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Abstract

Infill walls - A time- and cost evaluation

Anton Forsberg, Jonas Nilsson

Infill walls is a proven method of constructing a buildings envelope that is the layer 
separating the outer environment from the inner. Infill walls are generally made of 
steel, wood or rein-forced concrete. Regardless of its material structure, the infill 
wall is a non-bearing wall with the sole purpose of closing a buildings perimeter 
and supporting, in addition to its own weight, also that of the cladding. 

The company cooperating in this report is currently managing projects in Uppsala 
where infill walls are the primary choice for outer wall constructions. However, 
these infill walls can either be built on site or ordered as prefabricated, without 
clear preference. When choosing a method of infill walling the main concerns are 
economy, logistics and working environment. This gave birth to the idea of 
comparing these methods of infill walling to try and determine which method is 
most suitable for a certain type of project, focusing on the aspects of economy, 
logistics and time consummation. The approach of the comparison, and the study 
as a whole, has primarily been conducted as field observations and interviews to 
various extent. In addition to field-related work, invoices and production schedules 
of each project has been studied in an attempt to obtain as much information on 
costs and time consuming activities related to the infill walls as possible. The total 
costs, including pure material costs and wages, divided by the area of each 
studied infill wall, results in a cost per square meter infill wall. Similarly, a capacity 
per hour is calculated by dividing the area of each studied infill wall by the sum of 
the calculated expendi-ture of time. The calculated parameters allow for an 
objective comparison between the two dif-ferent methods of infill walling. 
Furthermore, the aspects that are not directly connected to time and economy can 
be evaluated subjectively to obtain an extensive view of the work related to infill 
walls. 

The results of the comparison indicates that prefabricated infill walls are a faster, 
but somewhat more expensive, way of constructing outer walls than on-site built. 
The purchase price related to on-site built infill walls is a great deal lower than that 
related to prefabricated. However, the ca-pacity of on-site built infill walls is more 
than 4 times lower than prefabricated, which means that the definitive cost per 
square meter is merely 4,1 % lower for on-site built infill walls than that of the 
prefabricated. 
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SAMMANFATTNING 

 
Denna rapport redovisar en jämförande kalkyl mellan de två metoder för  
att producera utfackningsväggar som Veidekke i Uppsala idag främst  
använder sig utav vid nyproduktion av flerbostadshus. Kalkylen  
fokuserar på tids- och ekonomiska aspekter och fungerar som ett underlag  
för att utreda vilken tillverkningsmetod för utfackningsväggar som  
lönar, och lämpar, sig bäst vid nyproduktion av olika typer av bostadsprojekt.   
 
För att uppnå ett så realistiskt resultat som möjligt har en jämförelse utförts  
mellan två pågående projekt. Vid uppförandet av de två referensobjekt vi som 
författare jämfört i denna rapport har Veidekke använt sig av olika metoder för 
att färdigställa utfackningsväggar. I kvarteret Summerwind i Rosendal, Uppsala 
har Veidekke tillämpat en platsbyggd metod där stommaterial lyfts upp på varje 
våning och där ytterväggarna sedan färdigställs på plats. Vid uppförandet av  
projektet Berget i Alsike söder om Uppsala har Veidekke använt sig utav  
halvprefabricerade utfackningsväggar. Dessa beställs från fabrik och levereras 
till arbetsplatsen som väggblock för att slutligen monteras på plats med hjälp av 
en byggkran. 
 
Kalkylen som tagits fram används för att beräkna kostnaden per färdigställd 
kvadratmeter vägg samt en produktionstakt angiven i kvadratmeter väggyta per 
timme. Även för- och nackdelar med respektive metod beaktas samt när  
de skall prioriteras eller undvikas. Från de förutsättningar vi baserat studien på 
är den halvprefabricerade väggen ett bättre alternativ sett ur ett  
tidsmässigt perspektiv, men något dyrare sett till produktionskostnaden.  
Jämförelsevis fås en över 4 gånger snabbare byggtakt, på bekostnad av en 4,1 % 
högre produktionskostnad, med halvprefabricerade utfackningsväggar än med 
platsbyggda. Dock ställs högre krav på arbetsutförande, hantering och logistik. 
Den platsbyggda utfackningsväggen är en lämplig metod att använda vid  
arbetsplatser där yta och tillgänglighet är begränsade. Logistiken kan skötas  
smidigare då det inte krävs samma framförhållning med planering och leveranser 
av material. Den slutsats som dras är att platsbyggda utfackningsväggar lämpar 
sig väl för bostadsprojekt av lite mindre storlek eller för byggnader med  
oregelbundna former. Halvprefabricerade utfackningsväggar är att föredra vid 
större projekt under högkonjunktur då brist på egen arbetskraft kan vara stor. 
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FÖRORD 

