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Sammanfattning 
I detta arbete görs en jämförelse av kostnader för prefabricerade våtrumsmoduler och 
platsbyggda våtrum, även skillnader i kvalité och miljöpåverkan granskas. Arbetet görs i 
samarbete med Peab Värmland och undersökningen görs huvudsakligen på det hotell som 
Peab bygger i Årjäng, där man använder sig av prefabricerade våtrumsmoduler. 
 
Målsättningen med arbetet är att ta fram en total kostnad för prefabricerade våtrumsmoduler 
(inköp, montering och extraarbeten) och jämföra denna med kostnaden för platsbyggda 
våtrum, samt även att redovisa vilka skillnader i kvalité och miljöbelastning som de olika 
alternativen har. Syftet med rapporten är att den ska kunna användas som en vägledning vid 
beslutsfattande om vilket alternativ som ska väljas vid olika byggprojekt. Den ska ge en 
uppfattning om vilket alternativ som är mest fördelaktigt att välja vid olika byggnationer 
utifrån kriterierna ekonomi, kvalité och miljö. Arbetet har avgränsats till att endast 
våtutrymmena granskas i arbetet. Den praktiska undersökningen har även begränsats till en 
leverantör, ett byggnadsprojekt samt till den typ av våtrum som används där. 
 
Först tas en teoretisk del fram som ligger till grund för examensarbetet. I den delen redovisas 
teorin bakom olika kostnadsbegrepp och hur kostnadsberäkningarna utförs för ett 
byggprojekt. I huvudsak redogörs det för de kostnader som ingår i entreprenadkostnaden 
eftersom det är de kostnaderna som granskas i kostnadsjämförelsen. Slutligen beskrivs det i 
den teoretiska delen vilka kvalité och miljöfaktorer som bör beaktas i ett byggprojekt. 
Nästkommande del beskriver arbetets genomförande. Baserat på en intervju med en 
kalkylator tas det först fram hur kostnadsberäkningen sker i praktiken, för att sedan kunna 
göra en avstämning mot den teoretiska delen. I nästa del av kapitlet beskrivs hur produktion 
och montering av de två olika alternativen går till väga. Därefter redovisas tillvägagångssättet 
vid beräkningen av de direkta kostnader för prefabricerade och platstillverkade våtrum, samt 
hur de gemensamma kostnaderna som skiljer sig åt för de två alternativen räknas fram. Till 
sist i denna del beskrivs genomförandet för jämförelsen av kvalité och miljöpåverkan.  
 
Resultatet av kostnadsberäkningen för de prefabricerade våtutrymmena blir en direkt kostnad 
på 50 400 kr och en gemensam merkostnad på 400 kr. Detta ger en totalkostnad för de 
prefabricerade våtutrymmena på 50 800 kr. För de platsbyggda våtutrymmena blir de direkta 
kostnaderna 49 000 kr och de gemensamma merkostnaderna 5 300 kr vilket ger 
totalkostnaden 54 300 kr. I jämförelsen mellan de olika alternativens kvalité kunde inga 
väsentliga skillnader påvisas. För miljöpåverkan framgår dock att i det här fallet skulle det 
platsbyggda alternativet vara mer fördelaktigt på grund av mindre materialåtgång och kortare 
transporter.  
 
Slutsatsen av arbetet är att det platsbyggda alternativet är ett bättre val ur miljösynpunkt. För 
de direkta kostnaderna är skillnaden mellan alternativen marginell. När de gemensamma 
kostnaderna inräknas blir emellertid det platsbyggda alternativet dyrare. Orsaken till de högre 
gemensamma kostnaderna vid platsbyggnation av våtutrymmen beror i huvudsak på den 
förlängda totala produktionstiden. Hur mycket denna tid förlängs beror bl.a. på val av 
stomme, tillgång på hantverkare och hur många våtrum som skall byggas. Det som avgör 
vilket alternativ som ska väljas utifrån kostnadssynpunkt beror alltså på om den totala 
byggtiden anses påverkas av vilken sorts våtutrymmen som väljs. För närvarande är det ett 
hårt tryck på byggmarknaden och det kan vara svårt att få tag på både material och 
hantverkare vilket gör att det utifrån kostnadssynpunkt kan vara fördelaktigt att använda 
prefabricerade våtutrymmen. 
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Abstract 
In this work there is done a comparison between prefabricated and on-site produced 
bathrooms, a comparison is also done for quality and environmental impact for the two 
alternatives. The work is done in collaboration with Peab Värmland and takes place at the 
hotel they are building in Årjäng and where they are using prefabricated bathrooms. 
 
The aim with the work is to find a total cost for prefabricated bathrooms (purchase, installing 
and completing works) and compare this with the cost for on-site made bathrooms, and also to 
account for what differences there are in quality and environmental impact for the 
alternatives. The purpose with the report is that it could be used as a guidance when building 
companies decide witch alternative to choose. It is supposed to give an understanding of 
which alternative that is best to choose out of the criterions economy, quality and 
environment. The work is limited not to include any other building parts than the bathrooms. 
The practical investigation is also limited to one supplier, one building project and the one 
type of bathrooms that are used in the hotel project.  
 
First, there is a theoretical part which is the base of the work. In this part it is accounted for 
the theory behind different costs and how the coast-account is done for a building-project. It is 
mainly accounted for the costs that are included in the contract-costs, as it is theese costs that 
are used in the comparison. Finally in the theoretical part it is described what quality and 
environmental facts that should be considered in a building-project. 
 
The next part describes how the work is proceeded. First an interview is done with a 
calculator for finding out how the costs are calculated in a real project and how it compares 
with the theory. The next part explains how the production and installing is done for the two 
alternatives. Then the procedure for the calculation of the direct cost for the two alternatives is 
described, and also how the indirect costs that separate the alternatives are calculated. The 
next part accounts for how the comparison of quality and environmental impact is done. 
 
The results of the cost calculation for the prefabricated bathrooms is 50 400 SEK for the 
direct costs and 400 SEK for the indirect costs. This makes a total cost of 50 800 SEK for the 
prefabricated bathrooms. For the on-site made bathrooms the direct costs is 49 000 SEK and 
the indirect costs is 5 300 SEK which gives a total cost of 54 300 SEK. In the comparison 
between qualities for the alternatives no differences could be found. For environmental impact 
it appears that the on-site made alternative is a better choice because of less material and 
shorter transportation. 
 
The conclusion of the work is that the on-site made alternative is a better choice for the 
environment. The difference between direct costs for the alternatives is marginal, but when 
the indirect costs are included the on-site made alternative becomes the more expensive. The 
reason why the indirect costs are more expensive for the on–site made alternative is mainly 
caused by the longer total project time. How long this time is extended depends on what type 
of construction is used and how many workers that are available. The conclusive argument in 
which alternative that should be chosen from a perspective of costs depends on whether the 
total project time is concidered to be affected. In the present time there is a lot of work for 
building companies and it can be hard to get both material and workers. This can make it 
favorable to use prefabricated bathrooms instead of on-site made. 
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  1 Inledning 
 
I detta arbete görs en jämförelse av kostnader mellan prefabricerade våtrums moduler och 
platsbyggda våtrum, dessutom jämförs även skillnader i kvalité och miljöpåverkan.  Arbetet 
görs i samarbete med Peab Värmland och baseras huvudsakligen på det hotell som Peab 
bygger i Årjäng och där man använder sig av prefabricerade våtrumsmoduler. I detta första 
inledande kapitel görs en beskrivning av bakgrunden till arbetet, samt mål, syfte och 
avgränsningar för arbetet.  Till sist i kapitlet redovisas förutsättningarna för arbetet och hur 
tillvägagångssättet för utförandet av arbetet har lagts upp. 
 
1.1 Bakgrund 
Inom byggsektorn strävar man efter en högre grad av prefabricering för att få ned 
kostnaderna. Med en ökad grad av industriellt byggande kan man sänka spillet och antalet 
arbetstimmar. Med prefabricerat byggande kan man möjliggöra ”just-in-time” leveranser och 
på så sätt minska lagerhållningen. Det arbetas även mot en minimering av byggfukt, vilket 
prefabricerat byggande i vissa fall kan bidra till. En form av prefabricering är att färdiga 
moduler tillverkas i fabrik. Prefabricerade moduler finns i olika utförande och kräver olika 
stor arbetsinsats för att färdigställas på byggarbetsplatsen. Exempel på olika moduler som 
finns inom byggbranschen är kök- och badrumsmoduler.   
 
Vid inköp av prefabricerade moduler betalas ett fast pris på modulen som köps, dock är det 
inte alltid klart vad slutkostnaden blir, detta beroende på att det tillkommer kostnader för 
montage och andra extraarbeten.  Det kan även vara svårt att veta vilket alternativ som är bäst 
ur kvalité och miljösynpunkt. Utifrån dessa problemställningar togs det tillsammans med Peab 
Värmland samt handledare på Karlstads universitet fram en ram för hur detta examensarbete 
skulle utformas. 
 
1.2 Mål 
Målsättningen med arbetet är att ta fram en total kostnad för prefabricerade våtrumsmoduler 
(inköp, montering och extraarbeten) och jämföra denna med kostnaden för platsbyggda 
våtrum, samt även att redovisa vilka skillnader i kvalité och miljöbelastning som de olika 
alternativen har.    
 
1.3 Syfte 
Rapportens syfte är att den ska kunna användas som en vägledning vid beslutsfattande om 
vilket alternativ som skall väljas vid olika byggprojekt. Det ska ge en uppfattning om vilket 
alternativ som är mest fördelaktigt att välja vid olika byggprojekt utifrån kriterierna ekonomi, 
kvalité och miljö. 
 
1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts är att inga andra byggdelar än våtutrymmena granskas i 
arbetet. Den praktiska undersökningen av extra tillkommande kostnader för prefabricerade 
våtrum begränsas till en leverantör, ett byggnadsprojekt samt till den typ av våtrum som 
används där. Det är dock meningen att rapporten ändå ska kunna tillämpas på andra objekt 
med andra förutsättningar.  
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1.5 Förutsättningar & metod 
Huvuddelen av undersökningen sker på det hotell som Peab bygger i Årjäng. Hotellet 
kommer att ha fyra våningar och 62 rum. 58 av dessa rum kommer att utrustas med 
prefabricerade våtutrymmen och resterande 4 rum är sviter och kommer att ha platsbyggda 
våtutrymmen. Våtrummen har kaklade väggar och golv och har de invändiga måtten 2.04m * 
1,623m * 2,227m. Våtrummen är utrustade med bl.a. toalett, handfat, golvvärme och dusch. 
 
Byggtiden för hotellet är beräknad till 10 månader med start januari 2007. Byggnaden uppförs 
med en stålstomme och med filigranbjälklag som pågjuts med betong. Våtrumsmodulerna 
levereras till byggarbetsplatsen med lastbil och släp ”just-in-time” och ställs på plats med kran 
ca en vecka efter att bjälklaget har gjutits.   
 
Våtrumsmodulerna tillverkas och säljs av Partab i Kalix. För de 58 styck prefabricerade 
våtrumsmodulerna betalas en summa om 2 630 000 kr inklusive frakt och med 20 % av 
köpesumman i förskottsinbetalning.  
 
