
I 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
 

 
 
 
 

Bergström, Johannes 
Sjöberg, Olle 

 
Nybyggnation av våtrum 

 
Jämförelse mellan förtillverkat och platsbyggt 

 
 
 

New construction of bathrooms 
 

Comparison between pre-fabricated and fabricated on site 

 
 
 

Examensarbete 
 
 

Datum/Termin: VT 2009 

Handledare: Carina Rehnström 

Examinator: Malin Olin 

 
 



II 
 

Sammanfattning 

Con-Form AS är en norskägd stomentreprenör som projekterar och egentillverkar byggdelar 

såsom vägg, bjälklagselement, pelare, balk, trappor och våtrumsmoduler. Att tillverka 

våtrumsmoduler är en relativt ny och obeprövad byggteknik i Sverige gentemot platsbyggda 

våtrum. Anledningarna till valet av en specifik produkt är priset och kvalitén.  

 

Den prisjämförelse som utförts i denna rapport är framtagen utifrån produktion av tjugofyra 

våtrum. Våtrummet som har kostnadskalkylerats är på 5,9 m2 och består av en toalett, ett 

duschset med draperi samt ett handfat med tillhörande underskåp och armaturer. 

Kostnaden för våtrumsmodulen har tagits fram av Con-Form Töcksfors AB och kostnaden för 

det platstillverkade våtrummet av NCC Karlstad i samarbete med underentreprenörer. I detta 

fall blev summan för det platstillverkade våtrummet 52 500 SEK och summan för 

våtrumsmodulen 50 900 kr. Vid byggnation av platstillverkade våtrum blir de indirekta 

kostnaderna mer omfattande. Indirekta kostnader är exempelvis ökad material- och 

avfallshantering på byggarbetsplatsen. Våtrumsmodulen är därmed det billigare alternativet 

av de båda. 

 

En fördel med det förtillverkade våtrummet är delvis minskad materialhantering på 

byggarbetsplatsen då modulen levereras vid inbyggnadstidpunkt och med kranlyft placeras 

direkt i byggnaden. En nackdel med våtrumsmoduler är att dessa tidigt behöver komma in i 

projekteringen och kunden låser sig därmed vid valt våtrum. Våtrumsmoduler passar därmed 

bäst i hotell och hyresrätter där det är en och samma beställare som tidigt i projekteringen 

beslutar över utseende av våtrummen. 

 

En fördel med platsbyggnation är möjligheten att anpassa våtrummet efter kundens tycke och 

behov längre fram i byggskedet. Detta kan vara en avgörande faktor vid försäljning av 

exempelvis bostadsrätter. Däremot blir kostnaden för våtrummet dyrare vid platstillverkning 

och logistik samt materialhantering blir mer omfattande. 
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Abstract 
 

Con-Form AS is a Norwegian framework contractor that designs and produces building parts 

as walls, floor components, columns, beams, staircases and bathroom modules. To build 

bathroom modules instead of building bathrooms on site is a rather new building technique in 

Sweden. The reason for choosing a specific product is the price and the quality. 

 

The price comparison in this report is based on production of twentyfour bathrooms. The 

bathroom, which has been cost calculated, has an area of 5,9 sqm and consists of a toilet, a 

shower set with curtain and a wash-basin complete with base cabinet and lighting. The cost 

for the pre-fabricated bathroom module has been presented by Con-Form Töcksfors AB and 

the cost for the bathroom built on site by NCC Karlstad together with subcontractors. In this 

case the bathroom built on site is amounted to SEK 52 500 and the pre-fabricated bathroom 

module is amounted to SEK 50 900. When building bathrooms on site the indirect costs are 

bigger. Indirect costs are for example bigger material and waste management on the building 

site. Thus, the pre-fabricated bathroom module is the cheapest alternative of the both. 

 

An advantage of pre-fabricated bathrooms is less material moving on the building site as the 

module is delivered just in time for the building and with a crane placed direct into the 

building. A disadvantage with pre-fabricated bathroom modules is that the design stage starts 

early and thus the customer cannot change an already decided interior. Consequently, pre-

fabricated bathroom modules are most suitable when building hotels and tenancies. In this 

case, the same client decides early the architectural of all the bathrooms in the building. 

 

An advantage of bathrooms fabricated on site is maybe the fact that the bathroom can be 

adapted to the customers taste and need later in the building phase which can be a decisive 

fact when selling for example a building-society flat. On the contrary, the cost for a bathroom 

built on site will be higher and the logistics and handling of material more extensive. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Con-Form AS är en norskägd stomentreprenör som projekterar och egentillverkar byggdelar 

såsom vägg, bjälklagselement, pelare, balk, trappor och våtrumsmoduler. 

Huvuddelen av företagets fabriker finns i Norge där också huvudkontoret ligger (Oslo). Con-

Form bedriver även verksamhet i Strömstad och Töcksfors.  

 

Detta examensarbete utförs i samarbete med Con-Form Töcksfors AB som tillverkar 

prefabricerade våtrumsmoduler. Stommen gjuts i betong och armeras med galvaniserade 

stålfibrer. Våtrumsmodulerna levereras färdiga med installationer, inredning och ytskikt till 

byggnadsplatsen och lyfts direkt från fordon på plats under uppförandet av husets stomme. 

 

En kombination av ventilation, avlopp och el gör våtrummet till husets mest komplicerade 

utrymme. Uppförandet av våtrummet kan ta lång tid och kräver en rad olika hantverkare 

såsom elektriker och rörmontörer som arbetar på plats. En byggproduktion ligger ofta i 

tidspress och med ett sådant komplicerat utrymme som ett våtrum kan förseningar, avsaknad 

av material eller andra oväntade situationer leda till merkostnad. Ett alternativ till platsbyggda 

våtrum kan med fördel då vara våtrumsmoduler. 

 

I småbostadshus kan priset för ett våtrum bli dyrare på grund av att produktionen inte är så 

stor som vid byggandet av flerbostadshus. Anledning till detta är delvis maskinhyror vilka 

tenderar att bli dyrare för kunden vid enstaka arbeten då kostnader för transport samt 

maskininstallationer fördelas på färre produkter. 

 

Som beställare är det idag svårt att faktabaserat välja mellan platstillverkade respektive 

förtillverkade våtrum. Det beror främst på bristen på exakta prisuppgifter vid platsbyggnation 

eftersom det är svårt att prissätta indirekta kostnader såsom lagringsutrymmen och 

byggnationstid men även därför att relativt nya och obeprövade tekniker lätt får en 

högriskstämpel.  
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1.2 Syfte 

Syftet är att skapa underlag som visar skillnader mellan platsbyggda och förtillverkade 

våtrum. 

1.3 Mål 

Målet är att visa om ett prefabricerat eller ett platsbyggt våtrum är att föredra ur ett 

ekonomiskt respektive kvalitativt perspektiv. 

1.4 Problemformulering 

Den totala kostnaden för ett platsbyggt våtrum är svår att redovisa, på grund av dolda 

kostnader.  

• Vilket alternativ är mest ekonomiskt, platsbyggt eller prefabricerat? 