Det är vår förhoppning att denna rapport skall fungera som underlag för framtida 
val av utfackningsmetod i Veidekkes projekt. 
 
Vi riktar ett särskilt tack till vår handledare på Veidekke, Fredrik Brunn, för den 
hjälp med både idé och genomförande som har givits oss. Vidare vill vi även 
tacka vår ämnesgranskare vid universitetet, Nico Van Dijk, för ständig feedback 
och uppmuntran. 
  
Slutligen riktas ett stort tack till övriga anställda vid de bägge studerade  
projekten, samt till Fredrik Sennhed på Hallsjö Brädgård. Utan er hade detta  
arbete inte gått att genomföra.  
 
I detta examensarbete har Jonas Nilsson till största delen skrivit avsnitt: 1.1  
Bakgrund – 1.5 Begrepp, 2.3.1 Platsbyggda utfackningsväggar, 2.3.2  
Prefabricerade utfackningsväggar och 6.1 Tid. Anton Forsberg har till största 
delen skrivit 2.1 Nulägesbeskrivning, 2.2 Logistik och leveransplanering, 6.3 
Logistik, 6.3.1 Kvarteret Summerwind, Rosendal och 6.3.2 Projektet Berget,  
Alsike.  
Resterande delar har skrivits tillsamans.  
 
 
Uppsala, maj 2017 
 
Anton Forsberg & Jonas Nilsson 



 

 
 
vi

  



 
 
 
 

   
 

vii

INNEHÅLL            Sida 
 
SAMMANFATTNING ...................................................................................... iv 

FÖRORD ......................................................................................................... v 

1. INLEDNING ................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Frågeställning 1 

1.3 Syfte och mål 2 

1.4 Avgränsningar 2 

1.5 Begrepp 2 

2. UTFACKNINGSVÄGGAR ........................................................................... 3 

2.1 Nulägesbeskrivning 3 

2.2 Logistik och leveransplanering 4 

2.3 Produktionsmetoder 6 

2.3.1 Platsbyggda utfackningsväggar 6 

2.3.2 Prefabricerade utfackningsväggar 8 

3. METOD..................................................................................................... 10 

4. PROJEKT OCH INTERVJUER ................................................................. 12 

4.1 Kvarteret Summerwind, Rosendal Uppsala 12 

4.1.1 Platsbyggd utfackning 13 

4.1.2 Intervju med PC 1 22 

4.2 Projektet Berget, Alsike 25 

4.2.1 Halvprefabricerad utfackning 25 

4.2.2 Intervju med PC 2 27 

5. RESULTAT ............................................................................................... 24 

5.1 Beräknad tidsåtgång 25 

5.1.1 Platsbyggd utfackning - Rosendal 26 

5.1.2 Halvprefabricerad utfackning - Alsike 27 

5.2 Beräknad kostnad 28 

5.2.1 Platsbyggd utfackning - Rosendal 29 

5.2.2 Halvprefabricerad utfackning - Alsike 32 

5.3 Jämförelse 33 



 

 
 
viii

6. DISKUSSION ............................................................................................ 34 

6.1 Tid 34 

6.2 Ekonomi 36 

6.3 Logistik 38 

6.3.1 Kvarteret Summerwind, Rosendal 38 

6.3.2 Projektet Berget, Alsike 39 

6.4 Produktionsmetoder 40 

7. SLUTSATS ................................................................................................ 42 

8. REFERENSER .......................................................................................... 44 



 
 
 
 
 
 

   
 

1

1. INLEDNING 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen på ingenjörsprogrammet i 
byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng,  
motsvarande 10 veckors heltidsstudier och bedrivs under period 4 år 3 av  
utbildningen. Examensarbetet har utförts i samarbete med Veidekke Entreprenad 
AB och utgörs av en jämförande studie mellan platsbyggda och prefabricerade 
utfackningsväggar vid två av företagets pågående projekt i Uppsala. 
 

