 

på våtrum: ”Bad och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt 

på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt 

toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det 

vattentäta skiktet bör dras upp på vägg”. 

2.4.1 Golv 

Enligt BBR (2013) får endast genomföringar för avloppsenheter utföras i de delar 

av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. I figur 

3 syns genomföringen för spillvattenrör.   

 
 

Figur 3: En genomföring  för spillvattenrör (Bygg badrummet rätt, 2014). 

Underlaget ska vara torrt, rengjort, bärkraftigt och fritt från lösa partiklar. Innan 

tätskiktsarbeten påbörjas ska ojämnheter och håligheter slipas eller spacklas (BBV, 

2014). Man kan se i figur 4 hur underlaget kan vara uppbyggt.    

       Golvvärme 

 

Figur 4: placering av avjämningsmassa och golvvärme (GVK, 2011). 

 Som krav kan nämnas att golvyttemperatur inte bör överstiga 27 ˚C (GVK, 

2011). 
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        Golvlutning 

        Golvlutningen i badrummet illustreras i figur 5 som tar hänsyn till två lutningar. 

 

 

Figur 5 : Golvlutning i våtrum  (BBV, 2014). 

2.4.2 Vägg 

 

Enligt BBV(2014) ska väggunderlaget vara ett lämpligt underlag för montering av 

tätskikt och plattsättning. Temperaturen på underlaget ska ej vara lägre än 10 °C, 

den relativa fuktigheten ska inte överstiga 85 procent och betongväggen ska gjutas 

mot slätform (GVK, 2011).    

2.4.3 Tak  

Enligt BBRs krav behöver taket endast ha ett vattenavvisande skikt. 

2.4.4 Tätskikt 

Tätskiktet som framgår i figur 6 är grundläggande vid nybyggnation av våtrum. 

BBR anser att byggnadsdelar som inte tål fukt i våtrum ska ha ett vattentätt skikt 

som hindrar fukt från att komma i kontakt med dem. Golv, väggar och tak ska ha 

vattenavvisande ytskikt mot vattenstänk, vårrengöring och kondensvatten. Det finns 

tre huvudtyper av tätskikt under keramiska plattor: 

 Plastmatta 

 Tätskiktsfolie 

 Vätskebaserat tätskikt (GVK, 2011). 
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Figur 6 avser keramiska plattor där underlaget C  ska skyddas mot fukt, B representerar golvstätskikt 

och A väggstätskikt (GVK, 2011). 

2.4.5 Våtzoner 

Våtzoner i ett våtrum indelas i två zoner som illustreras av figur 7 : 

 

Figur 7 : Våtzonindelning i våtrum, observera att taket gäller som våtzon 2, taket behöver målas så 

att vattenavvisande skikt bildas (BBV, 2014). 
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2.4.6 Tillgänglighet i våtrum 

Enligt BBR(2013) ska minst ett hygienrum vara tillgängligt för personer med 

nedsatt förmåga, plats för medhjälpare ska lätt kunna ordnas. Svensk standard har 

information angående tillgänglighetsmått, nämligen att: 

 Rullstols svängrum med 130 cm skall kunna ritas in. 

 Karmyttermått på innerdörr ska minst vara 90 cm. 

2.4.7 Installationer 

 

Ur GVK (2011) kan följande erhållas: 

 I duschplats bör det endast finnas en anslutning av kar- eller duschblandare. 

 Alla genomföringar i vägg och golv måste förseglas. 

 Endast avloppsrör bör finnas i golvet. 

 Det föredras att tappvattenledningar dras synligt utanpå väggen för att 

upptäcka läckage ifall det sker. 

 

        Ventilation 

I våtrum kan ett frånluftsdon byggas ovanför duschplatsen, tilluften kan komma 

från nederkant av våtrumsdörren (Wergeni-Wasberg & Sjöström Larsson, 2011). 

2.4.8 Rumshöjd 

I bostäder skall rumshöjden inte understiga 2.4 m i utrymmen med varaktig 

vistelse. Dessa utrymmen relateras till rum avsedda för sömn, vila, daglig samvaro 

och matlagning. Rumshöjden skall dessutom inte understiga 2.1 m i utrymmen med 

tillfällig vistelse och dessa utrymmen relateras till rum avsedda för personlig 

hygien bostadsförråd (BBR, 2014). 

2.5 Produktionskalkylering 

Byggets ekonomiska utveckling behöver kontrolleras, vilket leder till kalkylering 

av produktionskostnaderna. Kalkyleringsdatorstödda system är flera och med dem 

räknas kostnaderna fram (Nordstrand, 2008). Kostnadsberäkningsmetoder varierar 

från företag till företag och beror på vilket projekt det gäller. Vanligtvis förs 

kalkylerna av en erfaren kalkylator i samarbete med inköpare, arbetschef eller 

platschef. Handlar det om ett stort eller ett komplicerat projekt bildar man en 

kalkylgrupp med passande sammansättning. 
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För att kunna räkna på ett projekt behövs uppgifter om hur mycket arbete av olika 

slag som ska utföras. Mängdavtagning sker genom att mäta upp arbetsmängder från 

byggprojektets ritningar. Genom de uppmätta mängderna görs en mängdberäkning 

som redovisas i en mängdförteckning för byggprojektet. 

Arbetsplatskostnaderna indelas i direkta  och gemensamma kostnader. Dessa 

kostnader kan även benämnas som tillverknings- och respektive omkostnader och 

utgör tillsammans arbetsplatsens totalkostnad (Révai, 2012). 