• Finns det någon märkbar kvalitativ skillnad mellan platsbyggt och prefabricerat? 

1.5 Avgränsning  

Detta examensarbete omfattar endast platsbyggda och prefabricerade våtrum vid 

nybyggnation. Prisuppgifter för det prefabricerade våtrummet kommer från Con-Form 

Töcksfors AB och priset för det platsbyggda våtrummet från NCC. Administrationskostnader 

såsom projekteringskostnader bortses från prisjämförelsen. Dolda kostnader i form av spill, 

materiallagring och så vidare beaktas i största möjliga mån.  
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2. Metod 

För att kunna jämföra priser används ett badrum i standardutförande som referens. 

Prisuppgifter hämtas från Con-Form Töcksfors AB respektive NCC. Intervjuer med olika 

aktörer inom området genomförs för att belysa frågan ur olika synvinklar samt fakta från 

böcker och internet beaktas under arbetets gång.  

 

Studiebesök på Con-Form Töcksfors AB görs för att erhålla en djupare inblick i hur 

produktionen av våtrumsmodulerna går till samt för att få kunskap om befintliga 

konstruktionsskillnader mellan prefabricerade och platsbyggda våtrum. Besök på NCC för 

intervju har gjorts för att få en uppfattning om hur andra aktörer i byggbranschen ser på 

prefabricerade våtrum. 

2.1 Tillverkning 
 
Normer 

Det finns regler och lagar som styr hur du skall bygga. Vissa regler definieras som lagkrav 

och andra som råd om hur du skall uppföra byggnaden för att få ersättning från 

försäkringsbolag om en skada skulle uppstå. Försäkringsbolagens krav på en byggnation är att 

det sker enligt ett fackmässigt utförande, vilket innebär att arbetet utförs enligt Boverkets 

byggregler, gällande branschregler samt korrekt montering av samtliga byggnadsmaterial1. 

Boverkets byggregler, BBR, innehåller regler hur en byggnation SKA uppföras.  

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, Golvbranschens våtrumskontroll, GVK, 

och Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, hanterar branschregler inom våtrum. Dessa 

regler är ett så kallat ”frivilligt regelsystem” och är framtaget för att säkerställa ett 

vattenskadesäkert våtrum. Under punkt 2.1.1 redovisas hur tillverkning av platsbyggda 

våtrum allmänt utförs. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Länsförsäkringar (2009): VASKA-bostader  
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2.1.1 Platstillverkat 

Projektering 

Vid projektering av platsbyggda bostäder behöver endast dimensioner bestämmas i ett tidigt 

skede. Utseende och interiörer kan bestämmas långt fram under produktionen nära det slutliga 

färdigställandet. Under projektering och även under byggnationen förekommer det att 

bostäderna i fråga står utan ägare. Att välja utseende i ett sent läge på badrummet kan då 

erbjudas eventuella köpare som bestämmer sig för att investera i bostaden och på detta vis 

göra bostaden mer attraktiv.  

 

Konstruktion 

Förutsättningarna för uppförandet av våtrummet är att regelverket har en tillräcklig böjstyvhet 

och draghållfasthet. Är hållfastheten i reglarna inte tillräcklig är risken stor att kaklet 

krackelerar. 

  

Vanligtvis läggs en ljudisolerande matta på bjälklaget för att förhindra transmissionsljud från 

våtrummet. Däremot vid bjälklag med en tjocklek på minst 25 cm anses stommen vara 

tillräcklig för att undvika transmissionsljud. 

 

Golv 

Rörsystem och golvvärme gjuts in i betongen och ojämnheter spacklas med vattenfast 

spackel. 

 

Golv som utsätts för vatten skall ha ett fall i intervallen 1:100 – 1:200 i de delar av våtrummet 

som delvis blir utsatt för vatten. Vid anslutning av golvbrunnen som regelbundet blir utsatt för 

vatten ska lutningen vara inom intervallet 1:50 – 1:150. Bakfall, det vill säga lutning från 

golvbrunn, får inte förekomma i våtrummet. Golvbrunnens överkant läggs i nivå med 

tätskiktet som används till golvbrunnen. 

 

Tak 

Invändigt tak målas. 

 

Väggar 

Betongväggar skall vara gjutna mot slätform. Ojämnheter spacklas med vattenfast spackel.  
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Tätskikt 

Tätskiktets uppgift är att skydda fuktkänsliga delar i konstruktionen mot fukt. 

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, 

vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som 

hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och 

utrymmen som inte tål fukt.
2
 

Val av tätskikt är beroende på vilken byggnadsdel det skall skydda. Byggkeramikrådet skriver 

följande i BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum: 

På väggar av betong, puts och spackel skall 

deformationsupptagande tätskikt väljas.
3
 

På samtliga godkända golvunderlag väljs 

deformationsupptagande tätskiktsystem.
4
  

Deformationsupptagande tätskiktssystem kan vara tjockflytande massor eller tätskikt av 

flexibla folier/mattor/dukar.  

 

 

Underlag för keramik 

Beroende på regelavstånd i underliggande bjälklag används dubbel- eller enkel glasfiberskiva. 

Vid ett avstånd på 600mm monteras två lager glasfiberskiva för att behålla stabiliteten. 

Glasfiberskivor monteras efter att reglarna satts på plats. Enligt BBV skall underlaget för 

keramiken inte vara av ett fuktkänsligt material det vill säga det skall ha formstabilitet även 

efter att materialet utsatts för fukt.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Boverket (2008): 6:5331 Vattentäta skikt 
3 Byggkeramikrådet (2007): 6.2.1 Väggar 
4 Byggkeramikrådet (2007): 6.2.2 Golv 
5 Byggkeramikrådet (2007): 5.1 Generella krav 
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Kakel- och klinkerplattor 

Kakel- och klinkerplattor ska uppfylla kraven enligt Svenskt Standard/Europa Norm. 

Keramiska plattors vattenabsorption ska vara mindre eller lika med sex procent, E ≤ 6 %. 

Detta förhållande råder för golv med golvvärme.  

 

Fästmassa stryks ut med tandspackel cirka en halv kvadratmeter åt gången för att fästmassan 

inte skall hinna torka innan keramiken är på plats. Monteringen av kaklet sker från golvkanten 

och därifrån upp på väggen. För att kaklet skall placeras horisontellt används laserpass och 

distanskors. Efter att fästmassan torkat dras fogmassa över keramiken. Fogarna torkar efter 

cirka 30 minuter, därefter tvättas kaklet rent. I skarvar och i hörn appliceras tätningsmassa  

  

Rörinstallationen 

Det finns ett flertal olika varianter av rörinstallationer. Vanligt förekommande vid 

platsbyggda våtutrymmen är att ha synligt monterade tappvattenledningar. Enligt 

branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” gäller följande:  

Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande 

vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte omedelbart 

orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra 

installationer.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
6 VVS företagen (2006): A2 - Förläggning 
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2.1.2 Prefabricerat våtrum 

Tillverkningen av Con-Forms våtrumsmoduler sker i fabriken Con-Form Töcksfors AB. 