För att få den totala kostnaden för de prefabricerade våtrumsmodulerna måste även de 
omkostnader som tillkommer adderas till köpesumman. Dessa tillkommande extrakostnader 
består bland annat av kostnader för montage samt isolering och beklädning av ytterväggar. 
Det tillkommer även en kostnad för att lösa en höjdskillnad mellan våtrumsmodulens golv och 
det omkringliggande golvet. På grund av att ytterhöjden på modulerna är 2,4 m och varje 
våningsplan är 3m, måste det även uppföras en brandavskiljande vägg ovan modulen för att få 
en brandavskiljare mellan hotellrummen. 
 
Metoden för genomförandet av arbetet är att först ta fram en teoretisk del för arbetet. I denna 
del tas fakta fram för hur kostnader i ett byggprojekt beräknas och även hur kvalité och 
miljöpåverkan kan jämföras i ett byggprojekt. Denna del baseras på litteraturstudier. Därefter 
jämförs teorin med hur kalkylarbetet utförs i praktiken. Denna del baseras i huvudsak på 
intervjuer med kalkylatorer på Peab i Karlstad. Nästa steg är att utifrån ritningar och 
beskrivningar för våtrumsmodulerna göra en mängdförteckning för vad en toalettmodul består 
av. Utifrån denna mängdförteckning tas en kostnad fram för att platsbygga toaletterna.  
 
Därefter tas det fram en totalkostnad för de modulbyggda våtrummen. Detta sker genom att 
vid montering av våtrummen ta fram arbetstider för montering och andra tillkommande 
arbeten för den prefabricerade våtrumsmodulen. Dessa tider multipliceras sedan med 
timkostnaderna. Till detta adderas även materialkostnader för extraarbetena. Dessa kostnader 
tillsammans med inköpskostnaderna för toalettmodulerna utgör totalkostnaden för de 
prefabricerade toaletterna. Därefter görs en kostnadsjämförelse för de två olika alternativen 
för att se vilket alternativ som är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. 
 
Jämförelsen i miljöbelastning mellan de olika alternativen sker genom att en undersökning 
görs av vilka faktorer som skiljer de två alternativen åt inom materialval, materialåtgång 
transporter och arbetsmiljö. Kvalitén för de olika alternativen jämförs därefter genom en 
okulärbesiktning av prefabricerade och platsbyggda våtrum, samt en genomgång av hur 
kvalitetsarbetet sker för prefabricerade och platsbyggda våtrum. 
 
Slutligen dras en slutsats om vilket alternativ som är mest fördelaktigt utifrån kriterierna 
ekonomi, kvalité och miljöpåverkan. Detta skall till slut ge en vägledning om vilket alternativ 
som är lämpligt att välja vid olika byggprojekt. 
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Figur 1.1 arbetets tillvägagångssätt 
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2 Teori 
 
Detta kapitel beskriver den teori som ligger till grund för examensarbetet. Först redovisas 
teorin bakom olika kostnadsbegrepp och hur kostnadsberäkningarna utförs för ett 
byggprojekt. I huvudsak redogörs det för de kostnader som ingår i entreprenadkostnaden. 
Dessa kostnader är de som är väsentliga för det här arbetet och bör användas vid en 
kostnadsjämförelse mellan två olika alternativ. Slutligen beskrivs det i denna del vilka kvalité- 
och miljöfaktorer som bör beaktas i ett byggprojekt och som ligger till grund för den 
jämförelse som görs i arbetet.  
 
2.1 Byggprojektets kostnader 
Ett byggprojekt kan enligt Nyqvist (2002) delas in i entreprenadkostnad och 
byggherrekostnad. Slås dessa kostnader ihop med moms och markförvärvskostnaden fås 
produktionskostnaden som är den totala kostnaden för att färdigställa byggnadsprojektet.  
 
Vid en kostnadsjämförelse mellan olika alternativ är det entreprenadkostnaden som är det 
intressanta att jämföra, eftersom byggherrekostnader och markförvärv kan variera kraftigt 
mellan olika delar av landet. Entreprenadkostnaden avser mark- och schaktningsarbeten, 
uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken runtomkring. Vid en 
totalentreprenad ingår även projekteringskostnaden i entreprenadkostnaden som annars är en 
byggherrekostnad.   
 
Byggnadsprojektets kostnadsberäkning beskrivs enligt Nyqvist (2002) som olika 
förhandskalkyler eller kostnadskalkyler samt kontroll- och efterkalkyler. Hela projektets 
kostnadsberäkning kan indelas i: 

- planeringsstadiets projektkalkyl (produktionskostnad) 
- entreprenadens kostnadskalkyl (entreprenadkostnad) 

 
Entreprenadens kostnadsberäkning kan därefter delas in i: 

- framtagande av en kostnadskalkyl 
- utformande av ett anbud 
- uppgörande av målbudget (resultatkalkyl och målplan) 
- kontroll (uppföljning, styrning och rapportering) 
- efterkalkylering  

 
Som grund för utformningen av ett anbud görs först en kostnadskalkyl som baseras på en 
mängdberäkning av byggnadsobjektet. När två olika alternativ som i det här arbetet skall 
jämföras så är det kostnadskalkylen som ska granskas. Kostnadskalkylen är även ett 
utgångsvärde för kostnadsberäkningens övriga delar och används som informationskälla för 
bl.a. budgetering, anskaffningsverksamhet och som basmaterial för produktionsplaneringen. 
Kostnadskalkylen inriktar sig på projektets särkostnader som är de kostnader som kan 
hänföras till det enskilda projektet och som då kallas för arbetsplatskostnader. Dessa 
kostnader som mer ingående redovisas i detta arbete kan delas upp i: 

- direkta byggkostnader  
- gemensamma kostnader,  
- centraladministration ( procentuellt påslag) 
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Figur 2.1 Tillvägagångssätt vid framtagande av kostnadskalkyl och anbud1 

          
2.1.1 Direkta byggkostnader 
De direkta kostnaderna består enligt Nyqvist (2002) i huvudsak av: 

- kostnader för material 
- egna arbeten 
- underentreprenader 
- hjälpmaterial 

 
För att ta fram de direkta kostnaderna måste det först göras en mängdberäkning. Det 
förekommer många olika metoder för mängdberäkning och den använda metoden är i 
allmänhet skapad av användaren själv. Det finns dock några metoder som är vanligt 
förekommande och som enligt Nyqvist (2002) kan grupperas och tillämpas på följande sätt:  
 
       -    mätningsmetoden där de erforderliga måtten uppmäts från ritningar och  
             prestationsmängderna beräknas utifrån dessa.    

- uppskattningsmetoden där det projektet som det ska räknas på jämförs med tidigare  
      utförda projekt 

                                                
1 Från föreläsning i byggproduktion II med Hakan Basaran 
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- basdelsmetoden där det i byggnaden uppmäts en typisk basdels prestationsmängd och 
      dessa tal sedan multipliceras med antalet basdelar   

 
Det finns även ett antal mätregler som vanligtvis tillämpas vid mängdning. Nedan listas de 
regler och principer som enligt Nyqvist (2002)  bör följas vid mängdning.  

- mängderna skall mätas som byggnadsteoretiska. 
- spill skall ej ingå 
- mätning utgår alltid från nominella eller anslutningsmått 
- angivet mått gäller alltid före från ritning uppmätt mått 
- från mängderna avdras ej under 1m2 stora öppningar 
- mängderna mäts alltid från planeringsritning och enligt entreprenadprogrammet 
- mängderna innehåller alla de för ifrågavarande benämning erforderliga arbeten 

 
För mängdberäkning av arbetsplatsteknikens tillhörande arbeten bör det framgå: 

- erforderliga huvudarbetsmetoder och utrustning 
- utrustningens användningstid 
- arbetsledningens omfattning och tidsbehov 
- arbetarnas totala mängd och medeltal 
-  en grov tidsättning av de olika byggskedena 
- eventuella etappmål 

 
För att utföra mängdberäkning på ett korrekt sätt bör mängdningen enligt Nyqvist (2002) 
delas in i följande skeden. 

- man gör sig bekant med offerthandlingar 
- anbudshandlingar för underentreprenörer 
- prissättningens krav, arbetsplaneringens krav och anskaffningarnas krav. 
- indelning av beräkningsobjektet i delar 
- arbetsfördelning mellan mängdberäknare 
- mängdberäkningens direktiv och metoder 
- preliminär arbetsplanering ( produktionsteknik, huvudarbetsmetod, grov tidtabell och 

mätning av resurser) 
- kontroll av mängdberäkningen 

 
De uppmätta mängderna med tillhörande förklarande texter redovisas sedan i en 
mängdförteckning, vanligtvis ett kalkylblad. För att mängdförteckningen ska kunna användas 
för sina olika ändamål krävs att varje mängdpost innehåller följande: 

- Text (AMA-kod/byggdelskod/huvud och underrubriker/dimensioner/kvalitetskrav) 
- Läge (huvuddel/hus/våning/trappuppgång/rum) 
- Ritningsnummer  
- Mängd + enhet 

 
Efter att mängdberäkningen är gjord måste åtgångstalen för de olika materialen bestämmas.  
Nordstrand & Révai (2006) beskriver hur åtgångstalet är förhållandet mellan verklig levererad 
och teoretisk mängd.  Den totala materialförbrukningen blir åtgångstalet multiplicerat med 
den teoretiska mängden. Skillnaden mellan förbrukning och teoretisk mängd kallas vanligen 
för spill, men överförbrukning är ett mer korrekt ord. Åtgångstalet varierar mellan olika 
material och för vissa material kan åtgångstalet påverkas genom större noggrannhet, medan 
det för andra material är svårt att påverka åtgångstalet.  
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Vanligtvis ligger åtgångstalet någonstans mellan 1,0 och 1,3. Material som har 1,0 i åtgångstal 
har ingen överförbrukning alls och detta kan gälla för t.ex. dörrar, fönster och förtillverkade 
element.  För skivmaterial som t.ex. gips brukar åtgångstalet ligga mellan 1,1 och 1,2 medan 
det för t.ex. formplywood kan ligga på 1,3. Åtgångstalet kan även variera mellan olika byggen 
och olika företag.  

  
När mängdberäkningen och åtgångstalen är framtagna kan materialkostnaderna tas fram. 
Kostnader för material beräknas enligt Nordstrand & Révai (2006) vanligtvis utifrån att 
byggentreprenören först infordrar offert från två eller flera materialleverantörer för att få reda 
på materialkostnaden. 
 
Offertinfodran sker genom att ett förfrågningsunderlag som innehåller ritningar och 
beskrivningar på varan som skall offereras skickas ut till de olika materialleverantörerna som 
skall lämna offert. När sedan byggföretaget får tillbaka offerten jämförs de genom en så 
kallad nollställning, vilket innebär att olikheter och eventuella reservationer utvärderas. Priset 
från den offert som ger den för entreprenören förmånligaste produkten sätts sedan in i 
kalkylen. Materialkostnaden räknas sedan ut genom att material i mängdförteckningen 
multipliceras med förväntad materialförbrukning och med en förväntad enhetskostnad (à-
pris).  
 
Nästa steg i beräkningen av de direkta kostnaderna är att beräkna kostnaderna för 
underentreprenaderna. För att få fram dessa kostnader beskriver Käll & Genberg (2000) hur 
byggentreprenören infordrar anbud från oftast tre eller fler underentreprenörer. Vid 
underentreprenaden svarar underentreprenören för både leverans och montering av det 
material det gäller. Det är viktigt att byggentreprenören anger förutsättningarna som ligger till 
grund för prissättningen väl i förfrågningsunderlaget, så att oklarheter inte uppstår i efterhand.  
 