1.1 Bakgrund  

Idag byggs det flest bostäder i Sverige sedan miljonprogrammet på 1970-talet 
[1]. Den rådande högkonjunkturen innebär att byggbranschens parter tvingas ta 
till innovativa och smarta lösningar, samt ha en fungerande logistik för att kunna 
hålla den byggtakt som krävs. I dagsläget kan en enstaka effektiviserande åtgärd 
i ett specifikt moment i byggprocessen resultera i vinst gällande både tid  
och ekonomi [2]. De två i examensarbetet studerade referensprojekten  
uppför idag flerbostadshus där utfackningsväggar, platsbyggda respektive  
halvprefabricerade, används. Respektive utfackningsmetod beskrivs i kapitel 2.  
 
 
Veidekke  
Veidekke är skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och  
bostadsutvecklingsföretag med cirka 7400 anställda. Veidekke grundades i 
Norge 1936 och har sedan slutet på 1990-talet byggt samhälle och infrastruktur 
även i Sverige och Danmark. Med en omsättning på motsvarande 31,3 miljarder 
SEK är man ett inflytelserikt bolag med tydliga etiska värderingar och en stark 
tro på den framtida verksamheten [3]. 
 

1.2 Frågeställning  

- I vilka typer av projekt lämpar sig platsbyggda- respektive prefabricerade  
utfackningsväggar bäst? 
- Hur stor blir besparingen i tid och pengar om den enda metoden byts ut mot 
den andra? 
- Vilken inverkan har logistiken på val av utfackningsmetod? 
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1.3 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att jämföra referensprojektens platsbyggda- och 
halvprefabricerade utfackningsväggar med avseende på tid, ekonomi och  
logistik. Vid denna jämförelse erhålls för- och nackdelar med de olika metoderna 
som kan ligga till grund för metodval i framtida projekt. Den tids- och  
kostnadsmässiga jämförelsen kommer även ge Veidekke möjligheter till att  
kontrollera huruvida de befintliga kalkylerna stämmer överens med det faktiska 
utförandet, och på så sätt även skapa förutsättningar för justering och optimering 
utav dessa.  

1.4 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas till halvprefabricerade utfackningsväggar av trä samt  
platsbyggda utfackningsväggar av stål, då dessa är de vanligast förekommande 
utfackningsmetoderna för Veidekke i Uppsala. Jämförelsen kommer endast att 
beröra pågående projekt i Uppsala och ta hänsyn till tid, ekonomi och de faktorer 
som direkt- eller indirekt påverkar dessa.  
 

1.5 Begrepp  
 
Enhetstid - beskriver hur lång tid det tar att utföra ett visst arbete. [h/m2,m3] 
 
PC - Platschef  
 
Utfackningsvägg - Icke bärande yttervägg  
 
Plattbärlag - Prefabricerade betongplattor varpå rör- och eldragningar placeras 
innan plattan armeras och pågjuts.  
 
Skalvägg – Prefabricerad, lastbärande innervägg 
 
Avrop – Beställning av materialleverans   
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2. UTFACKNINGSVÄGGAR  

Detta kapitel inleds med en nulägesbeskrivning gällande utfackningsväggar i  
dagens bostadsproduktion. Detta följs av en kort redogörelse för logistik och 
planering inom byggbranschen, närmare bestämt på projektnivå. Avslutningsvis 
ges en beskrivning av de två studerade typerna av utfackningsväggar.  