2.5.1 Direkta kostnader 

Kostnader för de arbeten som är upptagna i mängdförteckningen bildar de direkta 

kostnaderna. Mängdkostnader är de erfordrade kostnader för utförandet av 

byggaktiviteterna som avser materialinköp, byggnadsarbetare som monterar och 

bearbetar materialen, samt underentreprenaders genomförande. Utöver 

arbetskostnader består de direkta kostnaderna av kostnader för inbyggnadsmaterial, 

installationer. Installationskostnader avser underentreprenader som måste 

upphandlas för att utföra installationsarbeten.  

Beräkningen av inbyggnadsmaterial kan i huvudsak ske på två sätt. Ena sättet är att 

beställaren infordrar offerter från minst två olika materialleverantörer för att få reda 

på kostnaderna. Dessa offerter jämförs och den förmånligaste produkten sätts in i 

kalkylen. Det andra sättet att räkna ut övriga kostnader är att multiplicera förväntad 

materialförbrukning med förväntad enhetskostnad i kronor/enhet. 

2.5.2 Gemensamma kostnader 

Gemensamma kostnader är en betydande del av arbetsplatsens totalkostnad. Det är 

därför viktigt att man har ett underlag av tillförlitlig redovisning av tider för 

samtliga byggaktiviteter som sedan möjliggör ett säkert sätt att bedöma hyrestiden 

för exempelvis bodar, kranar, el centraler med mera. De gemensamma kostnaderna 

består av två huvudgrupper, den tillfälliga fabriken samt styrning och ledning av 

alla arbeten. 

Den tillfälliga fabriken kan grupperas i olika kostnadsposter: 

 Etablering, avveckling: Exempelvis transporter, lossning, uppsättning, 

komplettering, nedtagning och lastning av kontor, bodar mm. 

 Maskinhyror: Exempelvis kranar, hissar och kompressorer. 

 Drift och underhåll: Exempelvis tillfällig elanläggning och drift av kontor. 

Styrning och ledning av alla arbeten täcker kostnader som tjänstemannalöner men 

även övriga kostnader som konsultarvoden, kvalitetskontroller av material och 

funktioner, försäkringar samt bankgarantier. Upphandling för entreprenad och 

hjälpmaterial i form av ställningar och formar hör också till omkostnader (Révai, 

2012). 
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2.6 Platsbyggt badrum 

Följande text beskriver hur det platsbyggda badrummet kan byggas för att uppfylla 

byggregler och branschstandarder. 

2.6.1 Golv 
 

Golvvärme och rörsystem gjuts i betongen (se golv och golvvärme under regler), 

som sedan grovslipas och rengörs för att underlaget ska vara fast, rent och fritt från 

damm och dylikt. Sedan stryks golvet med primer som har en fukttätningsfunktion. 

Därefter spacklar man med vattenfast spackel för att eliminera ojämnheter (se 

regler: Golv). När detta har torkat bygger man upp ett fall med lutningen 1:50 - 

1:150 mot golvbrunnen som regelbundet blir utsatt för vatten. Övrigt golv ska ha en 

lutning mellan 1:100 - 1:200 (Se regler: Golvlutning). Till sist appliceras tätskiktet 

respektive fästmassan, och klinkerplattorna sätts på plats. Figur 8 ger en illustration 

till golvet.  

 

Figur 8: Exempel på underlag med gips-eller cementbundna skivor, Wergeni-Wasberg, Sjöström 

Larsson (2011). 
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2.6.2 Tak 

 

Betongtaket rengörs från fett och smuts och ojämnheter spacklas ut före målning. 

Därefter grundmålas taket med en vattentät grundfärg när underlaget är torrt. När 

grundfärgen har torkat stryks taket två gånger med en täckfärg avsedd för våtrum 

(Alcro,2014). Taket kan också bestå av en våtrumsskiva som inte suger vatten 

kapillärt och är därmed anpassad för våtrum. Denna hygieniska undertaksskiva som 

syns i figur 9 har ett förstärkt vitmålat ytskikt och dess kanter är förseglade (Paroc, 

2014).  

 

 

Figur 9: Hygientak från Paroc. 

2.6.3 Väggar 

Badrummet omsluts av två väggtyper. Den första är av betong med kakel på 

insidan. Den andra består av 70 mm lättstålregelkonstruktion där ytskiktet 

illustreras i figur 10. För att väggar av betong skall kunna användas till badrum 

krävs det att dessa gjuts mot slätform och att den relativa fuktigheten är mindre än 

85 procent (Se regler: Väggunderlag). Lättväggen består av kärna av stålreglar med 

dubbel våtrumsskivor, tätduk och kakelplattor på insidan. Utsidan består av 

mineralullsskiva för utökad ljudisolering och utvändig gipsskiva. Våtrumsgipsen  

innehåller endast icke organiskt material för att minimera mikrobiell påväxt vid 

fukt (BBV, 2011). Tätduken som häftas på väggarnas insida skyddar det 

underliggande materialet från fukt (GVK och BBV). 



  
 

16 

Alban Bajqinca, Mustafa Aldarwash 

 
Figur 10: Exempel på våtrumsinnervägg. 

 

2.6.4 Installationer 

Alla genomföranden genom tätskiktet förseglas, avloppsledningarna kommer att 

ingjutas i golvet. Förläggning av tappvattenledningar sker utanpåliggande så att 

eventuella läckage snabbt kan upptäckas för att hindra det ifrån att orsaka skador på 

byggnadsdelarna (Se 2.4 regler: Installationer). 