När anbuden kommer in från underentreprenörerna skall de enligt Käll & Genberg (2000) 
jämföras genom en nollställning. Det är viktigt att alla offererade priser kontrolleras så att de 
svarar mot kraven som ställts i förfrågningsunderlaget. Anbudsgranskningen går ut på att göra 
anbuden jämförbara för att få klarhet om vilket som är förmånligast. I en jämförelsetablå 
införs alla uppgifter som kan påverka bedömningen. Dessa uppgifter är t.ex. 

- anbudssumman 
- sidoanbud 
- leveranstid 
- oklarheter i anbud 
- à-priser på reglerbara mängder 
- procentsatser för tilläggsarbeten 
- betalningsregler 
- typ av säkerhet 
- prisreservationer 
- tekniska uppgifter 
- reservationer i övrigt  
 

Efter det att denna tablå upprättats och summerats begärs kompletterande uppgifter från vissa 
anbudsgivare för att klara ut de frågor som måste lösas innan anbuden slutligen är jämförbara. 
Byggnadsentreprenören väljer sedan det anbud han anser mest fördelaktigt. Nästa steg är att 
beräkna tidsåtgången för byggentreprenörens egna arbeten. Nordstrand & Révai (2006) 
beskriver hur tidsberäkningen av de egna arbetarnas arbeten utgår från en beräknad tidsåtgång 
för de aktiviteterna i mängdförteckningen som byggentreprenören skall producera själv. 
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Tillvägagångssättet är att utifrån den arbetsmetod som valts att användas i byggprojektet tas 
enhetstider fram för de olika kalkylposterna. Enhetstiderna tas fram med hjälp av 
produktionsdata från tidigare projekt. Enhetstiden är den tid det tar i medeltal för en person att 
utföra en enhet av ett visst arbete och anges i persontimmar per enhet, t.ex. pt/m2 eller pt/kg. 
 
Den totala tidsåtgången för ett arbete fås fram genom att multiplicera den teoretiska mängden 
med enhetstiden. Detta ger persontiden, som är den sammanlagda tid det tar för personerna i 
ett arbetslag att utföra ett visst arbete. Arbetskostnaden för de egna arbetena tas dock ej fram 
här. Den tas först fram när även arbetstiden för den tillfälliga fabrikens kostnader har räknats 
fram.  
 
En faktor som har betydelse för arbetstiderna är inkörningsfaktorn. Denna faktor som beskrivs 
enligt Nordstrand & Révai (2006) innebär att det går snabbare att utföra en viss arbetsuppgift 
när ett arbetsmoment har utförts fler gånger. Två viktiga och grundläggande begrepp som 
måste skiljas på vid beräkning av inkörning är: 

- stycketid  som är den tid det tar att utföra en viss enhet av en viss aktivitet 
- ackumulerat medelvärde som är genomsnittstiden per enhet för att utföra ett arbete 

från och med den första enheten till och med ett visst antal enheter. 
 
Det samband som finns mellan dessa är att vid en fördubbling av antalet enheter sjunker det 
ackumulerade tidsmedelvärdet med ett konstant procenttal. En enhet kan vara t.ex. antal hus, 
antal våningar, kvadratmeter form eller ton armering. När de teoretiska inkörningskurvorna 
uppritas i ett dubbellogaritmiskt diagram så följer det ackumulerade tidsmedelvärdet en rät 
linje. Linjens lutning är då ett mått på inkörningstalet. En mängd olika faktorer påverkar 
inkörningstalet. Byggprojektets storlek, planerings och beredningsnivån, tidigare erfarenheter 
och typ av arbete är några av de faktorer som påverkar inkörningstalet.  
 
Nedan listas några faktorer som det utifrån erfarenhet från tidigare gjorda projekt kan dras 
slutsatsen att deras påverkan ger en större inkörning 

- stora arbetslag 
- arbeten med många kopplingar till andra aktiviteter 
- arbeten med många materialkomponenter 
- arbeten med komplicerad utrustning 
- komplicerade arbeten 
- nya personer i ett arbetslag  
 

2.1.2 Gemensamma kostnader 
De gemensamma kostnaderna består enligt Nordstrand & Révai (2006) i huvudsak av 
driftkostnader för den tillfälliga fabriken samt styrning och ledning av alla arbeten. 
Kostnader för den tillfälliga fabriken räknas oftast fram med förtryckta kalkylblad som 
underlag. Nedan följer de kostnadsposter som den tillfälliga fabriken i huvudsak består utav. 

- etablering 
- drift och underhåll  
- avveckling 
- maskinhyror 

 
Beräkningen av kostnaderna för styrning och ledning baseras på att det först görs en 
bedömning av projektets omfattning, typ och svårighetsgrad. Därefter kan det bestämmas 
vilka befattningar och antalet personer som behövs på bygget. Utifrån företagets normala 
lönenivå kan sedan kostnaderna för styrning och ledning bestämmas. När arbetstiden för den 
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tillfälliga fabriken och de egna arbetena har tagits fram kan en arbetskostnad räknas fram. Det 
går till så att tiderna för de egna arbetena summeras och multipliceras med den timförtjänst 
som är trolig under byggnadstiden.  
 
2.1.3 Centraladministration 
Enligt Nordstrand & Révai (2006) så görs ett pålägg för de centrala aktiviteterna som utförs 
av tjänstemän på huvudkontoret. Detta pålägg skall täcka kostnader för t.ex. lokaler, 
kontorsutrustning, löneutbetalningar till arbetsplatsens personal, marknadsförning, och 
kalkylering. Det går inte att räkna ut en exakt summa för de centrala aktiviteterna, utan oftast 
görs ett procentuellt pålägg för de centrala aktiviteterna tillsammans med pålägg för risk och 
vinst. Detta pålägg är olika för olika projekt och bestäms oftast av den ansvarige 
projektchefen på företaget. 
 
2.1.4 Kostnadsjämförelse mellan olika alternativ 

Enligt Nyqvist (2002) görs en kostnadsjämförelse för att ekonomiskt jämföra enskilda 
byggnadsdelars lösningar, eget arbete, anskaffning eller arbetsmetoder sinsemellan. 
Siffrorna som används vid kostnadsjämförelsen ska enbart ses i relation till varandra och 
inte som verkliga kostnader. 
 

Vid en jämförelse bör följande principer följas: 
- de olika alternativens särkostnader beräknas och jämförs enligt samma specificering 

och prissättningsgrund som vid en detaljerad kostnadskalkyl. 
- vid beräknande av indirekta gemensamma kostnader tas endast de kostnader som 

innebär skillnader mellan de olika alternativen med. 
- övriga procentuella gemensamma eller allmänna kostnader medtages ej i beräkningen 

 
2.2 Kvalitet  
Enligt Käll & Genberg (2000) är målet med byggandet är att inom en given tidsram leverera 
en fullt färdig produkt som uppfyller förväntad rätt kvalitet. För att uppnå den rätta kvalitén 
bör enligt Käll & Genberg (2000) dessa krav uppfyllas i projektet: 

- klar ansvarsfördelning i projektet 
- väldefinierade och ej för högt satta mål 
- väl utvecklade styrrutiner 
- kontrollerbara kvalitetskrav 
 

De flesta företag använder sig av ett kvalitetssystem, t.ex. ISO 9000. Kvalitetssystemet 
fastlägger företagets organisation och deras kvalitetsåtgärder i form av instruktioner och 
procedurer som styr det dagliga arbete med att främja kvaliteten. För varje enskilt projekt 
upprättas med hjälp av kvalitetssystemet en särskild projektanpassad kvalitetsplan. 
 
En kvalitetsplan bör definiera: 

- vilka kvalitetsmål som skall uppnås 
- fördelning av ansvar och befogenheter under projektets olika faser 
- rutiner, metoder och arbetsinstruktioner som skall användas 
- rutiner för ändringar och modifieringar i kvalitetsplanen 

 
Eftersom det i byggprocessen medverkar många olika aktörer samtidigt i varje projekt är det 
viktigt att flertalet aktörer upprättar egna kvalitetsplaner för sina åtaganden. Det är även 
viktigt att de olika aktörernas kvalitetsplaner samordnas.   
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2.2.1 Programskedet 
Här beskriver Käll & Genberg (2000) att det är beställaren/byggherren som har ansvaret för 
att kvaliteten definieras. Byggherren skall se till att kvalitetskraven överensstämmer med 
kostnadsramar, önskade tekniska system, nyttjarnas behov och förväntningar. Det är viktigt 
att beställaren formulerar väl ställda funktionskrav som baseras på en väl förankrad 
organisation av verksamheten. 
 
Arbetet med system och tekniska standarder bör bedrivas i samarbete mellan beställare och 
konsulter och bör behandla följande frågor 

- val av olika tekniska system inom byggnaden 
- val av teknisk standard  
- val av flexibilitet 
- energieffektivitet 
- miljöbetingelser 
- driftsinstruktioner, utbildning av driftspersonal  

 
2.2.2 Projekteringsskedet 
Här är det enligt Käll & Genberg (2000) konsulten/projektören som har ansvaret för att 
beställarens krav översätts till handlingar. Dessa skall utgöra underlag för upphandling, 
tillverkning och montering av system och anläggningar som skall uppfylla ställda 
kvalitetskrav. Kvalitetsstyrning vid projektering innebär dels att rätt kvalitet skall definieras, 
dels att dokumentationen av kvaliteten i handlingar av olika slag är samordnad och utformad 
på ett för upphandling och produktion ändamålsenligt sätt.  
 
2.2.3 Produktionsskedet 
I det här skedet övergår kvalitetskraven enligt Käll & Genberg (2000) till tillverkare och 
entreprenörer. För att kunna uppfylla kvalitetskraven krävs det att de har ett underlag med väl 
definierade kvalitetskrav. De måste även själva ha goda styr- och kontrollrutiner.  
 
Några viktiga punkter för att uppnå rätt kvalitet i produktionen är: 

- beställaren tillhandahåller dokument med avsedd kvalitetsnivå och i rätt tid för 
produktionen. 

- beställaren specificerar kraven på entreprenörens och leverantörens kvalitetssystem 
- entreprenören ansvarar för att kvalitetsstyrningssystemet upprättas och tillämpas samt 

att angivna krav tillgodoses 
- beställaren kontinuerligt mäter kvaliteten genom att kontrollera entreprenörens 

kvalitetsstyrningssystem och angivna kvalitetskrav. 
  
2.3 Miljöbelastning 
I Käll & Genberg (2000) redovisas hur det redan i projekteringsskedet måste tas hänsyn till 
olika miljöbetingelser: 

- vilka miljöutredningar som har gjorts 
- vilka specifika faktorer för bygget som kan påverka t.ex. materialval. 
- utformning av utrymmen så att en god arbetsmiljö kan uppnås under byggnationen. 
- personskydd, hjälpmedel och framkomlighet 
- olika utrymmens miljöklasser 
- utrymmen som används för från- eller tilluft 
- utrymmen som är fuktiga, våta, brandfarliga eller explosionsfarliga 
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2.3.1 Arbetsmiljö 
Det är viktigt att tidigt klarlägga hur samordning av arbetsmiljöfrågorna ska lösas och hur de 
påverkar de olika entreprenörernas produktion. 
 