2.1 Nulägesbeskrivning  

Idag finns många benämningar för olika typer av ytterväggar, varav  
utfackningsväggar är en utav dem. För att navigera i djungeln av  
olika produktionsmetoder måste man först veta vilken funktion  
ytterväggen har, dess för- respektive nackdelar samt hur den är uppbyggd. Just 
utfackningsväggar är en av de vanligaste ytterväggskonstruktionerna i  
nyproduktion av flerbostadshus och bär inga vertikala laster utan endast sin 
egentyngd, inklusive fasadmaterialet och vindlasten. Den bärande funktionen 
måste alltså säkras genom innerväggsstommen eller integrerade stålpelare [2]. 

 
Oavsett om utfackningsväggen är monterad på plats eller om den beställs  
färdig från fabrik är dess uppbyggnad och de ingående materialen ofta  
identiska. Stommen i utfackningsväggen består utav reglar av stål, trä eller en 
kombination av dessa. Isoleringen består oftast utav sprutisolering mellan  
reglarna och på utsidan av stommen monteras en utvändig gipsskiva som är  
anpassad för utomhusmiljö och skyddar byggnaden mot vind och fukt. På  
stommens insida monteras ofta ett installationsskikt, varpå en diffusionsspärr i 
form av en tunn plastfolie appliceras. Invändigt kompletteras väggen  
med skivmaterial efter funktion, exempelvis gips eller plywoodskivor [4].  
 

Det finns många olika metoder att resa en husstomme. Det som är gemensamt 
för de olika metoderna är att när den gjutna plattan är färdig eftersträvar man att 
resa de bärande väggarna och bjälklagen för att sedan kunna lägga taket. När 
bjälklag, väggar och tak byggs samman kan man installera värmekällor inne i 
byggnaden som underlättar för resterande, invändigt arbete genom att påskynda 
förloppet i vilket byggfukten torkas ut.  
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En yttervägg, oavsett om det är en utfackningsvägg eller inte, är en viktig del i 
husets klimatskal. Därför ska den uppfylla en rad olika kriterier som termiskt 
isolerande, luft‐ och ångtät, vattentät, ljudisolerande och brandskyddande. Vi 
står också inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare  
väderhändelser som översvämningar, fuktigare klimat o.s.v. Förändringar som 
kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos  
klimatskalet. Det är därför viktigt att använda robusta material och byggmetoder 
som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid. Som 
tidigare nämnt är de vanligaste materialen i utfackningsväggar stål och trä, men 
även betong har blivit populärt på senaste tiden just för att de står emot fukt och 
mögel bättre än andra material samt för dess goda termiska förmåga [5]. 

2.2 Logistik och leveransplanering 

Vi står inför en spännande och intressant tid i dagsläget gällande byggbranschen. 
Det kommer det byggas väldigt mycket under en lång tid framöver i och med att 
våra städer växer och förtätas och att vår befolkning ökar. För att följa  
utvecklingen så eftersträvas en så tidig och snabb byggstart som möjligt, men 
det är svårt att bemanna projekten när trycket är hårt, och då ökar  
totalkostnaderna för att bygga. Utöver detta så blir det högre och tuffare krav på 
byggindustrins miljöpåverkan, vilket leder till att det inte är möjligt att bygga 
hur man vill utan det krävs mer förarbete och samordning innan projektstart.  
 
Det är viktigt att ligga ett steg före och verkligen tänka igenom logistiken som 
skall komma ske under ett projekt. Underskattas logistikens värde så kan det få 
förödande konsekvenser i både tid och ekonomi [6]. 
 
Om det brister i materialhanterings- och inköpsprocessen påverkas parametrar 
av ekonomiskt värde och viktiga moment. Konsekvenserna av detta kan leda till 
materialspill, behov av korrigeringsarbeten, onödig förflyttning av material, 
stora materiallager, väntetid i produktionen och onödiga förflyttningar utav  
arbetskraft. Allt detta rör logistiken på byggarbetsplatsen. Bygglogistik omfattar 
planering, organisering, koordinering och kontroll av materialflöden från  
råmaterial tills det att materialet byggts in i den färdiga byggnaden [7]. 
 