Produktionen sker efter en linje i fabrikslokalen där varje moment har sin plats från gjutning 

av stomme till leverans av en färdig produkt med tillhörande ytskikt, armatur, eluttag, 

rörinstallationer och monterad sanitetsutrustning.  

 

Projektering 

Vid förtillverkning av våtrummen måste utformning och utseende väljas tidigt i 

projekteringen. Detta kan vid bostadsrätter vara ett problem då bostadsrätterna inte alltid är 

köpta vid projektering. För hyresrätter, hotell och offentliga byggnader är det vanligtvis en 

beställare och ofta är det då bara en typ av våtrum som efterfrågas. 

 

Konstruktion 

Våtrumsmodulens stomme gjuts i betong, är armerad med galvaniserade stålfibrer och är helt 

stum vilket även förhindrar vibrationsskador under transport. Under våtrumsmodulen på 

betongbjälklaget placeras en neoprenmatta (konstgjort gummimaterial) som är stötdämpande. 

Detta motverkar transmissionsljud ifrån exempelvis tvättmaskin, torktumlare och stegljud. 

 

Armering av stålfiber ger bland annat betongen ökad deformations-, böjspännings och 

slagseghetsförmåga. Dessa egenskaper möjliggör stapling av våtrumsmodulerna utan att 

påverka bjälklag. Våtrumsmodulerna blir till följd av betongstommen tyngre än ett platsbyggt 

våtrum vilket eventuellt kan leda till att grunden behöver förstärkas.  

 

Modulens konstruktion resulterar i att takhöjden blir något sänkt på grund av att mellan 

modulens tak och ovanliggande bjälklag ska plats för bland annat rörledningar finnas. 

 

Golv 

Vid gjutning av golv justeras gjutformen enligt angivna ritningar. Lutningen på golv i 

duschen är 1:50 och i övriga rummet 1:100. Armeringsnät läggs ut enligt ritning och på nätet 

fästs golvvärmens värmeslingor. Golvet extraarmeras där golvets lyftanordning skall sitta. 

Armeringsnätet lyfts därefter på plats och placeras på distansklossar med värmeslingorna 

nedåt. Avloppsrören placeras med godkänd lutning för att förhindra bakfall och binds sedan 

fast. Därefter sker gjutningen.  

 



 

Tak 

Taket gjuts likt golvet efter angivna ritningar. 

sitta läggs på gjutformen. Taket armeras med armeringsstegar och armeringsstänger som 

placeras på distansklossar för att 

lyftanordningarna skall sitta. Antalet armeringsstegar och

våtrummets storlek. Därefter sker gjutningen.

 

Vägg 

Väggen gjuts i stående formar. Området kring dörren och lyftanordningarna armeras enligt 

konstruktionsritningen. 

 

Figur 1, Väggformar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taket gjuts likt golvet efter angivna ritningar. Formen där bland annat fördelningsskåpet 

formen. Taket armeras med armeringsstegar och armeringsstänger som 

placeras på distansklossar för att uppnå korrekta avstånd. Armering placeras även ut där 

lyftanordningarna skall sitta. Antalet armeringsstegar och armeringsstänger är beroende 

Därefter sker gjutningen. 

Väggen gjuts i stående formar. Området kring dörren och lyftanordningarna armeras enligt 

     

  Figur 2, Färdiga väggdelar
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bland annat fördelningsskåpet ska 

formen. Taket armeras med armeringsstegar och armeringsstänger som 

korrekta avstånd. Armering placeras även ut där 

armeringsstänger är beroende av 

Väggen gjuts i stående formar. Området kring dörren och lyftanordningarna armeras enligt 

 

2, Färdiga väggdelar  
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Sammanfogning av stomme 

Området på golvytan där väggdelen ska stå bestryks med lim, därefter lyfts en väggsida på 

plats och skruvas fast i infästningsanordningen, se figur 3.  Denna procedur upprepas vid 

montering av nästa väggsida och även vid anslutning vägg till vägg. Väggarna kontrolleras så 

att de står lodrätt och justeras ifall de står snett. På ovansidan av väggarna appliceras lim 

varpå taket lyfts på plats. Infästningsanordningen svetsas fast. 

 

 

Figur 3, Sektion golv – vägg, från Con-Form.
7
 

 

Tätskikt 

För att säkerställa att konstruktionen blir fuktsäker målas först insidan av våtrummet med ett 

rött membran, (flytande tätskikt). För att förhindra fukt från att tränga igenom skarvarna fästs 

där glasfiberduk som ett extra skydd. På dessa glasfiberdukar målas även där rött membran. 

Efter att det röda membranet torkat appliceras ett grått membran. Anledningen till att man 

använder sig utav först ett rött membran följt utav ett grått är för att minimera risken att 

membranet ska vara för tunt. Kontrollen av membranet kan därmed ske visuellt istället för 

med instrument då det är svårt att se ifall membranet är otillräckligt vid enstaka punkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Norges byggforskningsinstitut, NBI (2006) 

Silicon 
Klinker 
Membran 

infästningsbult 



 

Kakel- och klinkersättning 

Kakelsättningen påbörjas genom att 

skador. Våtrummet lodkontrolleras och med hjälp av laserpass dras linjer för att 

kakelsättningen ska bli så noggrann

Fästmassa stryks på med början vid

successivt. Distanskors läggs i kant 

kakelplattorna. Då fästmassan torkat tas distanskorsen bort och 

fogmassa. Då fogmassan torkat tvättas

 

Läggning av klinker görs först efter att 

fästmassa, därefter fixeras även

läggs distanskors ut efter klinkerkanterna för att underlät

tas distanskorsen bort och golvet stryks med fogmassa. Då fogmassan torkat tvättas ytan rent.

  

Rörinstallationer 

Hål för rörinstallationer borras

fördelningsskåpet som finns i taket på våtrumsmodulen

är utförda som rör-i-rör-system. Systemet är uppbyggt som en extra säkring mot läckage.

Utanpå det inre röret som leder vatten sitter ytterligare ett rör vars uppgift är att leda 

eventuellt läckage till fördelningsskåpet

golvbrunn. På så vis upptäcks läckaget och vattenskador utanför våtrumsmodulen undviks

 

Inne i våtrumsmodulen finns inga synliga rörledningar. 

kallvatten. Eventuella reparationer kan ske från våtrumsmodulens insida utan risk för läckage 

i genomföringarna. 

 

  

Figur 4 – Rörledningar  

Kakelsättningen påbörjas genom att det läggs ut ett golvskydd för att skydda membranet f

skador. Våtrummet lodkontrolleras och med hjälp av laserpass dras linjer för att 

sättningen ska bli så noggrann som möjligt. Ett fogsnöre bestämmer fogbredden. 

stryks på med början vid väggens nedre kant och kakelplattorna appliceras 

sivt. Distanskors läggs i kant mellan plattorna för att få rätt kantavstånd på 

Då fästmassan torkat tas distanskorsen bort och väggarna

fogmassa. Då fogmassan torkat tvättas ytan rent. 

görs först efter att golvbrunnen är på plats. Golvbrunnen fixeras med 

även klinkerplattorna med fästmassa. I likhet med

läggs distanskors ut efter klinkerkanterna för att underlätta placeringen. Likt kakelsättningen 

tas distanskorsen bort och golvet stryks med fogmassa. Då fogmassan torkat tvättas ytan rent.