2.6.5 Plattsättning av kakel och klinker 

För att motverka torkeffekten på fästmassan innan applicering av kakel och klinker 

stryks den med tandspackel. Monteringen av keramik sker nedifrån från golvkant 

och uppåt mot väggen. Det används laserpass och distanskors för en horisontell 

placering av keramiken. Därefter dras fogmassan över keramiken när fästmassan 

har torkat. Det tar 30 minuter för fogarna att torka innan rentvättning av keramik 

sker. En tätningsmassa appliceras vid skarvar och hörn (Nybyggnation av våtrum 

,Bergström & Sjöberg, 2009). 

2.7 Part-AB Prefabricerat badrum  

Part Construcion AB är en av Europas ledande tillverkare av badrumsmoduler, 

företaget är familjeägt och är verksamt sedan 1989. Tillverkningen finns i Kalix, 

Norrbotten och distributionen sker till kunder runt om i Skandinavien och Europa. 

Produktionen sker i industriell miljö och den färdiga modulen fraktas och lyfts på 

plats ute på byggarbetsplatsen. Därefter ansluts el, vatten, avlopp och ventilation 

vilket sammanfattar hela processen. Tidsåtgången mellan beställning av order till 

leverans till byggarbetsplats är 16 veckor. 
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2.7.1 Projektering 

Utifrån kundens projekteringsunderlag ritar PART-CAD badrumstypen. Beställaren 

kan välja allt från layout, färgval, val av utrustning, fabrikat mm. Sedan skickas 

ritningarna till kunden/projektören för granskning och godkännande. En 

referensmodul i full-skala produceras efter godkända ritningar. kunden får se, 

uppleva och besiktiga det färdiga badrummet. Konstruktionen för badrummet visas 

i figur 11. 

       Golv 

Golvkonstruktionen består av en vattentät betongplatta med 60 Mpa 

tryckhålfasthet, med störst tjocklek på 60 mm och med en monterad golvbrunn. 

Golvet har ett fall 1:50 i duschzonen. Zonen har också en nedsänkning motsvarande 

en klinkerplattas tjocklek.  Part-AB gjuter golvet mot en negativ form så att fallet 

mot golvbrunnen alltid är rätt. Tätskiktet läggs ut upp och ned på formen och gjuts 

fast i betongen. Klinker läggs av robotar på traditionellt fix. Golvet består av en 

stålram, en C-profil, där man svetsat fast ett armeringsnät i vilket man gjuter 

betongen. På armeringsnätet kan man på kundens begäran sätta golvvärme, både 

elektrisk eller vattenburen. Golvets tjocklek är minst 80 mm. Tillkommande tjoclek 

för golvbrunn är 120 mm.   

 

 

Figur 11: Modul från Part-AB Ur Broschyr Part-AB. 

       Vägg 

Väggstommen består av alu-zinkbehandlade stålkassetter. För stabilitetens skull 

limmas en 9 mm GU-skiva inne i kasseten på utsidan av plåten. GU-skivan består 
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av ett vattenavvisande ytskikt av kartong och en impregnerad kärna av gips. Kaklet 

läggs maskinellt med ett limmande fix direkt mot plåtkassetterna. Fogarna består av 

vanligt fogbruk.Väggtjockleken är 70 mm exklusive kakel. 

       Tak   

Taket är uppbyggt av vitlackerade polyester-belagd stålplåt, takkassetterna har höjd 

på 40 mm. 

       Installationer 

I badrummet finns rördragningar för avlopp och vatten där kall- och varmvatten 

dragningar är provtryckta. Från utsidan av badrummet kan vatten anslutas till 

matarledning. Eldragning är också utförd och kan anslutas genom kopplingsdosa 

som är placerad utvändigt. Vid anslutning av ventilation ska frånluftsventil anslutas 

ovan tak eller utsida vägg mot fästram . Ett fördelningsskåp för tappvatten finns 

integrerat i taket ovanför duschen och anslutningsrören från skåpet kommer i 

önskad längd. Dimensionen på kall- och varmvattenrör är 18mm respektive 15mm. 

Avloppsrören avslutas mot 3-4 anslutningspunkter mot schaktvägg, rören kopplas 

sedan med stammen i schaktet.  

2.7.2 Transport och upplyftning 

Innan montering av badrummet sker en bjälklagsanpassning. Modulen har en 

golvbrunn på undersidan med en dimension på 75 mm, vilket innebär att en 

ursparing på 120 mm behöver göras enbart under golvbrunnen innan placeringen 

sker. Modulen måste kontrolleras vid ankomst till byggplats och upptäckta skador 

noteras på plats. Sedan lyfts badrummet med lyftkran till bjälklag, figur 12, med 

stängerna fästa i golvramen. 

Figur 12: Upplyftning med kran 
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En person behövs på marken för att kroka i lyftnycklarna och två personer behövs 

på däcket för att ta emot. Modulen är emballerad och emballaget ska avlägsnas 

först när bygget är tätt. Modulen är försedd med transportfötter som skyddar 

golvbrunnen och de ska borttas innan placering på bjälklag. Byggdörren som är låst 

och plomberad är monterad på modulen, den ska returneras till tillverkaren efter 

sista leveransen.  Enligt anvisningarna ska avvägning av underlag ske med 

nivellering på minst 4 punkter +/- 2 mm. För bästa ljudisolering står modulen på 

neoprengummi, som följer med i leveransen. Modulen har en bredd på 2300 mm 

som är ett rekommenderat maximal mått invändigt (kortaste sidan) vilket är 

lämpligt transportmässigt eftersom lastbilen har en lastbredd på 2480 mm 

(Information vid leverans och Generella projektanvisningar för prefabricerade 

badrum). 