För att optimera disponering och användning av ett arbetsområde krävs det att 
en arbetsplats har en gedigen och välstrukturerad APD-plan. APD-plan är en 
förkortning på Arbetsplatsdispositionsplan och är en ritning som ger en bra  
överblick på arbetsområdet och avser många logistiska aspekter som  
transportvägar, grindar, lager, lossningsplatser, kranplaceringar, kranräckvidder 
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m.fl. Se bilaga 1. Dessutom så består de flesta större projekten av ett flertal  
underentreprenörer som vistas på olika delar av byggarbetsplatsen och som  
arbetar under direktiv från respektive företagsledning. I ett sådant läge så har en 
APD-plan mycket stor betydelse för att undvika oreda och minimera skaderisker 
[8].  
 

Eftersom logistiken inom större projekt är väldigt omfattande kommer arbetet i 
denna rapport att utföras med avseende på logistiken från fabrik eller leverantör 
till de två projekten, kvarteret Summerwind i Rosendal och projektet Berget i 
Alsike, som jämförs i denna rapport. Logistikkostnaderna tas fram med hjälp av 
fakturor mellan Veidekke och leverantörerna och vägs in i kvadratmeterpriset 
för respektive utfackningsvägg.  
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2.3 Produktionsmetoder  

I rapporten studeras två olika produktionsmetoder gällande utfackningsväggar, 
platsbyggda och halvprefabricerade. Nedan redogörs allmänt för de bägge  
produktionsmetoderna, deras historik samt övergripande för- och nackdelar.  
I kapitel 4 presenteras de studerade utfackningsväggarna mer ingående.  
 

2.3.1 Platsbyggda utfackningsväggar   

Metoden med platsbyggda utfackningsväggar kan liknas vid den i Sverige  
välbeprövade lösvirkesprincipen. Metoden bygger på, precis som namnet  
indikerar, att väggen sammansätts direkt på plats utav löst byggmaterial. Med 
löst byggmaterial menas reglar av trä eller plåt, alternativt en kombination utav 
dessa där stående reglar av trä monteras mellan liggande skenor av stål [3]. 
Materialkombinationen syftar till att bibehålla de konstruktionsmässiga fördelar 
som träreglar har, däribland lätthanterlighet och stabilitet, samtidigt som 
plåtreglarnas fukttålighet tillvaratas genom att placera dem mot betongen. 
Oberoende av vilka ingående material som används sker montaget vanligtvis  
enligt metoden traditionell montering. Traditionell montering innebär att  
våningens bärande stomme, i form utav innerväggar och pelare, uppförs innan 
det ovanpåliggande bjälklaget gjuts. Detta skapar ett skelettsystem där  
utfackningsväggar monteras våningsvis mellan det över- och underliggande 
bjälklagen [3]. Den i rapporten studerade platsbyggda utfackningsväggen består 
uteslutande av plåt, med undantag för ett fåtal grövre träreglar som monteras 
mellan fönsterpartier och balkongdörrar för att säkerställa att infästningen klarar 
av den last som dessa medför.  
 
Genom att minimera mängden organiskt material i ytterväggskonstruktionen kan 
arbetet med utfackningsväggar påbörjas innan taket monteras. Detta innebär, 
förutsatt att tillräcklig arbetskraft finns tillgänglig på bygget, att montagetiden 
kan reduceras i förhållande till platsbyggda utfackningsväggar av trä då  
momentet går att samköra med övrig stomresning utan att riskera att  
väggstommen tar skada av fukt. Den oorganiska stommen kompletteras sedan 
med en utvändig gipsskiva, varpå en vindtät ytterväggskonstruktion uppnås. I 
detta läge måste vidare arbete med utfackningsväggen bromsas upp tills dess att 
taket monterats för att inte riskera att väggens isolering tar skada av regn eller 
snö.  
 
När väl taket är på plats isoleras utfackningsväggen, varpå en diffusionsspärr i 
form av plastfolie appliceras på insida regelstomme. Vanligtvis monteras även 
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ett installationsskikt bestående av träreglar och isolering innanför regelstommen 
för att undvika punktering av diffusionsspärren när gipsskivor och dylikt skruvas 
upp. Möjligheterna till fasadbeklädnad är stora för utfackningsväggar.  
Vanligtvis består dessa utav puts, skalmurstegel, cementbaserade skivor,  
natursten eller träpanel [9]. 
 