ål för rörinstallationer borras i vägg. Därefter dras rören på utsidan av modulen till 

som finns i taket på våtrumsmodulen, se figur 4 och 5. 

system. Systemet är uppbyggt som en extra säkring mot läckage.

Utanpå det inre röret som leder vatten sitter ytterligare ett rör vars uppgift är att leda 

ventuellt läckage till fördelningsskåpet där läckaget droppar ner via duschutrymmet till 

golvbrunn. På så vis upptäcks läckaget och vattenskador utanför våtrumsmodulen undviks

Inne i våtrumsmodulen finns inga synliga rörledningar. Fördelningsskåpet förde

Eventuella reparationer kan ske från våtrumsmodulens insida utan risk för läckage 

 

 Figur 5 – Fördelningsskåp i tak. 
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ut ett golvskydd för att skydda membranet från 

skador. Våtrummet lodkontrolleras och med hjälp av laserpass dras linjer för att 

som möjligt. Ett fogsnöre bestämmer fogbredden. 

och kakelplattorna appliceras 

mellan plattorna för att få rätt kantavstånd på 

väggarna stryks med 

på plats. Golvbrunnen fixeras med 

I likhet med kakelsättningen 

Likt kakelsättningen 

tas distanskorsen bort och golvet stryks med fogmassa. Då fogmassan torkat tvättas ytan rent. 

ärefter dras rören på utsidan av modulen till 

 Rörinstallationerna 

system. Systemet är uppbyggt som en extra säkring mot läckage. 

Utanpå det inre röret som leder vatten sitter ytterligare ett rör vars uppgift är att leda 

där läckaget droppar ner via duschutrymmet till 

golvbrunn. På så vis upptäcks läckaget och vattenskador utanför våtrumsmodulen undviks. 

Fördelningsskåpet fördelar varm- och 

Eventuella reparationer kan ske från våtrumsmodulens insida utan risk för läckage 

 



 

Elektronik 

Likt vattenrören dras elledningar

 

Interiör 

Våtrumsutrustningen monteras 

 

Städning 

Våtrummet kontrolleras för 

Ingången till modulen sätts för med en skiva. Den färdigställda våtrumsmodulen plastas l

väggarna och förses med en presenning 

detta moment är våtrumsmodulen skyddad mot väta och klar för transport. Förseglingen 

förblir orörd tills våtrumsmodulen står på plats och det provisoriska dörr

en badrumsdörr.  

 

Figur 6 – Förseglat våtrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ledningar på modulens utsida. 

Våtrumsutrustningen monteras i fabriken efter kundens önskemål. 

Våtrummet kontrolleras för att upptäcka eventuella skador och städas sedan noggran

för med en skiva. Den färdigställda våtrumsmodulen plastas l

väggarna och förses med en presenning samt inplastas ytterligare en gång, 

är våtrumsmodulen skyddad mot väta och klar för transport. Förseglingen 

förblir orörd tills våtrumsmodulen står på plats och det provisoriska dörrskyddet ersätts med 
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eventuella skador och städas sedan noggrant. 

för med en skiva. Den färdigställda våtrumsmodulen plastas längs 

gång, se figur 6. Efter 

är våtrumsmodulen skyddad mot väta och klar för transport. Förseglingen 

skyddet ersätts med 
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Installation av våtrumsmodulen 

Våtrumsmodulen kommer på lastbil med trailer till byggnadsplatsen. Med kran lyfts där 

modulerna av trailern och till den reserverade platsen i byggnaden, se figur 7. 

 

 

Figur 7 – Lyft av våtrumsmodul.
8
 

 

Leveransen sker vid exakt tidpunkt i syfte att direkt vid ankomst lyfta modulerna på plats. 

Detta underlättar vid produktion samt sparar tid och plats som annars går åt till 

materialhantering. 

 

Ovan nämnda tillvägagångssätt är vanligt förekommande inom industrin och har under de 

senaste 30 åren haft en stor betydelse i den starka produktivitetsutveckling som skett. 

Begreppet kallas för just-in-time (jit) och syftar till att producera och leverera varor i rätt 

mängd vid rätt tidpunkt. Konceptet leder i slutändan till en besparing främst tack vare 

uteblivna indirekta kostnader för material. Indirekta kostnader för material är exempelvis 

skydd mot väder och stöld, eventuella skador som kan uppstå vid omflyttningar samt extra 

lyft och förflyttningar inne på området vid inbyggnadstillfälle. I en studie som år 2005 

genomfördes uppgav yrkesarbetarna själva att de väntar på material 1-2 timmar varje vecka.  

Tiden för att leta upp och hämta material uppskattar de från 1-7 timmar per vecka.9 Med just-

in-time uteblir alla dessa kostnader. Den färdiga produkten levereras till byggplatsen vid 

avsatt tidpunkt och förs direkt till inbyggnadsplatsen. 

                                                 
8 Con-Form (2009) 
9 Friblick (2005) 



 

2.2 Våtrum 

Våtrummet som valts vid denna prisjämförelse är ett förhållandevis vanligt förekommande 

badrum ur storleks- och interiörsynpunkt. 

handfat med tillhörande underskåp samt ett duschset

synlig cistern och sits av hårdplast. Handfate

underskåp. Ovanför handfatet 

kaklet med hjälp av silikon. Duschs

medföljer. 

 

Golvet värms upp genom golvvärme

en mindre typ av klinker 97x97mm. Utkanten av dusch

upphöjning för att förhindra vattenspridningen från dusch. I resten av 

med storleken 197x197 mm. 

kakelplattorna är 197x197 mm. För vidare beskrivning se bilaga ”

 Figur 8 - Planlösning av våtrum från Con

                                                 
10 Johnsrud, muntlig kommunikation

denna prisjämförelse är ett förhållandevis vanligt förekommande 

och interiörsynpunkt. Våtrummet är 5,9 m2 och består 

handfat med tillhörande underskåp samt ett duschset, se figur 8. Toaletten är 

synlig cistern och sits av hårdplast. Handfatet är ett porslinshandfat med

underskåp. Ovanför handfatet fastklistras en spegel med tillhörande spegelarmatur direkt 

kaklet med hjälp av silikon. Duschskena som monteras i tak för upphängning av draperi

golvvärme och ytskiktet är klinker. Duschområdet är 1m

en mindre typ av klinker 97x97mm. Utkanten av duschutrymmet består av klinker med 

rhindra vattenspridningen från dusch. I resten av rummet 

. Väggarna är klädda med ett vitt blankt kakel. Dimensionen på 

är 197x197 mm. För vidare beskrivning se bilaga ”

åtrum från Con-Form. 
10

 

 

 

 
, muntlig kommunikation 
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denna prisjämförelse är ett förhållandevis vanligt förekommande 

och består av en toalett, 

. Toaletten är av porslin med 

t är ett porslinshandfat med tillhörande 

klistras en spegel med tillhörande spegelarmatur direkt på 

kena som monteras i tak för upphängning av draperi 

Duschområdet är 1m2 och har 

mmet består av klinker med en 

mmet ligger klinker 

kakel. Dimensionen på 

är 197x197 mm. För vidare beskrivning se bilaga ”Våtrumsmodul”.
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2.3 Kostnader 

Kostnader som tagits i beaktande är material och arbetstimmar. Indirekta kostnader som 

materialhantering är inte inräknade. Kostnaderna för badrummen är beräknade vid en 

massproduktion av 24 stycken. 