Genom att leverera dessa moduler vid exakt tidpunkt för att sedan lyfta modulerna 

på plats sparar man tid och plats som annars går till materialhantering. Begreppet 

JIT (just-in-time) syftar till detta och innebär att byggnadsdelar levereras vid rätt 

tidpunkt till rätt plats (se definition av Industriellt byggande). Detta koncept leder 

till uteblivna indirekta kostnader som i sin tur leder till en besparing. Indirekta 

kostnader som kan uppstå för att få materialet till inbyggnadsplatsen är mot stöld, 

väder och skador. En annan indirekt kostnad och problem som är välkänd i 

byggproduktionen är att välutbildade yrkesarbetare använder sin tid åt att leta efter, 

vänta på och hämta material. All extra lyft, förflyttningar och letande av material 

uppskattas i en aktuell studie  till att uppta mellan en halv och en hel arbetsdag per 

vecka. Med just-in-time kan yrkesarbetarna istället ägna denna tid åt det som de är 

bra på och får betalt för (Friblick, 2005). 

2.7.3 Fukt   

 

Ur fuktsynpunkt byggs prefabricerade badrum till största delen av oorganiskt 

material. Då golvet har en speciell sockel uppstår det ingen rörelse mellan golvet 

och väggen. Dessutom kan man ha en hörnbrunn utan förhöjd risk för fuktskador. 

Prefabricerade badrum ses också som ett bra alternativ på träreglar, då badrummet 

står flytande mot bjälklaget och fogarna i badrummet inte spricker då träet rör sig 

(Lewald, 2014). Skanskas platsbyggda badrum utförs enbart med oorganiska 

material (Salomonsson, 2014). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer det att beskrivas hur det har gåtts till väga för att på bästa 

möjliga sätt uppnå syftet. det kommer även att beskrivas hur man har hittat och 

tolkat information. 

3.1 Kvalitativ studie 

Den kvalitativa studien faller naturligt för arbetet då man behöver undersöka och få 

en djupare förståelse kring ämnet. För att kunna jämföra och se skillnaden mellan 

platsbyggt och prefabricerat badrum kommer information och kunskap att hämtas 

från relevant litteratur, artiklar från internet, tidigare examensarbeten och 

intervjuer. 

3.2 Kvantitativ Studie 

För att få kostnadsskillnaderna för de olika byggmetoderna inom byggprocessen 

utifrån produktionsskedet kommer en fallstudie av ett specifikt projekt och en 

specifik byggnad som skall byggas i Växjö att genomföras. Förfrågningar till flera 

leverantörer av badrumsmoduler om offert kommer att göras i fallstudien. Kalkylen 

på det platsbyggda badrummet och de indirekta kostnaderna på det prefabricerade 

badrummet kommer att beräknas med hjälp av kalkylprogrammet Sektionsdata med 

de senaste a-priserna från marknaden. 

3.3 Urval 

I urvalet av litteratursökningar har man valt att främst söka på tekniska rapporter 

och artiklar, vilket är just den information som är relevant för rapporten. I 

intervjuerna har man utgått från att intervjua personer som har stor erfarenhet med 

arbete av prefabricerade och platsbyggda badrum för att få en bred bild av hur de 

olika byggmetoderna skiljer sig ifrån varandra. Kalkylprogrammet Sektionsdata 

valdes då det är ett praktiskt program som författarna för arbetet har kunskapen att 

jobba med samt på grund av att den har den senaste uppdateringen av a-priser på 

marknaden. Kostnaderna utvärderas med kalkyler som sedan leder till ett resultat. 

Resultatet tolkas, diskuteras och leder i sin tur till en slutsats. 
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4. Genomförande 

4.1 Fallstudie Vikaholm 

Vårdhem Vikaholmär ett vårdboende i området Vikaholm, Växjö som Skanska 

bygger i “egen regi”, figur 13. Investeringskostnaderna ligger på knappt 100 

miljoner kronor. Projektet har en totalyta på 3600 kvadratmeter fördelat på tre 

våningar och har totalt plats för 54 boende. Upplåtelseformen består av ett flerårigt 

hyresavtal som Skanska tecknat med Attendo. Drivandet av projektet sker enligt 

livsstilkonceptet “Utevistelse & Trädgård “ med hänsyn till utemiljön där en 

trädgård ska finnas. Avsikten med vårdhemmet är certifiering enligt Leed på 

guldnivå, d.v.s. huset ska byggas enligt energieffektiv standard med fokusering på 

god inomhusmiljö. Vårdboendet får utrymme för spa- och behandlingsavdelning 

samt gym, växthus, grillplats och odlingslotter på gården (fastighetssverige.se). 

Betongstomme kommer att användas med håldäcksbjälklag och prefabricerade 

betongväggar(muntligt ref. möte Skanska). Bygglovshandlingarna har Skanska 

tagit fram med hjälp av “ Tema: ARKITEKTER Malmö “. Byggnaden beräknas stå 

färdigt under hösten 2015. 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: 3D bild på vårdobendet. 
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4.1.1 Anpassning av bjälklag 

 

Varje våning som skall undersökas består huvudsakligen av två typer av golv. 

Golvet i och utanför badrummet. När det gäller det platsbyggda badrummet 

används 265 mm håldäcksbjälklag som har pågjutning med 40 mm betong i hela 

våningen. Nivåskillnadsproblemet löses med en dörrtröskel vid badrummet. 

Badrumsmodulen har andra förutsättningar, då golvet på den har en tjocklek på 80 

mm enligt Part-AB, figur 14, detta medför att golvet utanför modulen har en 

avvikande höjd från modulgolvet. Detta kan lösas genom att bygga ett justerbart 

installationsgolv från exempelvis leverantören Granab utanför badrummet på 

håldäcksbjälklaget, detta kommer att utjämna skillnaden med badrumsgolvet. 