Vid projekteringen bör det enligt Käll & Genberg (2000) ur arbetsmiljösynpunkt tänkas på: 

- hur montering och demontering ska ske 
- samla installationer till neutrala och lätt åtkomliga ställen 
- vid installationsarbeten är väggmontering att föredra framför takmontering 
- undvika heta arbeten i den mån den går 

 
Dåligt genomtänkta lösningar leder till obekväma arbetsställningar med risk för fall eller 
arbetsskada. Långvarig utsättning för obekväma arbetsställningar leder ofta till förslitnings- 
eller belastningsskada. Genom väl genomtänkta utrymmen, rätt hjälpmedel och samordning 
mellan berörda fackområden kan riskerna minimeras.  
 
I det här arbetet där två olika produktionsmetoder för våtrum granskas, är det i huvudsak 
risken för belastning- och klämskador som föreligger. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om arbetsmiljö (1998) så är arbetsgivaren ansvariga för att arbetet ska utföras på ett gynnsamt 
sätt för kroppen. Reglerna säger att ensidigt upprepat arbete samt starkt styrt och bundet 
arbete inte ska behöva förekomma. Går det inte att undvika helt måste riskerna för 
överbelastning undvikas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser, eller andra åtgärder 
som ökar variationen i arbetet. 
 
Det kan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter räcka med kroppens egen tyngd för att 
överbelastning ska uppstå, om arbetet sker i en böjd, vriden eller sträckt ställning. Det är 
därför i alla arbeten nödvändigt med variation, återhämtning, flexibilitet och 
handlingsutrymme. Vid användning av tekniska anordningar såsom vid montering av 
våtrumsmodulerna med kran så är det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bygg och 
anläggningsarbeten (1999) den samordningsansvarige som skall ha kontroll och överseende. 
Dels av att tekniska anordningar är behörigen besiktigade och provade, dels av att förare av 
sådana anordningar har tillräcklig kompetens. 
 
Vid lyft och transport av byggprodukter och annat material skall det enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om bygg och anläggningsarbeten (1999) finnas lämplig utrustning så att inte 
arbetstagarna skall utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Sådana 
lyftanordningar och lyftredskap skall väljas som är ändamålsenligt utformade och tillräckligt 
hållfasta för den avsedda användningen samt märkta med den maximala lasten. 
Lyftanordningar och lyftredskap skall även handhas av kompetent personal med 
ändamålsenlig utbildning och får inte användas för annat än det avsedda ändamålet. 
 
2.3.2 Material och energilösningar 
Käll & Genberg (2000) beskriver hur miljöpåverkan beror av olika val av lösningar. Det bör 
redan i projekteringsskedet beaktas en rad olika faktorer som påverkar miljön från produktion 
och drift till rivning. Dessa faktorer är t.ex. energianvändning, material, utsläpp och 
restprodukter. Nedan listas några punkter för de olika faktorerna som bör tänkas på vid 
projekteringen. Övergripande för alla faktorerna är att det i den mån det är möjligt bör väljas 
material och lösningar som ej är producerade för långt bort för att minimera utsläpp från 
transporter. 
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Energianvändning: 
- utforma byggnaden och energisystem så att energianvändningen kan hållas rimligt låg. 
- välj utrustning med hög el-effektivitet 
- optimera fördelningen mellan värmeenergi och elenergi 
- välj lågtemperaturssystem så att alternativa värmekällor såsom värmepump eller 

solenergi kan användas 
- utforma system så att de kan styras med hänsyn till variationer i behov 
- ha som målsättning att minimera värmetillskott på sommaren och värmeförluster på 

vintern 
 
Råvaruanvändning: 

- använd material, produkter och komponenter som kan återbrukas 
- sträva efter att minimera kabeldragning genom en genomtänkt placering av ställverk, 

centraler och schakt 
- minimera kanaldragning genom en god placering av aggregatrum och schakt 
- använd material och systemutformningar som har god beständighet mot korrosion, 

förslitningar, fukt och vattenskador. 
- Separera material och installationsdelar med lång och kort brukbarhetstid. 

 
Utsläpp: 

- använd ej material och produkter som innehåller ämnen enligt Kemikalieinspektionens 
begränsnings- och OBS-lister. 

- Undvik material eller installationskomponenter som kan förorsaka miljöfarliga utsläpp 
vid rivning 

 
Restprodukter: 

- krav på minimering och återanvändning av spill 
- krav på användning av returemballage 
- identifiera förekomst av miljöfarligt avfall 
- underlätta för leverantörer att välja måttanpassade leveranser 
- minimera utsläpp till spillvattensystem 
- ställ krav på selektiv rivning 
- ange lämpliga rivnings och omhändertagningssystem 

 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bygg och anläggningsarbeten (1999) skall 
möjligheten att sortera, lagra eller bortforsla bygg- och rivningsavfall finnas i tillräcklig 
omfattning. Förvaring och omhändertagande eller bortforslande av bygg- och rivningsavfall 
skall även ske under betryggande former. 
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3. Genomförande 
 
Denna del redovisar arbetets genomförande. Baserat på en intervju med en kalkylator tas det 
först fram hur kostnadsberäkningen sker i praktiken, för att sedan kunna göra en avstämning 
mot den teoretiska delen. I nästa del av kapitlet redovisas hur produktion och montering av de 
två olika alternativen går till väga. Därefter beskrivs hur de direkta kostnader för 
prefabricerade och platstillverkade våtrum, samt de gemensamma kostnader som skiljer sig åt 
för de olika alternativen tas fram. Till sist i detta kapitel redovisas hur jämförelsen av de 
skillnader som de olika alternativen har i miljöpåverkan och kvalité går till väga. 
 
3.1 Kostnadsberäkning i praktiken 
Denna del baseras på en intervju med Bengt-Erik Gerebro2. Han beskriver hur en 
kostnadsberäkning av ett projekt utgår ifrån att först läsa in sig på handlingarna för att ta reda 
på vad som ingår i entreprenaden. I vissa fall görs även en okulärbesiktning av platsen som 
skall bebyggas. Nästa steg är att en WBS3 eller ett så kallat projektträd ställs upp där projektet 
delas upp i byggdelar efter den ordning de kommer i projektet. Dessa byggdelar delas i sin tur 
upp i delar som kan prissättas. 
 
När detta är klart tas mängderna för de olika delarna fram och sammanställs. Priserna tas 
därefter fram utifrån det egna datasystemet eller genom att det infordras anbud från 
underleverantörer. Ofta jämförs byggföretagets egen prissättning med underleverantörernas 
pris och det billigaste alternativet väljs. För större byggnadsdelar såsom väggar, plattor och 
tak, mm ingår både material- och arbetskostnaden i kvadratmeterpriset från det egna 
datasystemet. Detta gör det enkelt att ta fram priser och jämföra dessa med 
underleverantörernas priser. I priserna som tas fram är det medräknat en viss procent spill. 
Exempelvis är det inkluderat 10 % spill för skivmaterial och 15 % spill för virke. 
 
För de gemensamma kostnaderna görs oftast ett allmänt påslag för arbetsplatsomkostnader. 
Detta baseras på hur mycket arbetsledning som tros behövas på arbetsplatsen samt 
erfarenheter från tidigare projekt. I en del fall görs en mer noggrann beräkning för 
arbetsplatsomkostnaderna grundat på vilka kostnaderna blir för bl.a. hyra av bodar, 
arbetsledning, drift, underhåll och maskinhyror.  
 
Till detta kommer även ett påslag för risk och vinst som bestäms för det specifika projektet. 
Detta beslutas oftast av arbetschefen och beror t.ex. på hur marknaden ser ut och vilken sorts 
projekt det är. Ett nybygge kan t.ex. sägas vara mindre riskfyllt än ett renoveringsprojekt, 
därför att det vid renoveringar ofta uppstår oväntade problem. För övrigt kan det utifrån de 
intervjuer som har gjorts dras slutsatsen att kalkylarbete i praktiken överensstämmer bra med 
hur det beskrivs i teorin.  
 
3.2 Produktion & montering 
I denna del redovisas hur produktionen går till för de två olika alternativen. Det tas även 
fram en WBS för de olika alternativen som används vid kalkylering av de direkta kostnaderna. 
Endast de produktionsmoment som byggentreprenören och dennes underentreprenörer 
producerar redovisas, eftersom det är de som används i den senare kostnadsjämförelsen. 
 

                                                
2 Bengt-Erik Gerebro kalkylator Peab Karlstad 
3 Work Breakdown Structure 
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3.2.1 Platsbyggt våtrum 
Vid platsbyggnation av våtutrymmet delas de olika arbetsmomenten in som i den WBS som 
visas i figur 3.1. Denna indelning görs för att alla moment och material skall komma med vid 
kostnadsberäkningen av de direkta kostnaderna. Denna indelning börjar vid den lägsta 
punkten och går uppåt, den visar dock inte i vilken ordningsföljd som de olika momenten 
skall utföras.  
 

Väggar

Våtutrymmen

Kakel

Golv Uppbyggnad av fall
Värmegolv
Fuktspärr
Klinker

Stålreglar
Mineralull
Playwood + gips
Fuktspärr

Tak Stålskena
Mineralull
Gips
Fuktspärr
Målning innertak

Vs

El Belysning
Vägguttag

Dragning kabel

Apparatur

Rördragning avlopp
Rördragning vatten

Dusch

Toalettstol
Handfat

FrånluftsdonVentilation Ventilationskanal

Inredning

Dörr

 
 

Figur 3.1  WBS för ett platsbyggt våtrum 
 
Vid platsbyggnation av våtutrymmena monteras först väggarna. För två av väggarna kan 
stommens befintliga väggar användas när våtutrymmena byggs. Detta medför att det bara 
behöver byggas två väggar i vinkel med befintlig stomme för att få fyra väggar till 
våtutrymmet. De väggar som byggs upp består av plåtreglar klädda med plywood och gips 
som isoleras med mineralull. På insidan av våtutrymmena stryks först väggarna med en 
fuktspärr för att sedan kläs med kakel. När stommen till väggarna är klar läggs golvvärme och 
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fall byggs upp på befintligt betongbjälklag. Detta stryks sedan med en fuktspärr och kläs med 
klinker. Under ovanliggande bjälklag byggs det upp ett innertak. Detta tak består av 
stålskenor klädda med gips och mineralull som isolering. På insidan spacklas och målas taket. 
 
El-dragningen görs i huvudsak genom kabel-dragning i VP-rör som lagts in i tak och golv. 
Kabel dras och kopplas in till vägguttag, belysning, strömbrytare och annan apparatur som 
t.ex. golvvärmen och handdukstork. För VVS-delen monteras först toalett och handfat som 
kopplas till avloppssystemet som går i ett schakt utanpå korridorväggen. Golvbrunnen 
kopplas till avloppssystemet genom ett hål i bjälklaget och vidare ut i schaktet på 
underliggande våning. Kallvatten monteras till toalett, samt varm- och kallvatten till handfat 
och dusch genom utanpåliggande kromade kopparrör. Till sist monteras ventilationen som 
består av ett frånluftsdon och en ventilationskanal som leds ut i schaktet och vidare ut på 
taket. 
 