 

Projekteringskostnad har försummats beroende på att den troligtvis inte skiljer nämnvärt 

mellan olika företag och är svårkalkylerad för NCC som inte genomfört projektet. Likt alla 

kostnader mellan företag är slutsumman även här beräknad exklusive moms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.3.1 Platstillverkat 

Priserna för platstillverkat våtrum har vi fått ifrån NCC som i sin tur har tagit fram kostnaden 

genom att kontrollera med olika aktörer inom våtrumsbranschen. Priser för rör, el, samt 

kakel/klinker är priser framtagna av underentreprenörer inom specifika områden och deras 

anbud till huvudentreprenören.  

 

Byggstädning av ett färdigställt våtrum är en kostnad som har beräknats fram med hjälp av 

prisunderlag från Santec Saneringsteknic AB och Städtjänst Värmland. Enligt anställda på 

dessa två firmor tar städningen för ett våtrum på sex kvadratmeter uppskattningsvis en till två 

timmar. Arbetskostnaden per timme är beräknad med 295 SEK. Byggstädning i ett våtrum är 

mer omfattande än övriga rum eftersom bland annat spackelrester från golv och väggar ofta 

förekommer. 

 

Priser för invändigt tak och golv är erfarenhetsmässigt framtagna med hjälp av referensobjekt 

och uppskattning. Beslag och interiörer är kalkylpriser, se tabell 1. Nedanstående priser är 

beräknade för byggnation i södra Värmland, det vill säga inom sex till sju mils radie från 

Karlstad. 

 

Tabell 1 – Kostnad för platstillverkat våtrum.
11

 

Självkostnad   (mtrl + arbete)

Summa [SEK]

Golv , vägg, tak * 7 100 SEK
Ytskikt ** 18 500 SEK

VVS *** 12 000 SEK
El **** 9 500 SEK

Övrigt ***** 5 400 SEK
Summa/Våtrum 52 500 SEK  

 

*  Fall, underlag, spackel, takmålning 

** Kakel, klinker, tätskikt 

*** VVS utrustning, armaturer 

**** Belysningsarmatur, elledningar/kontakter 

***** Administrativa kostnader, slutstädning, vinst, beslag 

  

                                                 
11 Melin, muntlig kommunikation 
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Tillkommande kostnader 

Personalbodar och avfallscontainrar är nödvändiga vid en platsbyggnation av våtrum. 

Däremot är det inte sagt att det måste ställas dit extra bodar och containrar enbart för 

våtrummets behov. Containrar och bodar finns på plats för det övriga bygget och det är svårt 

att prissätta tillkommande extra kostnader då det är oklart hur mycket just våtrummet bidrar 

med. Dock kan man konstatera att det blir mer skräp vilket måste tas omhand och eventuellt 

behövs större personalbodar beroende på byggobjektets storlek. 

 

Samma gäller arbetsledningen som vid mindre byggnationer inte blir någon större kostnad 

men som vid ett större byggprojekt med ett större arbetslag blir mer påtaglig. Enligt samma 

princip blir även indirekta kostnader och ökad byggtid mer omfattande.  

 

Avfallshantering 

Vid kakel- och klinkersättning av våtrum med en plattstorlek mindre än 20x20cm uppskattas 

spilltalet till fem procent.12 En byggnation av tjugofyra våtrum med total keramikyta på 639 

m2 ger en spillmängd på 32 m2. Dessutom tillkommer hantering av keramikförpackningar. 

Detta är ett exempel på spill som måste tas omhand vid en platsbyggt våtrum, vilket leder till 

ökad avfallshantering och i sin tur ökade kostnader.  

 

I Karlstads kommun finns ett flertal avfallsanläggningar för insamling av avfall från bland 

annat byggindustrin. Från byggindustrin tillkommer avfallstyper som inte kan återvinnas 

genom exempelvis energigenerering eller kompostering. Kakel och klinker är ett exempel på 

dessa avfall. Dessa avfallstyper går till deponi. På Djupdalens återvinningsstation utanför 

Karlstad finns möjlighet för privatpersoner att deponera gratis. Däremot vid insamling av 

deponi från företag krävs en mottagningsavgift på 900 kr per ton deponiavfall.13  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Bygghemma.se (2009) 

13  Uppsala kommun (2009) 
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2.3.2 Prefabricerat 

Aktuella kostnader för det förtillverkade våtrummet kommer ifrån Con-Form Töcksfors AB. 

En tillkommande kostnad på kalkylen är övernattning som är återkommande på Con-Forms 

kalkyler i form av en säkerhetsbuffert för service, se tabell 2.  

 

Vid bestämning av transportkostnad använder sig Con-Form Töcksfors AB utav en prislista 

på vad 13,6 flakmeter på lastbil kostar för olika transportlängder där dock mer trafikerade 

leder ger lägre pris. Exempelvis kostar transport upp till 15 mil 6 250 SEK/bil och 16-20 mil 

7 470 SEK/bil. Då byggnadsprojekt vanligtvis använder sig av flera typer av våtrumsmoduler 

som levereras till byggnadsplatsen vid olika tillfällen läggs transporten som en tillkommande 

kostnad på varje våtrumsmodul. Transportkostnaden är beräknad för transport av modul till 

Karlstad utslaget på fyra kabiner per leverans. 

 

Tabell 2 – Kostnad för aktuell våtrumsmodul.
14

 

Självkostnad (material + arbete)

Summa [SEK]

Stommen * 9 900 SEK
Ytskikt ** 10 500 SEK
VVS *** 9 900 SEK
El **** 3 000 SEK

Service 500 SEK
Transport 1 100 SEK
Övrigt ***** 16 000 SEK

Summa/kabin 50 900 SEK  

*          Form, gjutning, montage, målning och inredning 

**  Kakel, klinker, tätskikt med tillbehöver 

***  VVS-utrustning 

**** Inhyrd elektriker med material 

***** Administrativa kostnader, slutstädning, vinst, med mera 

 

Kostnader som tillkommer är arbetstid för installationen av våtrumsmodulen på plats.  

 

                                                 
14 Johnsrud, muntlig kommunikation 
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2.4 Hållbarhetsperspektiv 

I dagens industriella samhälle tar frågor angående hållbarhet allt större plats. Vid byggande av 

badrum handlar det främst om ekonomiska och miljöassocierade frågor. Såväl priset som 

resurser i form av material och arbetskraft är viktiga faktorer och skall tillämpas på ett 

effektivt sätt. Vad gäller miljö- och hälsofrågor måste båda beaktas för att värna om miljön 

och minimera framtida skador. 