Nivåskillnaden som uppstår kan lösas med tröskel vid badrumsdörren. Som 

besparingsmetod av betongen till modulen görs en försänkning i form av en ram 

vid gjutningsarbetet av platta på mark där varje modul ska vara, detta medverkar till 

utjämningen av nivåskillnaden (Salomonsson, 2014). Runt om modulen lämnas ett 

utrymme i ursparningen på ca 100mm ställningsmån för att möjliggöra en placering 

av badrumsmodulen ( Katalog Part-AB, 2014). 

Figur 14: Bjälklagsanpassning. 

4.1.2 Schakt för installationer  

För att badrummet ska kopplas till installationsnätverket i byggnaden finns det ett 

schakt som har anslutning till samtliga 54 badrum, där placeringen sker vid den 

korta sidan av badrummet. Schaktet har måttet 2400x300 mm och har dragningar 

för VVS och el.  

4.1.3 Etableringstid 

För att kunna få en rättvis kostnadsjämförelse är det viktigt att undersöka hur 

totaltiden påverkas vid val av produktionsmetod. Kan etableringstiden kortas kan 

även utgifterna för produktionen och arbetslönerna minskas (se avsnittet 

gemensamma kostnader). 
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Enligt Salomonsson på Skanska påverkar inte badrummen byggtiden. Detta beror 

på att de enligt avtal med beställaren har ett fast inflyttningsdatum som de inte kan 

ändra på.Tidplanen som Skanska skapat inför upphandlingar styrs inte av 

underentreprenörerna som bygger badrummen då färdigställandedatumet sattes 

utifrån deras första plan, vilken var att använda sig av badrummoduler. Det som 

kan påverka tiden är ifall underentreprenörerna påpekar att de inte har tillräckligt 

med tid utifrån den planerade tidsplanen. Han menar också att etableringstiden kan 

påverkas ur tidssynpunkt då pågjutningen av betongen kräver en viss uttorkningstid 

men att detta till viss del kan ställas i proportion till den tid det tar att lägga ett 

installationsgolv. 

4.2 Intagning av offerter 

Två offerter från två olika leverantörer har tagits för att få en uppfattning om 

kostnadsbilden. Badrumsmodulstillverkarna som har bidragit med dessa offerter är  

Part-AB och Probad. Det platsbyggda badrummet har ett innermått på 2.4 x 2.7 m 

(se figur 15) vilket innebär att badrummet får en invändig area på 6.48 m
2
. I 

offerterna har man försökt att komma med ett förslag på innermått som är så likt 

det platsbyggda som möjligt.  

Figur 15: Planritning för platsbyggt badrum. 

4.2.1 Standard för badrummen 

Standarden som skall gälla för de båda badrumsalternativen är: Dusch, 

duschblandare duschdraperi, tvättställ med blandare, toalettstol med 

toalettarmstödsupport, spegel, hygientak, toalettpappershållare, handdukskrokar, 

klinker på golv, kakel på väggar, vattenburet golvvärme, belysning och eluttag. 

4.2.2 Offert från Probad  

 

Kostnaden för denna typ av badrumsmodul från Probads offert ligger på 51 250 kr 

styck exklusive moms och frakt till Växjö. Frakt till Växjö tillkommer med ca 

20.000 kr/lass. Det går ca 5 moduler/lass, vilket medför att det tillkommer en 
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fraktkostnad på 220 000 kr. Priset för 54 stycken badrumsmoduler blir 2 987 500 kr 

exklusive moms och inklusive frakt till Växjö. 

4.2.3 Offert från Part-AB 

 

Kostnaden för denna typ av badrumsmodul från Part-AB i offerten ligger på 48850 

kr styck exklusive moms och inklusive frakt till Växjö. Priset för 54 stycken 

badrumsmoduler blir totalt 2 637 900 kr exklusive moms. 

4.2.4 Val av badrumsmodul 

Det har valts att tittas närmare på Part-AB:s offert i jämförelse med Probads offert. 

Offerten från Part-AB där  planlösningen visas  i figur 16, visar sig vara mer 

ekonomiskt och anpassningsbart då det gäller utformning av anslutande 

konstruktioner. 

 

 
Figur 16: Planlösning över den badrumsmodul som Part-AB lämnade offert på. 

        Specifikition Part-ABs badrumsmodul 

Marazzi Klinker Easy Anthracite 10x10, Kakel Citta Bianco matt 20x20, IFÖ Wc 

Sign 6893 för väggmontage, inv.cistern, vit mjuk sits, IFÖ Toalettarmstöd Support, 

Gustavsberg Tvättställ Nautic 5560 bultmonterad, Rebasehylla 12.240, Grohe 

Tvättställsblandare Eurosmart , HC-spak 120mm Grohe Eurosmart ,Vattenlås Purus 

vit Ø40mm, Dahl Bottenventil krom STD,  Grohe Duschset New Tempesta 100 

Ecojoy, inkl tvålkopp, Grohe Duschblandare GT1000, Spiwa AB Draperiskena 

Handy 90x90, vit, Geesa Klädkrok 2802, Geesa Krok 2801, Peha Strömställare 

Aura 1-pol/trapp inf, kritvit 10A 250V, Plafond Ensto AVR 254.29 2x9W TC/G23 

IP54 230V inkl. lysrör, Spegelbelysning Jono AVR66.018P 18W Ip44, med uttag 

Vit, Inkakladspegel B:606xH:809x6mm ,Lindab Frånluftventil KVG-100, 

LindabFästram VRFU-100,Golvbrunn Purus Oden dim75, Klinkerram 

200x200x7mm krom. 
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4.3. Kalkylberäkning 