3.2.2 Prefabricerade våtrum 
När prefabricerade våtrum används måste först höjdskillnaden mellan våtutrymmets golv och 
omkringliggande golv lösas. Detta kan göras genom att antingen bygga på omkringliggande 
golv med reglar eller genom att göra en ursparning för våtrumsmodulen i bjälklaget. I det här 
fallet har det senare alternativet valts. Tillvägagångssättet vid denna metod är att innan 
bjälklaget gjuts görs en form där våtutrymmet skall stå. Denna form placeras på den nivå som 
våtrumsmodulen ska ha. När sedan bjälklaget gjuts fås en ursparning som toalettmodulen 
skall placeras i. 
 

 
 

Figur 3.2 Ursparat betongbjälklag 
 
Vid användande av prefabricerade våtrum levereras de till bygget samma dag som de ska 
monteras, vilket gör att inget utrymme behövs för lagring. Våtrumsmodulerna lyfts från lastbil 
till bjälklaget där de skall stå med kran. Innan de kan ställas på plats monteras ett lager 
brandgips på den modulvägg som ligger vägg i vägg med en annan modul. Detta görs bara på 
varannan modul och görs för att varje rum ska bilda en egen brandcell.  
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Figur 3.3 Leverans av prefabricerade våtrumsmoduler 
 
 

 
 

Figur 3.4 Placering av våtutrymmena i våg 
 
När de är på plats måste de justeras så de står helt i våg. Detta görs med plastschims i varje 
hörn. Det läggs det även en matta i neoprengummi i varje hörn för ljuddämpning. 
När de är på plats täcks de med presenning tills ovanliggande bjälklag är tätt. Resterande 
arbete med modulen kan efter detta ske när det passar. Det som skall göras är att utvändigt klä 
och isolera de väggar som kommer att bli in mot rummet. Eftersom ursparningen har gjorts 
lite större än våtrumsmodulen måste det också göras en komplettering av denna. Det sista 
momentet med våtrumsmodulen är att ansluta el, vs och ventilation på utsidan av modulen 
samt att montera dörrar. 
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Figur 3.5 VS-anslutningar prefabricerad modul 
 

 
 

Figur 3.6 El-anslutningar prefabricerad modul 
 
Det har för genomförandet av arbetet även gjorts en WBS för de prefabricerade 
våtutrymmena. Denna används vid beräkningen av de direkta kostnader som tillkommer 
inköpspriset vid användande av detta alternativ. I denna WBS tas inte tillverkningen på fabrik 
med utan endast de moment som tillkommer på byggarbetsplatsen.  
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Figur 3.2  WBS för prefabricerade våtutrymmen 
 
3.3 Kostnadsjämförelse 
I arbetet görs en kostnadsmässig jämförelse mellan prefabricerade och platsbyggda våtrum.  
Först beräknas en teoretisk kostnad för ett platsbyggt våtrum och sedan tas en kostnad fram 
för prefabricerade våtrum genom mätningar på arbetsplatsen och verkliga kostnader.  
Vid kostnadsjämförelsen beräknas först de direkta kostnader för de två olika alternativen samt 
de gemensamma kostnaderna som är fördyrande för något alternativ. Vid kostnadsjämförelsen 
jämförs endast självkostnaden för de två olika alternativen, vilket innebär att ingen vinst 
medräknas i prissättningen. 
 
3.3.1 Direkta kostnader  
Vid beräkning av de direkta kostnaderna sätts systemgränsen runt våtutrymmena. Kostnader 
för stammar till avlopp, ventilationskanaler och el-dragning fram till våtutrymmena antas inte 
skilja mellan de två olika alternativen. De direkta kostnaderna för de platsbyggda våtrummen 
består både av egna arbeten och kostnader för underentreprenörer.  
 
Först beräknas de direkta kostnaderna för ett platsbyggt våtrum. För att beräkna dessa tas en 
mängdförteckning fram. För att de två alternativen skall vara likvärdiga baseras 
mängdförteckningen på ritningar och produktbeskrivningar för de prefabricerade 
våtutrymmena. De framtagna mängderna prissätts sedan med hjälp av prisuppgifter från ett 
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kalkylprogram samt intagna offerter från underleverantörer för de våtutrymmen som skall 
platsbyggas på hotellet. För en del arbeten är både material och arbeten inkluderade i 
enhetspriset såsom för t.ex. väggar, tak och underentreprenörer. För andra byggdelar såsom 
inredningsdetaljer har man en materialkostnad och får till den lägga en enhetstid multiplicerat 
med arbetskostnaden för att få en totalkostnad. 
 
Nästa steg är att ta fram de direkta kostnaderna för de prefabricerade våtrummen. Den stora 
kostnadsposten är här inköpet av våtrummen. Till denna kostnad kommer även kostnader för 
de arbeten som krävs för att göra de två alternativen jämförbara.  Dessa kostnader tas fram 
genom tidtagning vid monteringen av våtrummen och med hjälp av listor för enhetstider och 
enhetspriser. Dessa arbetsmoment består av urspårning bjälklag, montage våtrum (kran + 
arbete), täckning moduler, montage VS, isolering och inklädning gips utsidan, brandvägg 
mellan modultak och ovanliggande bjälklag samt en komplettering av betongbjälklaget. 
 
I kostnadsjämförelsen tas inte kostnaden för att koppla in VS och EL för prefabricerade 
våtutrymmen med. Detta beror på att i de priser för EL och VS som har offererats för 
platsbyggda våtrum så är denna kostnad ej heller där inkluderad. Inte heller kostnaden för 
dörrar med montering tas med på grund av att denna kostnad är lika för båda alternativen. 
 
3.3.3 Gemensamma kostnader 
En avgörande punkt för hur dyra de olika alternativen blir är hur man beräknar de 
gemensamma kostnaderna. I kostnadsjämförelsen tas endast med de gemensamma kostnader 
som ger en merkostnad för något av alternativen. Eftersom inte alla de gemensamma 
kostnaderna för de två alternativen är medräknade blir inte slutkostnaden det totala priset utan 
endast ett pris som kan användas för att jämföra de två alternativen. 
 
De gemensamma kostnader som inte har tagits med är bl.a. kostnader för samordning och 
arbetsledning. Dessa har inte tagits med beroende på att de enligt Bengt-Erik Gerebro kan 
antas bli lika stora för de två alternativen. Inte heller projekteringskostnaderna är medtagna 
eftersom dessa enligt Peter Erlandsson4 bör bli lika stora. Detta beroende på att de olika 
alternativen inte medför någon skillnad i vad som krävs i form av t.ex. ritningar och 
systemhandlingar.  
 
Inte heller kostnaden för avfallshantering som bör bli något större för de platsbyggda 
toaletterna har tagits med. Från de prefabricerade våtutrymmena blir det inget avfall från t.ex. 
kakel och stålreglar. Denna extrakostnad för platsbyggda våtrum är svår att bedöma, men den 
har dock antagits vara så liten att den inte har någon betydande inverkan på resultatet. 
 
Centraladministration, risk och vinst har inte tagits med i kostnadsjämförelsen beroende på att 
det är ett allmänt procentuellt pålägg som inte skall tas med vid en kostnadsjämförelse. Det 
kan dock hävdas att risken skulle vara något lägre vid användande av prefabricerade 
våtutrymmen. Detta beroende på att de har ett fast inköpspris och inte så många tillkommande 
arbetsmoment. Vid platsbyggnation av våtutrymmen kan det uppstå förseningar och andra 
extrakostnader beroende på t.ex. brister i samordning eller underentreprenörer som inte håller 
tiderna. Vid de intervjuer som har gjorts har dock inte uppfattningen varit att det procentuella 
pålägget för centraladministration, risk och vinst skulle vara större vid platsbyggda toaletter. 
 
 

                                                
4 Peter Erlandsson Entreprenadingenjör Peab hotellet Årjäng 
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Gemensamma kostnader som medför en merkostnad för platsbyggda våtrum: 
- Godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion: 

 
      Den arbetstid som åtgår för dessa arbetsuppgifter för platsbyggda våtrum sätts  
      enligt Bengt-Erik Gerebro till 10 % av den totala egna arbetsinsatsen som våtrummet  
      kräver. Kostnaden för denna punkt blir då antalet egna arbetstimmar som våtrummet 
      kräver * 10 % * timkostnaden.   

 
      -     Extra bodar för arbetare vid platsbyggnation av toaletter 
 
            Vid platsbyggnation kan det antas att det behövs totalt fem extra hantverkare för att  
            enbart ägna sig åt våtutrymmena: två snickare, en elektriker, en rörmokare och en   
            plattsättare. Detta gör att det behövs en extra bod i en månad 
 
 
      -     Kostnader för förlängd total produktionstid vid platsbyggda toaletter. 
 
            Hur totaltiden påverkas av val av prefabricerade eller platsbyggda våtrum kan   
            argumenteras både för och emot. Det kan hävdas att våtutrymmena inte är någon  
            kritisk aktivitet och därför inte påverkar totaltiden. Det kan även vara så att de 
            platsbyggda toaletterna förlänger totaltiden på grund av att inte byggnationen av dessa 
            kan komma igång direkt efter gjutningen av bjälklagen. Detta beroende på att det är en 
            uttorkningstid på ca 3 mån och att även alla stämp måste tas bort innan byggnationen  
            av de platsbyggda våtutrymmena kan börja. Den tid som måste väntas innan det kan 
            börjas med de platsbyggda våtutrymmena varierar mellan olika byggen beroende på  
            hur konstruktionen och byggnaden är utformad. Hur mycket valet av platsbyggda  
            våtutrymmena påverkar totaltiden beror naturligtvis även på hur många hantverkare 
            som finns att tillgå för att bygga och göra installationer i våtutrymmena, samt hur   
            många våtutrymmen som ska monteras. 
 
            För närvarande är det ett hårt tryck på byggmarknaden och det kan vara svårt att få tag  
            på både material och hantverkare. Detta sammantaget med att tillverkning av 
            platsbyggda våtutrymmen inte kan påbörjas direkt efter gjutning av bjälklag gör att det  
            enligt Sam Carlson5 kan antas att den totala byggtiden förlängs med 2 månader vid 
            platsbyggnation av våtutrymmena vilket skulle ge en ökad kostnad för: 
 

      En månads extra arbetsledning:  
            2 styck heltidstjänster * månadskostnaden för en tjänst * 2 månader  
 

      Kostnader för att driva arbetsplatsen:  
            Månadskostnaden för arbetsplatsen är ca 80 000 kr i månaden. Hela denna kostnad   

      kan inte hänföras till arbetena med våtutrymmena. Det kan dock antas att hälften    
      av kostnaderna hör till våtutrymmena. Detta ger en merkostnad för de  
      platsbyggda våtutrymmena som blir 80 000/2*2 månader   
 

Gemensamma kostnader som medför en extra kostnad för prefabricerade våtrum: 
   -       Godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion: 
 

                                                
5 Sam Carlson platschef  Peab hotell Årjäng 
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           Denna kostnad räknas på de arbeten som görs utvändigt för att förbereda för och   
           färdigställa modulen. Dessa arbeten är isolering, gipsning, brandvägg, utsparning och  
           komplettering utsparning. 
 