2.4.1 Transport 

Transporter och materialval är två faktorer som löper parallellt med varandra. Material från 

lokala producenter resulterar i kortare transporter. Beställning av material från stora 

producenter kräver oftast längre transporter. Var materialet beställs beror till mångt och 

mycket på projektets storlek. Handlar det om ett våtutrymme i en villa används oftast material 

från lokala leverantörer då prisskillnaden inte blir märkbart större än vid beställning från en 

stor leverantör. Däremot vid större byggnationer blir materialmängden mer omfattande och 

materialpriserna blir då mer avgörande för beställaren. Stora leverantörer blir i detta fall mer 

aktuella tack vare de lägre materialpriserna som de lokala producenterna inte kan matcha. 

2.4.2 Arbetsmiljö 

Att skapa en god arbetsmiljö är viktigt dels för personalen dels för ekonomin. En god 

arbetsmiljö ska innefatta säkerhet, hygien, brandskydd och ergonomi. Dessa frågor bör 

beaktas i samband med produktionsplaneringen.15 Arbetsmiljöverket skriver i sin 

författningssamling, AFS:  

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se 

till att planering och projektering sker i så god tid före arbetenas 

utförande att det är möjligt att samordna arbetena utan att 

arbetsmiljörisker uppstår på grund av tidsbrist vid 

samordningen.
16

 

 

Att arbeta som hantverkare på en byggarbetsplats är riskfyllt . Att befinna sig tiotals meter 

ovan mark kan göra att ett felsteg leder till ett fall med dödlig utgång. Idag är säkerheten för 

hantverkarna en fråga som blir mer och mer betydelsefull på en arbetsplats. Att arbeta i ett 

våtrum kan inte jämföras med att exempelvis lägga tak eller bara befinna sig på en hög höjd, 

men ändå finns även risker för skador vid våtrumsarbete.  
                                                 
15 Nordstrand & Révai (2002) 
16 Arbetsmiljöverket (2008) 



 

Vid uppförande av ett våtrum transporteras tunga delar av material med handkraft längre 

sträckor som kan leda till belastningsskador i olika for

 

Vid produktion av våtrum i fabrik 

former. Byggandet av våtrumsmodulen går efter en produktionslina

moment sker på avsatt plats där 

således på plats och behöver

kräver extra försiktighet är allt arbet

ovansidan skall vara så säkert som möjligt byggs ett tillfälligt skyddsräcke för att förhindra 

eventuella fallskador, se figur 

Vid installation av våtrumsmodulen på inbyggnadsplatsen finns 

då modulerna är tunga och ska lyftas in med stora kranar i mindre schakt.

 

Enligt Stefan Larsson, VD på Con

rapporterats vid produktion av våtrumsmoduler

 

Figur 9 - Tillfälligt skyddsräcke

 

 

 

 

 

 

Vid uppförande av ett våtrum transporteras tunga delar av material med handkraft längre 

sträckor som kan leda till belastningsskador i olika former.  

Vid produktion av våtrum i fabrik sker uppförandet av våtrummet under mer kontrollerade 

åtrumsmodulen går efter en produktionslina, och 

moment sker på avsatt plats där erforderligt material finns upplagt. Tyngre material

behöver inte lyftas längre sträckor. Det moment i produktionen som 

extra försiktighet är allt arbete på våtrumsmodulens ovansida. För att arbetet

l vara så säkert som möjligt byggs ett tillfälligt skyddsräcke för att förhindra 

se figur 9.  

installation av våtrumsmodulen på inbyggnadsplatsen finns dock en risk för klämskador 

då modulerna är tunga och ska lyftas in med stora kranar i mindre schakt. 

Enligt Stefan Larsson, VD på Con-Form Töcksfors AB, har hittills inga

rapporterats vid produktion av våtrumsmoduler. 

 

illfälligt skyddsräcke 

19 

Vid uppförande av ett våtrum transporteras tunga delar av material med handkraft längre 

et under mer kontrollerade 

 utförandet av varje 

yngre material finns 

i produktionen som 

på våtrumsmodulens ovansida. För att arbetet på 

l vara så säkert som möjligt byggs ett tillfälligt skyddsräcke för att förhindra 

dock en risk för klämskador 

hittills inga allvarliga skador 
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2.4.3 Material 

Enligt Boverks byggregler, BBR 6:511 Skadlig fukt: 

Byggnader skall utformas så att skador, mikrobiell tillväxt, elak 

lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller 

inträngande fukt inte uppkommer.
17

 

Byggkeramiksrådets branschregler för våtrum, BBV, är en av många branschorganisationer 

som ersatt kartongklädda gipsskivor med glasfiberarmerade gipsskivor vilka har en 

glasfiberbeklädd yta och en impregnerad kärna för att bygga en säkrare innemiljö. Eftersom 

glasfiberskivor inte innehåller några organiska material försvinner risken för mögelangrepp 

vilket beror på att mögelsvamparna lever av cellulosa. Skivornas brandskydd och 

ljudisoleringsförmåga är likvärdiga med den traditionella gipsskivan.18 Glasfiber är dock ett 

material som kan orsaka hudirritation, klåda och näsblod vid hantering om inte 

rekommenderad skyddsutrustning används. Problemet med skivan är att vid bearbetning 

dammar den och orsakar dessa problem.19 

 

2.4.4 Kvalitetssäkring 

Platsbyggt 

Kvalitetssäkringen vid platsbyggnation sker vanligtvis via kontroll utav den som utfört 

arbetet. Denna person skriver under och tar i samma ögonblick då ansvar för att utfört arbete 

är tillfredställande. Vid platsbyggnation är det flera olika parter som deltar innan badrummet 

är klart. Först lägger grundläggaren grunden och ansvarar då för grunden som bland annat 

innefattar fall mot golvbrunn. Sedan läggs golv och rörledningar dras.  

 

Förtillverkat 

Tillverkningsprocessen kan följas genom Con-Form Töcksfors ABs egenkontroll av 

produktionen. Dokumentation om vem som genomför momentet dokumenteras och signeras 

av ansvarig arbetare. Denna form av dokumentation är vanligt förekommande i all industriell 

produktion för att skapa en större noggrannhet och ansvar för produkten, vilket bidrar till 

högre kvalitet. Vid eventuella fel efter produktion kan denna internkontroll utnyttjas för att 

spåra och förebygga framtida felaktigheter. 
                                                 
17 Boverkets (2002) 
18 AB Svensk Byggtjänst (2007) 
19 SundaHus databas (2009) 
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3. Resultat 

Ur ett kostnadsperspektiv är det förtillverkade våtrummet det billigare alternativet. Summan 

för det platstillverkade är 52 500 SEK exklusive tillkommande kostnader. Summan för det 

förtillverkade våtrummet är 50 900 SEK exklusive tillkommande kostnader, se tabeller 

nedan. Projekteringskostnaderna för platstillverkade och prefabricerade våtrum har bedömts 

likvärdiga och har därför bortsetts från denna prisjämförelse.  