För att få en relevant ekonomisk jämförelse mellan de olika alternativen av badrum 

har man använt sig av en liknande standardutrustning som har samma likvärdiga 

kvalité, utseende och komfort. Enligt Salomonsson har de stora byggföretagen en 

rabattsats vid inköp av material. I beräkningen kommer hänsyn till detta att tas för 

de båda två badrumsalternativen som undersöks genom att materialkostnaderna i 

Sektionsdata reduceras med 37 %. Kalkylen innehåller endast självkostnaden för de 

olika metoderna. Detta medför att inget pålägg är satt på priserna för att generera 

någon vinst och täcka kostnader för centraladministration. Det ingår olika 

omkostnader i kalkylerna för de olika alternativen. Omkostnader ska täcka alla 

indirekta utgifter under projektets gång. Kostnaden i de aktiviteter som inte finns i 

kalkylprogrammet Sektionsdata bedöms utifrån uppskattning från liknande projekt, 

intagning av offerter och erfarenhet. Dessa aktiviteter beräknas genom att få en 

materialkostnad och en enhetstid för arbetet. Efter detta multipliceras enhetstiden 

med ett antal enheter som i sin tur multipliceras med timkostnaden. Timkostnaden 

baseras på Sektionsdatans standardpris på 188 kr/h+ 253 procent arbetstillägg. För 

de aktiviteter som finns i Sektionsdata skrivs endast enheter in för att få ut 

kostnaden för aktiviteterna. 

4.3.1 Sektionsdata 

Sektionsdata är ett program som är baserat på standardprislistor för respektive 

bransch. Programmet har ett komplett kalkylsystem med databaser för bl.a. 

nybyggnad och VVS. Tillverkarna Wikells har i samråd med deras kunder byggt en 

databas över hur lång tid olika moment i en byggnation tar samt vad dessa kostar. 

På detta sätt får man A-prislista med materialpriser, spill, drifttider, 

underentreprenadspriser mm. Omkostnadspåläggen och entreprenörsarvodet ingår 

inte i a-priserna vilket innebär att man får friheten att ändra dessa tillägg beroende 

på hur man vill ha det (Wikells, 2014). 

4.3.2 Kalkyl för platsbyggt badrum 

För att kunna kalkylera skillnaden på kostnaderna, så delas kostnaderna i två delar, 

direkta-och indirekta kostnader (se avsnitt gemensamma kostnader). 

 
       Direkta kostnader 

De direkta kostnaderna som tas fram genom Sektionsfakta är produktions- och 

VVS kostnaderna. Kostnaderna för el är framtagna av offert från el-

underentreprenörer. 

(Se bilaga A för kostnadsuträkningar av direkta kostnader för platsbyggda badrum). 

Indirekta kostnader 

För det platsbyggda badrummet tillkommer indirekta utgifter som spill, pågjutning 

av betong och extra bodar. 
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        Avfallshantering 

Vid byggnation av platsbyggt våtrum tillkommer spill som måste tas omhand och 

detta leder till ökad avfallshantering som i sin tur leder till ökade kostnader. I 

sektionsdata har man försett varje a-pris med en spillkoefficient, vilken höjer 

materialpriset om man “bockar” i spillberäkning. Ett exempel på när spill 

uppkommer är vid klinker och kakelsättning. Det uppskattas tillkomma 10 procent 

extra spill vid kakel och klinker med storlek över 15x 15cm. Femtiofyra badrum 

med total keramik yta på 1730 m2 ger en spillmängd på 173 m2. 

 
       Extra bodkostnader för platsbyggda badrum 

Enligt Karlsson2 finns det ett behov av en extra bod för personalen som bygger 

badrummen. Boden kommer att behövas under byggnationen av 54 platsbyggda 

badrum. Priset som fås enligt Sektionsdata per månad är 5200 kronor. En 

uppskattning har gjorts för den tiden boden behövs, nämligen fyra månader, dvs 20 

800 kronor kommer att spenderas på bodar (Se bilaga A för kostnadsuträkningar av 

indirekta kostnader för platsbyggd badrum). 

4.3.3 Kalkyl för prefabricerat badrum 

 
       Direkta kostnader 

De direkta produktionskostnaderna för ett modulbadrum kommer att beräknas 

genom användning av det från Part-AB erhållna nettopriset där frakten ingår och 

offert för installation av modulerna, se studien D. Nordlöf, M. Sarkisian (En 

ekonomisk jämförelse mellan modulbyggda-och platsbyggda badrum). Utöver 

offerterna räknas även montering och avemballering (Se bilaga B för 

kostnadsuträkningar av direkta kostnader för modulbyggda badrum). 

 

       Installation av badrumsmoduler 

När modulerna är på plats krävs en installation till schakten i form av VVS 

ledningar och el anslutning. Kostnaderna för installation har tagits från en offert i 

studie D. Nordlöf M. Sarkisian (En ekonomisk jämförelse mellan modulbyggda-

och platsbyggda badrum), då studies moduler kommer från samma leverantör och 

har liknande förutsättningar. 

 

       Indirekta kostnader 

De indirekta kostnaderna som tillkommer modulbadrummet och skiljer sig från det 

platsbyggda är montering, avemballering, anpassning av bjälklag i form av 

installationsgolv, ursparning och pågjutning samt höjning av bygget och extra 

krantid. 