           Kostnaden för denna punkt är antalet egna arbetstimmar som våtrummet kräver *  
           10 % * timkostnaden. Lagtiden räknas dock inte med på grund av att kostnaden för 
            godsmottagning och materialförsörjning för den prefabricerade modulen är inkluderad 
            i krantiden. Det behövs heller ingen lagerhållning för den prefabricerade modulen 
 

- Kostnad för bindning av kapital i form av förskottsinbetalning vid köp av   
            prefabricerade våtrum 
 
            Leverantören av prefabricerade våtrumsmoduler kräver 20 % förskottsinbetalning vid 
            beställningen. Detta ger en merkostnad för prefabricerade våtrumsmoduler i form av  
            förlorad ränta på kapital som är köpesumman * 20 % *inlåningsräntan* 0,5 år  
 
 
3.4 Kvalité 
För att komma fram till ett resultat för denna del görs det först en genomgång av hur 
produktionen och monteringen av de olika alternativen går till. Samt vilka för- och nackdelar 
de olika produktionsmetoderna har för kvalitén på den färdiga produkten. Det jämförs även 
vilka ledningssystem för kvalitet som används och vilka besiktningar som görs vid 
produktionen av de olika alternativen. Till sist görs det en okulärbesiktning av de 
prefabricerade våtutrymmena samt av platsbyggda våtrum gjorda vid andra projekt för att 
avgöra om kvalitén skiljer sig emot platsbyggda våtutrymmen. Denna jämförelse grundar sig 
på synliga fel och brister som kan konstateras och som skulle kunna påvisa skillnader i 
kvalitet mellan alternativen.  
 
De punkter som kontrolleras vid okulärbesiktningen är:  

- material och utrustnings överensstämmelse med offerthandlingarna 
- kakling och fogning 
- montering av vs och annan inredning 
- fall mot golvbrunn 
- allmänt kvalitetsintryck 

 
3.5 Miljöbelastning 
Den miljöpåverkan som de två olika alternativen ger kommer i huvudsak från material, 
transporter och arbetsmiljö. Endast dessa miljöfaktorer som skiljer de båda alternativen åt 
granskas i arbetet. 
 
 3.5.1 Material 
Det görs först en genomgång av vilka material som används vid produktionen av de olika 
alternativen. De material som det eventuellt framkommer skiljer alternativen åt görs det sedan 
en analys av för vilken miljöpåverkan de ger.  Efter detta görs det en undersökning för de 
olika alternativen av hur mycket spill man har för de material man använder samt hur man 
hanterar spillet. Till sist görs en genomgång av hur materialåtgången skiljer sig mellan de 
olika alternativen. Detta görs genom en granskning av vilka skillnader i konstruktion och 
uppbyggnad som de olika alternativen har. 
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3.5.2 Transporter 
Allt material som används inom byggnation kräver någon form av transport från producent ut 
till användarna. Väldigt lite av det byggmaterial som används är lokalproducerat, oftast 
beroende på att producenterna av ekonomiska skäl satsar på större men färre 
produktionsanläggningar. Detta gör att det oftast krävs långa transporter ut till byggplatserna. 
I den här delen görs det en jämförelse över vilka transporter som skiljer de olika alternativen 
åt. Detta görs genom att utifrån intervjuer samt annat material ta fram hur långa transporter 
som krävs och vilka transportmedel som används. 
 
3.5.3 Arbetsmiljö  
Här görs det här en jämförelse om hur arbetsmiljön skiljer vid platsbyggnation av 
våtutrymmen och användande av prefabricerade våtutrymmen. Detta görs genom att utifrån 
kap 3.2 som visar hur produktion och montering av de olika alternativen går till, jämföra olika 
arbetsmoment som ingår i de olika alternativen.  
 
Först görs en genomgång av vilka arbetsmoment som ingår vid platsbyggnation av 
våtutrymmen. Det granskas sedan hur arbetsmiljön är vid utförande av dessa och hur de 
skiljer sig mot den industriella arbetsmiljön vid tillverkning av prefabricerade våtrum. I nästa 
steg granskas de moment som tillkommer vid användande av prefabricerade våtrum och hur 
arbetsmiljön är vid dessa. Till sist görs en bedömning av vilket alternativ som är 
fördelaktigast ur arbetsmiljösynpunkt. 
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4 Resultat 
 
I denna del presenteras vilka resultat undersökningen har lett till. Resultaten baseras på de 
undersökningar och beräkningar som redovisas i genomförandet och i bifogade uträkningar. 
Först redovisas kostnaderna och sedan kvalité och miljöpåverkan. 
 
4.1 Kostnader 
Här redovisas alla direkta kostnader för de två alternativen samt de gemensamma kostnader 
som skiljer dem åt. Detta innebär att den kostnad som fås fram för de olika alternativen inte 
är den totala kostnaden. Resultatet som fås är den prismässiga skillnaden mellan de två olika 
alternativen. 
 
4.1.1 Kostnader prefabricerade våtrum 
Direkta kostnader prefabricerat våtrum = 50 444 kr vilket motsvarar ett pålägg med 10,4 % på 
inköpskostnaden för de prefabricerade modulerna. 
 
Gemensamma merkostnader prefabricerade våtrum: 

- kostnad för bindning av kapital i form av förskottsinbetalning vid köp av  
      prefabricerade våtrum 136 kr/våtrum 
 
- godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion   
      248 kr/våtrum 

 
Summa direkta och gemensamma kostnader prefabricerade våtrum: 50 828 kr/våtrum 
 
4.1.2 Kostnader platsbyggda våtrum 
Direkta kostnader platsbyggt våtrum = 49 031 kr 
 
Gemensamma merkostnader platsbyggda våtrum: 
   -        Godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion:  
             246 kr/våtrum 
 
   -       Extra bodar för arbetare vid platsbyggnation av toaletter 
           216 kr/våtrum 
 
   -       Kostnader för förlängd total produktionstid vid platsbyggda toaletter. 
           En månads extra arbetsledning = 3 448 kr 
           Kostnader för att driva arbetsplatsen = 1 379 
 
 
Summa direkta och gemensamma kostnader platsbyggt våtrum 54 320 kr 
  
4.2 Kvalité 
En fördel med prefabricerade våtrumsmoduler är att all tillverkning och lagring av material 
sker inomhus i torra lokaler vilket gör att inga material utsätts för byggfukt.   
En fördel vid platsbyggnation av våtutrymmena är däremot att de inte byggs förrän 
ovanliggande bjälklag är klara. Detta gör att våtutrymmena inte kan utsättas för direkt regn. 
De prefabricerade våtrummen måste monteras innan ovanliggande bjälklag är lagt, vilket gör 
att de kan utsättas för regn. Om de som i den här studien täcks på ett tillfredsställande sätt 
med presenningar bör det dock inte vara någon fara för fuktskador.  
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Kvalitetskontrollen vid produktionen av de prefabricerade våtrumsmodulerna sker genom 
besiktning och slutkontroll när produkten är klar för leverans. Leverantören av de 
prefabricerade våtrummena använder sig av ett internt kvalitets- och miljöledningssystem. 
Vid platsbyggnation av våtutrymmena är byggentreprenören samt de flesta 
underentreprenörer anslutna till ett kvalitets- och miljöledningssystem. Det sker även vid 
platsbyggnation av våtutrymmen kontroll och besiktning av arbetena vilket gör att detta inte 
skiljer alternativen åt. Vid en okulärbesiktning av våtutrymmena framgick det inga skillnader 
i kvalité mellan de olika alternativen. 
 
4.3 Miljöpåverkan 
I denna del redovisas resultatet av jämförelsen för de olika alternativens miljöpåverkan. 
Resultatet redovisas för material, transporter och arbetsmiljö som är de miljöfaktorer som det 
i arbetet ansets skilja sig åt för de två alternativen. 
 
4.3.1 Material 
De material som används är i huvudsak samma för de olika alternativen. Det som dock kan 
skilja är materialåtgång och materialspill. Eftersom många arbetsmoment vid tillverkning av 
prefabricerade våtrum sker maskinellt med modern teknik borde här spillnivån kunna sänkas 
något i jämförelse med platsbyggda våtrum. För platsbyggen ligger spillprocenten enligt 
Bengt-Erik Gerebro för stålreglar på 10 % och 15 % för gips, medan man vid tillverkning av 
prefabricerade våtrum i fabrik enligt Ewa Hietala6 har en spillprocent på mindre än 3 % för 
gips och 5-10 % på stål. Dock går det totalt sett åt mindre material vid platsbyggda våtrum 
ändå, beroende på att vid platsbyggnation kan man utnyttja befintliga stomväggar och behöver 
därför bara montera två extra väggar för att få stommen till våtrummet. 
 
För golvet i våtutrymmena bör materialåtgången bli lika stor. Vid tillverkning av platsbyggda 
våtrum byggs fallet direkt på det befintliga bjälklaget, medan vid tillverkning av 
prefabricerade våtrum tillverkas stommen till golvet i 60 mm armerad betong.  Vid 
användande av prefabricerade våtrum görs det dock en 35 mm djup utsparning när 
betongbjälklaget gjuts för att få våtrumsmodulens golv i nivå med omkringliggande golv. 
Detta gör att man sparar material vid tillverkningen av bjälklaget, medan det går åt mer vid 
tillverkningen av själva våtrummet för prefabricerade våtrum. För återvinning och sortering 
av avfall är de båda alternativen jämförbara. Man lämnar metall för återvinning och sorterar 
annat avfall som mestadels går till förbränning. 
 
4.3.2 Transporter 
Det som generellt skiljer de två alternativen åt är att för de prefabricerade våtutrymmena 
måste byggnadsmaterialet först transporteras till producenten av våtrummen för att sedan 
transporteras ut till kund. Hur stor denna omväg blir beror helt på var materialet tillverkas, var 
våtrumsmodulerna produceras och var de färdiga modulerna skall levereras. De våtutrymmen 
som granskas i detta arbete tillverkas och transporteras från Kalix. Det finns dock 
våtutrymmen som tillverkas i Töcksfors och som skulle ge betydligt kortare transporter. 
 
Transporterna från fabrik i Kalix kan ske med både lastbil och järnväg, men sker nästan 
enbart med lastbil enligt Ewa Hietala. En nackdel med lastbilstransport vid användande av 
färdiga våtrumsmoduler är att vid transport ut till kund går det bara ca10 st våtrum per lastbil 
med släp (beroende på våtrumsmodulernas storlek). Detta innebär att varje lastbil 
                                                
6 Ewa Hietala Marknad och försäljning Partab 
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transporterar ca 70m3 luft vid full last. I undersökningen som görs i det här arbetet 
transporteras de prefabricerade våtutrymmena från Kalix till Årjäng. Om man bara räknar 
transporten för färdiga våtutrymmen och inte ser till hur transporterna av råmaterial sker ger 
detta en extra transportsträcka med lastbil om ca 100 mil. Enligt ett beräkningsexempel som 
Green Cargo har gjort så släpper lastbilstransporter ut 4800 kg koldioxid per 100 mil och 100 
ton gods. För hotellbygget i Årjäng används 58 st våtrumsmoduler med en vikt på ca 1400 kg 
styck, detta ger en totalvikt på 81.2 ton. Räknar man att detta motsvarar 81,2 procent av de 
4800 kg koldioxid som 100 ton gods ger får man i det här fallet ett utsläpp på ca 3900 kg 
koldioxid för de 58 våtutrymmena. Om det istället användes godståg för transporten skulle 
utsläppen av koldioxid kunna minskas med nästan två tredjedelar enligt Green Cargo. 
 