 

Indirekta kostnader har inte tagits i beaktande då de är svårbedömda. Platsbyggda våtrum är 

mer utsatta för indirekta kostnader, bland annat extra materialhantering och förflyttningar inne 

på byggområdet samt att man här också bör ta hänsyn till den ökade stöldrisken som uppstår 

på byggarbetsplatsen. Alla typer av förflyttningar av material ökar dessutom risken för 

materialskador och spill. Indirekta kostnader samt kostnader för bland annat arbetsledning 

ökar i grad med byggprojektets storlek. De tillkommande kostnaderna blir därför större vid en 

byggnation med platsbyggda våtrum jämfört med förtillverkade våtrum.  

 

Tabell 3. Platstillverkat våtrum                      

Självkostnad   (mtrl + arbete)

Summa [SEK]

Golv , vägg, tak 7 100 SEK

Ytskikt 18 500 SEK
Rör 12 000 SEK

El 9 500 SEK
Övrigt 5 400 SEK

Summa/Våtrum 52 500 SEK  

 

Tillkommande kostnader 

• Renhållningsentreprenör 

• Spill (stöld, skador och överblivet material) 

• Ökad materialhantering 

• Personalbodar 

• Arbetsledning 
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Tabell 4, Förtillverkad våtrumsmodul 

Självkostnad (material + arbete)

Summa [SEK]

Stommen 9 900 SEK

Ytskikt 10 500 SEK

VVS 9 900 SEK

El 3 000 SEK

Service 500 SEK

Transport 1 100 SEK

Övrigt 16 000 SEK

Summa/kabin 50 900 SEK  

 

Tillkommande kostnader 

• Kranhyra 

• Installation av våtrumsmodul 

 

Produktionen av förtillverkade och platsbyggda våtrum har en del olikheter. Till skillnad från 

det platsbyggda våtrummet är våtrumsmoduler tillverkade helt i betong, vilket ger större 

fuktsäkerhet. Transmission av ljud förekommer ej heller, tack vare neoprenmattan, i samma 

grad som i det platsbyggda våtrummet. Uppförande av ytskikt och montering av interiör är 

dock likvärdigt. 

 

Vid tillverkning av våtrumsmoduler är arbetsmiljön säkrare än vid ett platsbyggt våtrum. 

Eftersom våtrumsmoduler tillverkas i fabrik bedrivs arbetet under mer ordnade former och 

mer rutinmässigt. Byggmiljön är också väsentligt mycket bättre. Tillverkningen av 

våtrumsmoduler följer en produktionslina där utförandet för varje moment sker på avsatt plats 

och där korrekt material och verktyg finns till förfogande. Detta till skillnad från ett 

platsbyggt våtrum där fler förflyttningar krävs, vilket kan leda till materialskador och i 

längden även till förslitningsskador hos hantverkare. 
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4. Diskussion 

Prefabricerade produkter används allt mer inom byggbranschen. En av många fördelar med 

prefabricerade produkter är att en färdigställd byggnadsdel levereras direkt till byggplatsen, 

vilket leder till lättare planering och logistik på arbetsplatsen. Våtrumsmoduler för bostadshus 

är en relativt ny och obeprövad byggnadsteknik som inte riktigt slagit igenom inom 

byggbranschen. En av anledningarna till detta är enligt Jan-Erik Melin platschef på NCC, att 

det sällan uppstår problem med uppförandet av platsbyggda våtrum. Vidare tror Melin att 

orsaken till varför förtillverkade våtrumsmoduler inte slagit igenom är att man låser sig tidigt i 

projekteringen hur badrummen ska se ut och att prisskillnaden är så pass liten för att det ska 

vara ett attraktivt alternativ. Vid många byggprojekt som genomförs nuförtiden är bostaden 

inte såld vid byggstarten utan många gånger hittas det köpare under byggtiden, vilka då 

fortfarande vill ha kvar valmöjligheten att utforma badrummet efter eget tycke/smak/behov. 

 

Vid byggnation av bostadsrätter är det fördelaktigt att kunna erbjuda presumtiva köpare 

möjligheten att anpassa sitt våtrum utseendemässigt allt från keramik till interiör samt utifrån 

sina egna behov. Att sakna denna möjlighet är våtrumsmodulernas största nackdel. Vid 

byggnation av hotell respektive hyresrätter passar alternativet bättre. Eftersom det ofta är en 

och samma beställare som bestämmer hur våtrummen ska utformas kan modulerna 

projekteras i ett tidigt stadium vilket är ett måste då stommen för byggnaden behöver anpassas 

för modulerna. Vid hotell och hyresrätter ser våning för våning oftast likadana ut vilket 

underlättar installationen av våtrumsmodulerna. Vid montering av våtrumsmoduler i 

byggnader med träbjälklag finns möjligheten att stapla våtrumsmodulerna på varandra utan att 

påverka bjälklagen.   

 

Tillverkningen av våtrumsmoduler sker i en fuktsäker och väderoberoende lokal, vilket 

minimerar risken för byggfukt. Innan en färdigställd våtrumsmodul lämnar fabrikslokalen 

inplastas modulen, vilket ska fungera som ett provisoriskt klimatskydd. Till skillnad från ett 

platsbyggt våtrum som kan påbörjas då ovanliggande bjälklag är på plats lyfts 

våtrumsmodulerna på plats innan ovanliggande bjälklag monteras. Detta ökar risken för att 

våtrumsmodulen utsätts för fukt om inte klimatskyddet är tillräckligt. Om man ser på 

konstruktionen ur ett fuktperspektiv är våtrumsmodulen det säkrare alternativet eftersom hela 

konstruktionen är tillverkad av oorganiskt material. Skulle tätskiktet skadas skyddar 

betongstommen eventuella bakomliggande fuktkänsliga konstruktioner.   
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Ett bostadsprojekt i tätbebyggt område där lagringsmöjligheterna är undermåliga motiverar 

valet av våtrumsmoduler i större grad. Att kunna leverera en våtrumsmodul på angivet 

klockslag, det vill säga enligt just-in-time-konceptet, och från lastbil lyfta våtrumsmodulen till 

inbyggnadsplatsen sparar både tid och pengar. Givetvis kan just-in-time-leveranser utsättas 

för oförutsägbara händelser vilket kan leda till försening av produkten. Förseningar av sådan 

art är dock ovanliga. Att få en byggdel leverad på plats just-in-time är fördelaktigt ur många 

olika perspektiv, såsom minskad materialhantering, vilket kan leda till en minskning av 

oförutsägbara material- och personskador, och mindre stöldbegärligt material på byggplatsen, 

vilket främst är effektivt på byggnationer med begränsade materiallagringsplatser.    

 

Eftersom Con-Form tillverkar sina våtrumsmoduler i Töcksfors varierar transportsträckorna 

och därmed transportkostnaden jämfört med en platsbyggnation där möjlighet finns att välja 

leveranser från närliggande grossister. Ur miljösynpunkt är lokala producenter att föredra 

eftersom utsläpp av skadliga ämnen från biltransporter minskar. Dock är det till stor del 

byggobjektets storlek som styr vilka leverantörer som väljs beroende på att mindre lokala 

producenter inte klarar att leverera större materialmängder och samtidigt matcha de större 

leverantörernas mer fördelaktiga priser.  