Den främsta fördelen med platsbyggd utfackning är möjliggörandet av sena  
projekteringsändringar och det faktum att utfackningen kan anpassas till  
byggnader med ovanlig form. Ändringar i fönstersättning kan enkelt åtgärdas på 
plats, där samma möjligheter inte ges med prefabricerade utfackningsväggar. 
Montering av platsbyggda utfackningsväggar kräver inga hjälpmedel i form utav 
kran, förutom vid montering av bärande stålpelare.  
 
Materialet till utfackningsväggarna placeras lättåtkomligt på våningsplanet  
tillsammans med eventuellt innerväggsmaterial och fönster innan  
ovanförliggande bjälklag appliceras. På så vis ges möjlighet att börja montera 
utfackning utan att vara beroende av andra moment i produktionen.  
Vid lågkonjunktur kan det även vara av intresse att behålla arbetsmomenten 
inom företaget, där platsbyggda utfackningsväggar ger en stabil och långvarig 
sysselsättning.  
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2.3.2 Prefabricerade utfackningsväggar  

 
Prefabricerade, förtillverkade, utfackningsväggar introducerades i branschen i 
allt högre utsträckning under 90-talet [5]. Prefabricering, oavsett vilken  
byggnadsdel som åsyftas, kan enkelt förklaras som “färdigställande av delar eller 
moduler i fabrik för vidare transport till arbetsplats och montage” [10]. 

Principen med prefabricerade utfackningsväggar bygger på att element, normalt 
refererade till som block, tillverkas under kontrollerade former på fabrik,  
antingen industri eller fältfabrik, och levereras monteringsklara till  
byggarbetsplatsen. Grundtanken med prefabricerade utfackningsväggar är att 
öka produktionstakten ute på arbetsplatsen genom att nyttja fördelarna som  
kommer ur upprepad tillverkning i fabrik. Respektive station i fabriken arbetar 
under ergonomiskt optimala förhållanden med rätt verktyg och rätt kunskap.  
Genom nyttjandet av ett flertal stationer i fabriken inriktade på olika delar av 
utfackningen reducerar man produktionstiden i förhållande till platsbyggt genom 
att eliminera tidsförlusten som sker när arbetet avbryts för att byta verktyg och 
arbetsställe [10]. 
 
Fördelarna med prefabricerad utfackning är många, men främst att fuktskador i 
material minimeras under tillverkningen samt att monteringstiden på  
byggarbetsplatsen begränsas. Tidsbesparingen som görs vid monteringen  
innebär att ett tätt hus uppnås snabbare, varpå invändiga installationsarbeten kan 
påbörjas i ett tidigare skede än vid platsbyggt.  
 
Användandet av prefabricerade utfackningsväggar möjliggör s.k “just in  
time - leveranser”, vilket innebär att väggarna levereras, lossas från lastbil och 
monteras utan avbrott. Detta har självklara fördelar på arbetsplatsen då inget  
förvaringsutrymme krävs, men ställer samtidigt högre krav på logistikens  
precision och användning av kran för lossning och montering [3].  
 De prefabricerade väggarna går att beställa i olika utföranden, enkelt kallade 
halv- eller helprefabricerade. De halvprefabricerade utfackningsväggarna  
isoleras på byggarbetsplatsen, vanligtvis med sten-, mineralull eller  
sprutisolering [4]. Helprefabricerade utfackningsväggar levereras däremot  
kompletta med isolering, diffusionsplast och ett ofta förmonterat  
installationsskikt [11]. Användandet av helprefabricerade utfackningsväggar 
ifrågasattes efter de uppmärksammade fuktproblemen i Hammarby Sjöstad  
hösten 2002. Detta innebar en påtaglig minskning av prefabriceringsgraden för 
utfackningsväggar, vilket resulterade i att den halvprefabricerade  
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utfackningsväggen blev den vanligast förekommande i nyproduktion utav  
flerbostadshus [12].  
 