4.3.3 Arbetsmiljö 
Vid montering av de prefabricerade våtrumsmodulerna så lyfts de på plats direkt från lastbil 
med kran. Här kan det finnas en viss klämrisk när man ställer på plats modulerna. Efter de har 
ställts på plats kläs de utvändigt med gips och mineralull samt monteras EL och VVS. 
Arbetet med att klä in våtrummet utvändigt med gips och mineralull skiljer sig inte speciellt 
mycket åt mellan de två alternativen. Det som skiljer sig är dock att för de prefabricerade 
våtrummen måste det monteras en brandvägg mellan modulens tak och ovanliggande bjälklag 
eftersom modulen är 2.4 meter hög utvändigt medan våningshöjden är 3 meter. Vid ett 
platsbyggt våtrum skulle man istället ha gjort väggarna mellan våtutrymmena 3 meter höga 
och gjort ett innertak på höjden 2.4 meter. Detta arbete med brandväggen ovan modultak är 
inte så bra rent ergonomiskt, men samtidigt så undviks vid användning av prefabricerade 
våtrum arbetet med att montera ett innertak som kan ge besvärliga arbetsställningar. Vid 
användning av prefabricerade våtrum så är det många moment på byggarbetsplatsen som 
undviks och som istället görs på fabrik. Vid tillverkning av prefabricerade våtrum i fabrik kan 
enligt Partabs produktionsinformation7 många arbeten underlättas gentemot platsbyggnation 
med hjälp av olika hjälpmedel och maskiner. Vid tillverkningen av prefabricerade våtrum 
görs varje golv- och väggelement färdiga var för sig, för att till sist sättas ihop till en modul. 
Detta gör att de flesta förekommande arbeten kan ske i en god arbetsställning.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Industriell produktion av prefabricerade våtrum 
 
 

                                                
7 http://www.partab.nu/index_SV.htm 

http://www.partab.nu/index_SV.htm
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All kakling förutom i hörnen sker med hjälp av en robot. Fogningen sker manuellt men i en 
bra arbetsställning med modulväggen eller golvet liggande i rätt höjd. Håltagning och 
borrning sker maskinellt med vattenjet, vilket sparar flera obekväma arbetsställningar 
gentemot platsbyggda våtrum. De flesta inredningsdetaljerna, duschblandare, wc-stolar, 
tvättställ, handukstorkar, etc. kan förmonteras innan väggar, tak och golv monteras till en 
enhet vilket gör att detta kan ske på ett ergonomiskt riktigt sätt. Montering av vägg, golv och 
tak görs sedan av en person med hjälp av ett hydrauliskt lyftdon. 
 
Vid platsbyggda våtrum monteras först stålreglar, mineralull och gips. Detta är ett arbete som 
speciellt vid hanteringen av gips kan vara tungt för arbetarna. Därefter läggs invändigt en 
fuktspärr och sedan kaklas vägg och tak. Arbetet med att kakla badrummet kräver en del 
obekväma ställningar och kan vara påfrestande för arbetarna. Arbetet med inredning, VVS 
och EL skiljer sig inte så mycket åt mellan prefabricerat och platsbyggda våtutrymmen, dock 
kan en del arbetsställningar vara bekvämare vid montering i de prefabricerade våtrummen 
eftersom man där har väggarna hängandes i en bättre höjd.  
 
4.4 Sammanställt resultat 
 Prefabricerat våtrum Platsbyggt våtrum 
Kostnader   
Direkta kostnader 50 400 49 000 
Gemensamma kostnader 400 5 300 
Totalkostnad 50 800 54 300 
Kvalitet   
Okulärbesiktning Inga synliga fel Inga synliga fel 
Fukt Monteras före ovanliggande bjälklag 

är färdigt vilket kan ge problem om 
inte modulerna täcks tillfredställande. 

Byggs när ovanliggande bjälklag 
är tätt vilket gör att de inta kan 
utsättas för regn. 

Kvalitetsledning Internt ledningssystem för  
kvalitet. 

Byggentreprenören samt vissa UE 
är anslutna till ISO 9000 

Miljöpåverkan   
Materialval 
 
 
 

Plåtkassett, mineralull, gips, tätskikt, 
kakel, klinker och porslin.  
 

Plåtreglar, mineralull, gips, 
tätskikt, kakel, klinker och porslin 
 

Materialåtgång Lägre spillprocent för gips men  
högre för plåt än platsbyggt. 

En något lägre materialåtgång, 
beroende på att befintlig stomme 
kan utnyttjas till två väggar. 

Avfall Metall går till återvinning medan 
annat material sorteras och 
huvudsakligen går till förbränning. 

Samma som för prefabricerat 
våtrum 

Transporter Färdiga moduler transporteras från  
Kalix med lastbil, vilket är en sträcka 
på ca 100 mil enkel väg. 

De flesta material tas från 
leverantörer inom Värmland 

Arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö än för platsbyggt  
våtrum vid tillverkningen. Klämrisk vid 
montage. 

Likvärdig arbetsmiljö som prefab 
för utvändiga arbeten men något 
sämre invändigt och för stommen. 

 
Tabell 4.1 Sammanställt resultat 
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5. Diskussion/slutsats 
5.1 Diskussion 
Om endast de direkta kostnaderna jämförs så är skillnaderna mellan alternativen marginell om 
man ser till den totala byggkostnaden. Det som gör att det blir ekonomiskt fördelaktigt att 
välja prefabricerade våtrum är att de gemensamma kostnaderna blir billigare. Dessa kan dock 
vara svåra att bedöma och kan antagligen variera ganska kraftigt mellan olika projekt. För den 
gemensamma kostnaden samordning och arbetsledning kräver det platsbyggda alternativet en 
större arbetsinsats eftersom fler hantverkare skall vara på arbetsplatsen samtidigt. På det här 
bygget hade dock arbetsledningen räckt till för att klara av även platsbyggda våtutrymmen, 
dock med en större arbetsbörda. På vissa byggen där arbetsbördan ligger på gränsen till vad 
arbetsledningen klarar av kan man dock tänka sig att en extra arbetsledare behövs för att klara 
av att platsbygga toaletterna. Detta skulle då medföra en betydande extra kostnad för de 
platsbyggda våtrummen.  
 
Det har i arbetet antagits att de olika alternativen inte ger någon skillnad i 
projekteringskostnader. Valet av prefabricerade våtutrymmen kan dock medföra att viss 
projektering för t.ex. schakt och rördragning måste göras i ett tidigare stadium för att anpassas 
till de prefabricerade våtrummen. Hur detta påverkar slutkostnaden är dock osäkert och 
varierar antagligen för olika projekt.   
  
Hur mycket val av platsbyggda våtutrymmena påverkar totaltiden och sin tur kostnaderna 
beror på hur många hantverkare man har att tillgå för att bygga och göra installationer i 
våtutrymmena, samt vilken typ av stomme man använder sig av. I det här arbetet har det 
antagits att den totala byggtiden ökar med två månader vid platsbyggnation av våtutrymmena. 
Om man istället för filigranbjälklag som i det här alternativet använder sig av ett 
håldäcksbjälklag borde man kunna komma igång med platsbyggnation av våtrum relativt 
snabbt. Detta borde göra att den totala byggtiden och priset inte påverkas särskilt mycket av 
vilken lösning som väljs.  
 
Den stora skillnaden på miljöpåverkan mellan alternativen är transporterna. Varför man inte 
vid transport av prefabricerade våtrum i större utsträckning använder sig av en kombination 
av godståg och lastbilstransporter har inte framkommit i arbetet. Det kan vara så att vid 
transport med godståg så krävs det omlastning till lastbil för att leverera våtrumsmodulerna 
till byggplatsen och att detta blir för dyrt. Det kan antas att de flesta våtrumsmodulerna 
levereras till storstadsregionerna i mellersta och södra Sverige. En möjlig miljöförbättring är 
att leverantören skulle kunna använda sig av en godsterminal i södra Sverige dit 
våtrumsmodulerna transporteras med tåg för mellanlagring. Sedan kan de transporteras ut till 
kunden med en betydligt nedkortad lastbilstransport. 
 
I kvalitets- jämförelsen har det gjorts en avsyning av skillnader i kvalité i de färdiga 
våtutrymmena. Båda alternativen uppfyller gällande normer och krav men skiljer sig i hur de 
är uppbyggda och produceras. Hur detta påverkar kvalitén är svårt att bedöma och har därför 
inte närmare berörts i det här arbetet. Detta skulle dock kunna vara intressant att granska om 
det skulle göras en fortsättning på arbetet. 
 
5.2 Slutsats 
Det går inte att slå fast att något av alternativen har en bättre kvalité än det andra. Det finns 
vissa punkter som de olika alternativen är något bättre än varandra på, men inget som gör att 
det helt väger över till något alternativs fördel. 
 



 31 

När det sammantaget ses till de skillnader i miljöpåverkan som de olika alternativen har så är 
platsbyggnation av våtutrymmena ett bättre alternativ. Den totala materialåtgången blir större 
vid användande av prefabricerade våtrum. Detta mestadels på grund av att stommen till två 
väggar sparas in vid platsbyggnation av våtutrymmen gentemot de prefabricerade 
våtutrymmena. Även ur transportsynpunkt så är de platsbyggda våtutrymmena ett bättre 
alternativ. De prefabricerade våtutrymmena kräver långa transporter som i huvudsak sker med 
lastbil. När arbetsmiljön granskas så har båda alternativen vissa fördelar gentemot varandra. 
Vid användning av prefabricerade våtrum slipper arbetarna vissa arbetsmoment som kan vara 
besvärliga. Det existerar dock vid montering av de prefabricerade våtutrymmena en klämrisk 
som inte finns när man använder platsbyggda våtutrymmen.  
 
Kostnadsmässigt blir det platsbyggda våtutrymmet marginellt billigare när endast de direkta 
kostnaderna jämförs. När de gemensamma kostnaderna tas med blir dock det platsbyggda 
alternativet dyrare. Orsaken till att de dyrare gemensamma kostnaderna vid platsbyggnation 
av våtutrymmen beror i huvudsak på den förlängda totala produktionstiden. Hur mycket 
denna tid förlängs beror bl.a. på val av stomsystem och tillgång på hantverkare. Det som 
avgör vilket alternativ som ska väljas utifrån kostnadssynpunkt beror alltså på om den totala 
byggtiden anses påverkas av vilken sorts våtutrymmen som väljs. Anses inte produktionstiden 
förändras kan platsbyggda våtutrymmen väljas som då är ett kostnadsmässigt likvärdigt 
alternativ. Om det däremot anses att den totala produktionstiden kan förkortas vid användande 
av prefabricerade våtrum bör utifrån kostnadssynpunkt detta alternativ väljas.  
För närvarande är det ett hårt tryck på byggmarknaden och det kan vara svårt att få tag på 
både material och hantverkare vilket gör att det kan vara fördelaktigt att använda 
prefabricerade våtutrymmen. Om däremot konjunkturen vänder och antalet byggen minskar 
kan det vara bättre att använda sig av platsbyggda våtrum. Både för att hålla de egna arbetarna 
sysselsatta och för att det då finns tillgång till fler hantverkare för byggandet av våtrum vilket 
gör att den totala produktionstiden inte påverkas. 
 