 

Spilltid på en byggarbetsplats kostar pengar och kan eventuellt försena färdigställandet av 

projektet. Spilltid är en omkostnad som är svår att redovisa i kostnadsunderlaget. Påståendet 

att det förekommer mycket spilltid vid platsbyggda våtrum tillbakahänvisar Melin, NCC 

Karlstad, därför att huvudentreprenören anlitar externa underentreprenörer till ett fast pris för 

bland annat uppsättning av våtrummets ytskikt och rörläggning med mera. Kostnader för 

eventuell spilltid som tillkommer vid eventuella svårigheter att exempelvis läsa ritningen 

berör inte huvudentreprenörens kalkyl utan enbart den enskilda entreprenören. 

Underentreprenörens anbud till huvudentreprenören innefattar dock ett påslag för bland annat 

omkostnader där eventuellt spill inkluderas vilket i slutändan ändå påverkar 

huvudentreprenörens våtrumskostnader.  
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Färdigställandet av ett våtrum är inget kritiskt moment som bör riskera datum för 

färdigställandet av byggnaden. Våtrumsentreprenörer har gott om tid till förfogande från att 

stommen står färdig till att städning inför inflyttning påbörjas. Uttorkning av betongen är 

något som vid platsbyggnation kan utöka den totala byggtiden. I denna jämförelse ligger dock 

klinkerplattor på våtrumsgolvet vilka inte kräver lika låg fulthalt som när en plastmatta läggs 

in.  

 

För att konstatera vilket alternativ som är att föredra av ett platsbyggt eller ett förtillverkat 

våtrum krävs flera olika referensobjekt. I detta arbete har vi endast räknat på ett våtrum där vi 

jämfört kostnaden endast mellan två olika leverantörer, Con-Form Töcksfors AB och NCC 

Karlstad.  

 

Vår slutsats är att den förtillverkade våtrumsmodulen är billigare än det platstillverkade 

våtrummet, samt att produktionen av förtillverkade våtrumsmoduler är effektivare och säkrare 

för hantverkarna. 
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5. Slutsats 

Denna jämförelse visar följande för- och nackdelar vid uppförande av prefabricerade och 

platsbyggda våtrum. 

 

Platsbyggt våtrum 

++++ Möjlighet att påverka transportsträckan av material till byggarbetsplats 

++++ Möjlighet till att anpassa våtrummet efter kundens tycke och behov längre fram i 

byggskedet 

++++ Uppförandet av våtrummet påbörjas när ovanliggande bjälklag är på plats (skydd mot 

väder)  

−−−− Ökade indirekta kostnader 

−−−− Avfallshantering 

−−−− Materialhantering 

−−−− Svinn 

−−−− Arbetsledning 

    

De indirekta kostnadernas omfattning är helt beroende av byggobjektets storlek. En 

byggnation med fler våtrum kräver mer kostnader i form av bland annat arbetsledning, 

utökade personalbodar och avfallshantering. Byggplatsens läge kan också medföra 

omkostnader, exempelvis vid byggnation i centrala stadsdelar där lagringsmöjligheterna är 

undermåliga. Arbetsmiljön vid tillverkning av våtrumsmoduler är bättre än vid tillverkning av 

platsbyggda våtrum eftersom tillverkningen sker i fabrik där produktionen sker under mer 

ordnade former. 
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Prefabricerat våtrum 

++++ Stum konstruktion (inga transmissionsljud, säkrare transport) 

++++ Mycket fuktsäker konstruktion (oorganiskt material) 

++++ Säkrare arbetsmiljö 

++++ Underlättar planering och logistik på arbetsplatsen (Just-in-time konceptet) 

++++ Varje våtrumsmodul som leveras till byggnationen är kvalitetssäkrade 

++++ Industritillverkat (tillverkning under mer kontrollerade former) 

++++ Billigare tillverkning 

−−−− Kan utsättas för fukt vid lyftet till avsedd plats i byggnaden om klimatskyddet inte är 

tillräckligt 

−−−− Våtrummen måste projekteras i ett tidigt skede 

 
 
Vid tillverkning av våtrumsmoduler krävs mer material än ett platsbyggt våtrum eftersom 

våtrumsmodulen konstrueras som ett ”rum i rummet”. En nackdel med våtrumsmoduler är att 

de måste projekteras in i ett tidigt skede. Detta är speciellt påtagligt vid småhus och 

bostadsrätter där bostäderna kan bli sålda längre fram i byggskedet vilket medför att kunden 

inte har valmöjligheter att anpassa sitt våtrum efter eget tycke. Vid hotell och hyresrätter är 

det däremot oftast en och samma beställare som bestämmer våtrummets utseende och 

modulerna kan därför planeras in tidigt i byggprojektet. Ur en kvalitetssynpunkt är 

våtrumsmodulerna att föredra då tillverkning av förtillverkade våtrum sker mer systematiskt 

än platsbyggda. 
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6. Tackord 

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka vissa personer som hjälp oss under arbetets gång.  
 
Stefan Larsson 
 
Jan-Erik Melin 
 
Carina Rehnström 
 
Bo Johnsrud 
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Bilagor 

Våtrumsmodul Con-Form Töcksfors A

  

Våtrumsspecifikation  

Väggklinker:  

Vitra vit-200002, 197x197 vit,

Golvklinker: 

Vitra arkitekt colour 197x197 Ral 1001 beige

Vitra arkitekt colour 97x97 Ral 1001 beige

Vitra arkitekt colour 97x97 Ral 1001 beige

Utrustning 

Golvärme Tassu 600, 600W, 29 m, 100W/ m

WC Porsgrund Trevi Basic med synlig

Servant Marmite Isabella vit 600x450mm

Servantskåp vitt med vita, luckor och kant av ek

Servantbatteri Oras Safira 

Form Töcksfors A 

   figur  10,

, slät, blank, 20,5m2 

r 197x197 Ral 1001 beige, matt, 5,75 m2 

r 97x97 Ral 1001 beige, matt, 1 m2 

r 97x97 Ral 1001 beige, matt med upphöjd kant 

Golvärme Tassu 600, 600W, 29 m, 100W/ m2 

Porsgrund Trevi Basic med synlig cistern och sits av hård plast 

Marmite Isabella vit 600x450mm 

vita, luckor och kant av ek  
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figur  10, 
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Spegel 600x800 limmas fast på kakel med silikon 

Duschset Oras med kromad slang 

Duschblandare Oras Oramix 

Golvbrunn Blücher rostfri �75 

Klinkerram 150x150mm 

1 st duschskena Silent gliss i tak (omonterad) 

1st frånluftsdon �125 i tak 

1st skåp till vattenfördelare i tak vid dörr 

Anslutning för tvättmaskin på vägg 

1st fördelningsskåp ”bländad” med rör, kabel och sockerbit 

Samtliga eluttag barnsäkra 

Spegelarmatur: Carmen uplight 3x20W halogen dimming T5-13W upligt, chrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