(Se bilaga B för kostnadsuträkningar av indirekta kostnader för modulbyggda 

badrum). 
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         Anpassning av bjälklag 

För att jämna ut skillnaden mellan badrumsmodulen och golvet utanför kommer ett 

justerbart installationsgolv från Granab att installeras på våning två och tre. Arean 

på denna yta motsvarar 2081 m
2
 och detta multipliceras med a-priset 700 kr/m2. På 

bottenvåningen löser man skillnaden mellan golven med ursparing där modulerna 

ska vara och pågjutning av betong ovanpå platta på mark i ytan utanför badrummet. 

Arean i våning ett motsvarar 1054 m
2
 och detta multipliceras med a-priset 245 

kr/m
2
. 

 
       Upphöjning av väggar 

Installationsgolvet på våning två och tre medför att innerhöjden på bygget minskar 

med 80 mm. Skanska har ett beställarkrav gällande innertakhöjder och har därför 

bestämt sig att behålla innerhöjden enligt bygglovshandlingarna och detta leder till 

att en upphöjning av väggarna på 80 mm sker för varje våning. Genom en 

uppmätning av mängderna för upphöjningen av väggarna och ett införande av 

värdena i Sektionsdata har en indirekt kostnad kalkylerats. 

 

       Extra krantid för moduler 

Det krävs en kran för att kunna flytta modulerna från lastbilen och placera dessa på 

plats i bygget. Det tar cirka 20 minuter per modul att utföra detta och det är totalt 

54 moduler. Kostnaden för en kran och en förare är cirka 1783 kr/h. Detta resulterar 

till en krankostnad på (0.33x1783= 588 kr/modul) och totalt (588 x 54 

badrumsmoduler). 

 

       Avemballering samt montering av badrumsmoduler 

Modulerna är täckta med presenningar för att undvika fuktskador. Dessa måste 

avemballeras och utgör sedan en del av de direkta kostnaderna. Enligt Skanska 

krävs det två arbetare och ca 15 minuter att avemballera en modul, vilket medför en 

kostnad på (0.25h x 2 x 474 kr/tim x 54 badrumsmoduler). När avlastningen av 

kran har skett behövs det montering av modulen. Enligt Part-AB och Skanska krävs 

det tre arbetare och det tar ca 20 min att montera modulen på plats. Kostnaden för 

montering blir (0.33 h x 3 arbetare x 473 kr/h x 54 badrumsmoduler). 
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4.3.4 Begränsning av kalkyl  

 

Kalkyleringsarbetet kommer att utgå från en bestämd yta. den begränsade ytan syns 

i figur 17: 

Figur 17: Planritning våning 1,2 och 3. 

Bilden visar en våning i byggnaden som ser likadan ut i alla tre våningarna. 

Kalkyleringsarbetet kommer att räknas på de tre identiska våningarna i byggnaden. 

Våning fyra kommer inte att beaktas då den har en planlösning som avviker från 

övriga planlösningar. I de tre identiska våningarna finns det totalt sex 

personaltoaletter som inte kommer att vara en del av kostnadsjämförelsen då de är 

av en annan storlek som kräver en separat offert. Kostnadsjämförelsen kommer att 

avhandla de 54 kvarvarande badrummen. Golvbeläggningskostnader utanför 

badrum försummas eftersom de alla består av plastmatta och parkett och antas 

kosta lika mycket för varje alternativ. 
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5. Resultat  

Resultatet visar ur ett kostnadsperspektiv att totalpriset för badrumsmodulerna är 

627457 kr billigare än totalpriset för de platsbyggda badrummen. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en jämförelse. Denna jämförelse kommer att 

omfatta kostnaderna mellan platsbyggda badrum och prefabricerade badrum. 

Resultatet är baserat på kostnadskalkylerna som redovisas i kalkylbilagorna från 

Sektionsdata och priserna som redovisas är exklusive moms. 

5.1 Platstillverkat badrum 

Kostnaden för det platstillverkade badrummet är 91 021 kr/st utan hänsyn till 

indirekta kostnader. Den totala summan är 5 657 175 kr där hänsyn är tagen till 54 

badrum inklusive indirekta kostnader, se tabell 1 för direkta kostnader per st. De 

indirekta kostnaderna som ingår i kalkylen är extra bodkostnader, spill och 

pågjutning. Se tabell 2 för totalpris. 

       Tabell 1 : Direkta kostnader per platsbyggt badrum 

Produktionskostnad  62 019 kr 

VS 21 538 kr 

Ventilation  1222 kr  

EL 6242 kr 

Summa  91 021 kr  

 

Tabell 2 : Totalpris, platsbyggt badrum 

Direkta kostnader  4 915 589 kr 

Indirekta kostnader  741 586 kr 

Summa  5 657 175 kr 

Det finns tillkommande kostnader för det platsbyggda badrummet som inte har 

tagits med då de är svårbedömda. Dessa tillkommande kostnader är extra 

maskinhyror, extra materialhantering och svinn. 
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5.2 Prefabricerat badrum 

Kostnaden för det prefabricerade badrummet är 61 664 kr/st utan hänsyn till 

indirekta kostnader. Den totala summan är 5 029 718 kr där hänsyn är tagen till 54 

badrum inklusive indirekta kostnader. Se också styckkostnader i tabell 3. De 

indirekta kostnaderna som ingår i kalkylen är anpassning av bjälklag, upphöjning 

av väggar, extra krantid för moduler, avemballering samt montering av 

badrumsmoduler. Se tabell 4 för totalpris. 