Det går inte att dra slutsatsen att något alternativ generellt är att föredra utifrån de ställda 
kriterierna kvalité, miljö och ekonomi. De olika alternativen har båda fördelar och nackdelar 
som beror på projektets t.ex. utformning, läge, storlek och tidsbegränsning. Därför måste man 
i varje enskilt projekt granska förutsättningarna och avgöra vilket alternativ som är att föredra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Käll och litteraturförteckning 
 
Tryckt material 
 
Josephson Per-Erik, Saukkoriipi Lasse, 2005: Slöseri i byggprojekt. Behov av att förändra 
synsätt. SG Zetterqvist AB. 
       
Nordstrand Uno, Révai Ervin, 2006: Byggstyrning. 3:e uppl.Stockholm: Liber AB  
 
Käll Gunnar, Genberg Håkan, 2000: EL- och VVS- installationer 1. Stockholm: AB svensk 
byggtjänst 
 
Elektroniskt material 
Nyqvist Lars, 2002: Kostnadsberäkning 2002 byggnadsekonomi II: Svenska yrkeshögskolan 
teknik och kommunikation, 
http://loke.syh.fi/~lnyqvist/proman/Kostnadsber%E4kning_2002.pdf 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 1998:1 
http://www.av.se/lagochratt/afs/ 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads och anläggningsarbete AFS 1999:3 
http://www.av.se/lagochratt/afs/ 
 
Partab miljö- och kvalitets-policy 
http://www.partab.nu/PDF/Kvalitets%20och%20Miljöpolicy.pdf 
 
Partab produktionsinformation 
http://www.partab.nu/index_SV.htm 
 
Green Cargo 
http://www.greencargo.com/upload/76/Q_&_A_miljo.pdf 
 
Muntliga källor 
Gerebro, Bengt-Erik  
Kalkylator Peab Karlstad 
2007-04-11 
 
Carlson, Sam 
Platschef Peab hotellet Årjäng 
2007-04-04, 2007-05-04, 2007-05-11 
 
Erlandsson, Peter 
Entreprenadingenjör hotellet Årjäng 
2007-04-04, 2007-05-04 
 
Personlig korrespondens 
Hietala, Ewa 
Marknad och försäljning Partab. 
2007-04-25 
 

http://loke.syh.fi/~lnyqvist/proman/Kostnadsber%E4kning_2002.pdf
http://www.av.se/lagochratt/afs/
http://www.av.se/lagochratt/afs/
http://www.partab.nu/PDF/Kvalitets%20och%20Milj
http://www.partab.nu/index_SV.htm
http://www.greencargo.com/upload/76/Q_&_A_miljo.pdf


 33 

Tackord 
Jag skulle först och främst vilja tacka min handledare på Peab Sam Carlsson för hjälp och 
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handledare på skolan. Till sist skulle jag även vilja passa på att tacka min familj som har varit 
ett stort stöd under hela min utbildning. 



  

Bilaga 1 kostnadsuträkning 
Direkta kostnader prefabricerat badrum 
 
Benämning Mängd Enhet Mtrl.kost/enhet Enhetstid   Lagtid Pris /enhet Total 
Inköp        
Inköp och Transport 1,00 st Ingår i pris/enhet   45 681,00 45 681,00 
Montage        
Placering på plats och i våg 1,00 st Ingår i pris/enhet  0,35 889,00 889,00 
Täckning 1,00 st Ingår i pris/enhet  0,058 147,30 147,30 
Utsparning        
Formsättning 7,30 m 15,00 0,050  28,50 208,10 
Rivning Form 7,30 m  0,020  5,40 39,40 
Väggar utvändigt        
Isolering 12,70 M2 Ingår i pris/enhet 0.08  39,85 506,10 
Gips 12,70 M2 Ingår i pris/enhet 0,160  71,10 903,00 
Plywood 5,65 M2 Ingår i pris/enhet 0,200  154,90 875,19 
Brandskydd        
Brandgips mellan våtrum 3,60 M2 Ingår i pris/enhet 0,160  71,10 256,00 
Brandvägg 0,84 M2 Ingår i pris/enhet 1,210  900,00 756,00 
Övriga arbeten        
Komplettering utsparning 7,30 m Ingår i pris/enhet 0,040  25,00 182,50 
      summa: 50 443,6 

Tabell 1 direkta kostnader prefabricerat våtrum 
 

Lagtiden avser ett lag om 1 kran + förare och 2 arbetare. Krankostnaden inklusive förare är 
enligt Bengt Erik Gerebro satt till 2000 kr/time. Nettokostnaden för arbetarna är satt till 270 
kr enligt Peter Erlandsson. Detta ger en kostnad för laget som är 2540 kr/timme 
 
Gemensamma kostnader som medför en extra kostnad för prefabricerade våtrum 
▫ Kostnad för bindning av kapital i form av förskottsinbetalning vid köp av prefabricerade 
våtrum 
. 
Leverantören av prefabricerade våtrumsmoduler kräver 20 % förskottsinbetalning vid 
beställning. Detta ger en merkostnad för prefabricerade våtrumsmoduler i form av förlorad 
ränta på kapital på 2 630 000 * 20 % * 3 % * 6mån = 7890 kr 
 
7890 kr delas sedan med 58 styck våtrum och ger en extra kostnad på 136 kr per prefabricerat 
våtrum. 
 
▫ Godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion: 
 
Denna kostnad räknas på de arbeten som görs utvändigt för att färdigställa modulen. Dessa 
arbeten är isolering, gipsning, brandvägg, utsparning och komplettering utsparning. 
 
Kostnaden för denna punkt är antalet egna arbetstimmar som våtrummet kräver * 10 % * 
timkostnaden. Lagtiden räknas dock inte med på grund av att kostnaden för godsmottagning 
och materialförsörjning för den prefabricerade modulen är inkluderad i krantiden. Det behövs 
heller ingen lagerhållning för den prefabricerade modulen. 



  

Antalet egna arbetstimmar som krävs räknas ut genom att multiplicera de olika arbetenas 
mängder med enhetstiden för arbetet. 
Antalet egna arbetstimmar = 
7,3*0,05+7,3*0,02+12,7*0,08+12,7*0,16+5,65*0,2+3,6*0,16+0,84*1,21+7,3*0,04 = 9,2 
timme. 
 
Detta ger kostnaden 9,2*10 % *270 = 248,4 kr/prefabricerat våtrum 
 

Summa gemensamma kostnader prefabricerat våtrum = 384,4 kr  
 
Direkta kostnader platsbyggda våtutrymmen 
 

Benämning Mängd Enhet 
Mtrl.kost

/enhet Enhetstid UE Pris /enhet Total 
Inredning        
Enkelkrok med pin (krom) 4 st 10 0,1  16,7 66.8 

Infälld Spegel 606*809*4mm 1 st 60 
Ingår i 

kakling   60,0 
Toalettpappersbehållare 1 st 131 0,2  185,0 185,0 
VS        
Golvbrunn Purus Duschbrunn 
diam 50 1 st      
Wc IDO Trevi 950E m.mjuk 
sits + Fixtur (WC-F-04) 1 st      
Tvättställ vit porslin + 
väggvattenlås vit plast 1 st      
TS blandare Hans Grohe 
Focus E m.lyftventil 1 st      
Duschblandare Hans Grohe 
Ecostat 1001SL 1 st      
Duschvägg Josephine INR 
800 (Silver) 1 st      
Duschset Hans Grohe 
Crometta Variojet 1 st      
Avloppsrör från dusch och 
tvättställ        
Avloppsrör 110 mm från 
toalett        
Kall- och varmvattenrör: 
dusch, toalett och handfat        
offererat pris komplett vs8     20 334,0  20 334,0 
El        
Takbelysning Louise 230v 
IP44 (krom) 1 st      
Spegelbelysning Madrid 
3*20w m.dimmer 1 st      
Hårtork INDA 1 st      
Handdukstork (LVI TDE 80-
CP) 1 st      
Vägguttag 1-vägs m.lock 
IP44 Elko 1 st      

                                                
8 Det offererade priset inkluderade badkar istället för duschvägg. Därför är det offererade priset reducerat med 
2000 kr 



  

Kopplingsdosa (utvändigt) 1 st      
T2-TA Digital golvvärme 
termostat (utv) 1 st      
Värmegolv T2BLÅ 14m/285w 
E 89 486 61 3,1 M2      
Strömbrytare Kron ELKO 
(utv) 1       
Dragning av kabel och VP-rör        
Offererat pris komplett el     6850,0  6850,0 
Ventilation        
Frånluftsdon/Fästram(GPDF-
125/KGEZ-125) 1 st   1365,0  1365,0 
Kakel, klinker och fog        
Klinker golv Marazzi Quartieri 
10*10 Magic Grey/Magic 
Dark Grey 3,1 M2   700,0  2170,0 
Klinker sockel Marazzi 
Quartieri 10*10 Magic Grey 6,4 m   140,0  896,0 
Kakel vägg Marazzi Citta 
20*20 Helsinki 13,1 M2   400,0  5240,0 

Fog lip 23 manhattan 16,9 M2   
ingår i 

kakling   

Silikon tak vit 7 m   
ingår i 

kakling   

Silikon övrigt manhattan 16 m   
ingår i 

kakling   
Fuktspärr golv och vägg 16,9 M2   200,0  3380,0 
Uppbyggnad av fall 3,1 M2   630,0  1953,0 
Målning av tak 3,3 M2   300,0  990,0 
Stomme        
Vägg: E70/70, 202 gips + 
plywood, Ei 30, h = 3m 7,4 M2  0,98  615,0 4551,0 
tak: 70 skena, primär, 
sekundär, 2*gips 3,3 M2  0,42  300,0 990,0 
      summa 49 030,8 

Tabell 2 direkta kostnader platsbyggt våtrum 
 

Gemensamma kostnader platsbyggda våtrum 
▫ Godsmottagning, lagerhållning och materialförsörjning från lager till produktion: 
 
Kostnaden för denna punkt är antalet egna arbetstimmar som våtrummet kräver * 10%* 
timkostnaden. Antalet egna arbetstimmar är 0,98*7,4+0,37*3,3+0,1*4+0,2*1 = 9,1 timme 
Detta ger en kostnad på 9,1*10 % *270 = 245,7 kr  
 
▫ Extra bodar för arbetare vid platsbyggnation av toaletter 
 
En bod ger en extra kostnad på 2500 kr/månaden. 
Denna bod skulle behövas i ca 5 månader vilket ger en extrakostnad på 12500 kr för 
platsbyggda toaletter.  
 
12500 kr delas sedan med antalet våtrum som är 58 styck och ger en kostnad på 216 kr per 
våtrum 
 



  

 
 
▫ Kostnader för förlängd total produktionstid vid platsbyggda toaletter ger en ökad kostnad 
för: 
 

- En månads extra arbetsledning → 2 styck heltidstjänster * månadskostnaden för en 
tjänst * 2 månad/58 st  =  2*50 000*2/58 = 3448  

 
-     Kostnader för att driva arbetsplatsen är ca 80 000 kr i månaden. Hela denna kostnad   
      kan  inte hänföras till arbetena med våtutrymmena. Det kan dock antas att hälften    
      av kostnaderna hör till våtutrymmena. Detta ger en merkostnad för de  
      platsbyggda våtutrymmena som blir 80 000/2*2 månader/58st  = 1379,3 kr/våtrum   
 
Summa gemensamma merkostnader för platsbyggt våtrum 5289kr 

 
 
 
 
 
 
 
 