 

       Tabell 3 : Direkta kostnader per prefabricerat badrum 

Offert Part-AB inklusive frakt, Vs, ventilation och El. 53 550 kr 

Installation av modul 4000 kr 

Övrigt * 4114 kr 

Summa  61 664 kr  

* Dörr och gipskomplettering på badrum  

 

        Tabell 4 : Totalpris, badrumsmodul  

Direkta kostnader  3 329 866  kr  

Indirekta kostnader  1 699 852 kr 

Summa  5 029 718 kr 
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6. Diskussion och Slutsats 

6.1 Diskussion 

För att inte utesluta prefabricerade badrum i ett byggnadsprojekt är det viktigt att 

tidigt känna till de förutsättningar som optimerar användandet av dessa. Det är 

också alltid möjligt att i projektet ändra prefabricerade badrum till platsbyggda. Har 

man däremot projekterat för platsbyggda badrum är det ibland svårt att byta till 

prefabricerade badrum. Enligt Part-AB är den vanligaste orsaken till detta att 

platsbyggda badrum projekteras i många olika typer utan upprepning samt att 

schakten ofta placeras dolda. När man använder prefabricerade badrum kommer 

dessa fram som färdiga rum som ställs på plats med lyftkran och därefter monteras 

ledningarna ihop i schaktet. Schaktet behöver alltså att vara tillgängligt utifrån 

badrummet. Våtrumsmoduler kan vara ett bra alternativ i byggprojekt som 

fallstudien på Vikaholm, där det rör sig om ett boende där beställaren redan sålt 

objekten innan byggstart och bestämt hur våtrummen ska utformas. Anledningen 

till detta är att sådana byggnader oftast ser likadana ut för varje våning och detta 

underlättar installationen av våtrumsmodulerna. Nackdelen med våtrumsmoduler är 

att de potentiella köparna till projektet som exempelvis bostadsrätter, inte får 

möjligheten att forma sina badrum efter sina egna önskemål vilket med ytterst få 

undantag, alltid är ett beställarkrav. 

Det går fort att montera prefabricerade badrum i en byggnad. På ett par timmar har 

ett badrum lyfts in och kopplats in på vatten, el, avlopp och ventilation. Innan dess 

bör byggnaden utföras med en ursparing för våtrum så att färdigt golv blir i nivå 

med omkringliggande ytor. Ofta ses denna ursparing eller pågjutning som en extra 

kostnad och kan vara en avgörande faktor till att utse det billigaste 

badrumsalternativet. Ett problem som kan tillkomma ur bjälklagssynpunkt är att 

bjälklag med installationsgolv medför en lägre invändig höjd i rummen. Detta kan 

leda till extra kostnader då entreprenören, på grund av beställarkrav, måste höja 

byggnaden för att behålla den invändiga höjden i rummen.  

Författarna anser att den effektiva tillverkningen enligt löpande band principen är 

ett billigare alternativ än platsbyggda badrum men att de ekonomiska fördelarna för 

en badrumsmodul kan variera beroende på förutsättningarna i projektet.  Detta ser 

man på tidigare studier som har gjorts inom våtrum där resultatet på kostnaderna 

har varierat från vårt resultat. Skillnaden på resultaten beror också på vilka 

indirekta kostnader man har tagit hänsyn till.  I en studie gjort av B. Johannes, S. 

Olle (Nybyggnation av våtrum) har man endast tagit hänsyn till direkta kostnader i 

jämförelse mellan modul- och platsbadrum i styckpris och kommit fram till ett 

liknande resultat som stödjer vårt arbete och indikerar att modulbadrum är ett 

billigare alternativ.  I en fallstudie gjort av D. Nordlöf och M. Sarkisian, (En 

ekonomisk jämförelse mellan modulbyggda- och platsbyggda badrum), har man 

förutom direkta också räknat med indirekta kostnader och kommit fram till att 

modulbadrummet blir 9 procent dyrare än det platsbyggda alternativet. Det är en 

skillnad jämfört med vår fallstudie som visar att den totala summan för 

modulbadrum blir 11.1 procent billigare än det platsbyggda alternativet. En faktor 

som kan ha påverkat kostnaden i vår fallstudie är att det prefabricerade badrummen 

har en mindre area än platsbyggt på 0,27 m2/st. Skillnaden mellan resultaten kan 

också bero på offerten från badrumsmodulleverantörerna där storleken, standarden 
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och antalet av badrum påverkar priset. En annan faktor som kan ha påverkat 

resultaten är att man har använt sig av olika kalkyleringsprogram som har olika 

kalkyleringsmetoder.  

Prefabricerade badrum är att föredra ur arbetsmiljösynpunkt. Tillverkningen sker 

till inomhus i en fabrik där arbetarna jobbar vid en behaglig temperatur med bra 

ljus och luftförhållanden. De arbetar också ergonomiskt riktigt utan tunga lyft eller 

med böjda ryggar. 

Det har förekommit att man täckt av det transportskydd de prefabricerade 

badrummen kommer med innan man nått tätt hus. Då föreligger risk för fukt på 

gipsskivor och rost på ståldetaljer. Detta slipper man på ett platsbyggt badrum som 

kan börja byggas då ovanliggande bjälklag är på plats. Part arbetar för tillfället med 

att helt eliminera organiskt material i sina moduler så att de tål sämre 

väderförhållanden och hantering på byggarbetsplatsen. En nackdel med 

platsbyggda badrum är tiden och kostnaderna som går till materialhantering och 

manskap. Dessa indirekta kostnader uteblir med badrumsmoduler då man går efter 

konceptet JIT(just-in-time) som innebär att man får badrumsmodulen vid exakt 

tidpunkt för att sedan lyfta och montera den på plats. 

 

6.2 Slutsats  

Slutatsen som dras är att prefabricerade badrum är billigare än platstillverkade 

badrum utifrån resultatet från fallstudien, samt att prefabricerade badrum är bättre 

ur arbetsmiljösynpunkt. 
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