Ifrågasättandet utav fuktsäkerheten hos helprefabricerade utfackningsväggar har 
sin grund i väggens uppbyggnad. Eftersom utfackningsväggen levereras näst  
intill färdig till arbetsplatsen, med en tunn plastfolie som enda skydd mot  
fuktintrång, skulle en punktering av plastfolien kunna ge upphov till fuktskador 
inuti väggen som är svåra att upptäcka och åtgärda innan mögelpåväxt och röta 
är ett faktum.  
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3. METOD  

I slutet av rapporten skall ett kvadratmeterpris och en kvadratmetertid, d.v.s hur 
mycket det kostar och hur lång tid det tar att montera en kvadratmeter  
utfackningsvägg, erhållas för respektive metod. På så vis kan  
utfackningsmetoderna jämföras objektivt, och de faktorer som ej direkt påverkar 
ekonomi och tid diskuteras subjektivt. Förhoppningsvis skall detta fungera som 
underlag för framtida projekt och val av utfackningsmetod.  
 
För att rättvist kunna jämföra de två utfackningsmetoderna krävs att scenarion 
studeras där samma förutsättningar råder. Detta uppnås genom att begränsa  
väggarna till fall där gemensamma nämnare finns, d.v.s de skikt som är lika  
oavsett väggtyp. De ingående skikt som kommer att tas med i beräkningarna för 
tid och ekonomi är de med vilka den prefabricerade utfackningsväggen levereras 
till byggarbetsplatsen. Detta innebär alltså att stomme, bärande stålpelare,  
utvändig gipsskiva och fönster kommer att vägas in i beräkningarna. Därutöver 
tillkommer erforderlig infästning, fogning och tätning vilket också kommer att 
prissättas.     
 
Att reducera antalet ingående skikt underlättar beräkningarna för tid och  
ekonomi, vilka skulle blivit för omfattande om väggarna studerats i sin helhet. 
För att erhålla de ingående mängderna som krävs för beräkningar kommer  
ritningar att studeras i programmet Bluebeam Revu®. För de bägge  
utfackningsväggarna beräknas en nettoarea där ytter- och fönsterdörrar ej ingår. 
Detta eftersom de halvprefabricerade utfackningsväggarna levereras utan  
förmonterade dörrar. Dessa mängder kommer sedan att tidsättas genom att  
studera ackordsavstämningar, en sammanställning över utfört arbete och dess 
tidsåtgång, som gjorts i samråd med lagbasar, platsledning och representanter 
från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Genom att studera fakturor kan en 
materialkostnad för respektive utfackningsvägg räknas fram. Denna  
materialkostnad, tillsammans med kostnaden för det utförda arbetet och  
eventuella tillkommande kostnader, kommer sedan att resultera i en totalkostnad 
för respektive utfackningsvägg.  
 
Som ett komplement till ovanstående beräkningar kommer intervjuer att  
genomföras med platschefer för de respektive projekten, och samtal kommer att 
hållas med ansvariga yrkesarbetare. Detta görs för att utreda vilka förutsättningar 
som legat till grund för valet av utfackningsmetod, hur väl utfackningsmetoden 
lämpat sig för det aktuella projektet samt hur logistiken för de bägge  
utfackningsmetoderna har hanterats.   
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Intervjufrågorna till de bägge intervjuerna är av en icke ledande natur vilket  
öppnar upp för diskussioner och tolkningar. Detta för att nyansera bedömningen 
av de bägge utfackningsväggarna och redogöra för de aspekter som inte direkt 
påverkar tid och ekonomi.  
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4. PROJEKT OCH INTERVJUER 

I följande kapitel presenteras de två studerade projekten och deras respektive 
utfackningsväggar. Här presenteras även de intervjuer som genomförts på plats 
med respektive projekts platschef, nedan kallad PC.  

4.1 Kvarteret Summerwind, Rosendal Uppsala    

Kvarteret Summerwind utgörs av flerbostadshus med 107 st bostadsrätter, allt 
från kvadratsmarta ettor till exklusiva femmor med terrass mot innergården. Den 
nu pågående etappen blir den tredje i följd som Veidekke, tidigare Rekab, uppför 
i Rosendal [13]. Kvarteret uppförs i den nyexploaterade stadsdelen Rosendal och 
blir således en del av ett av Uppsalas största stadsbyggnadsprojekt på många år 
[14]. Området skall enligt gällande detaljplaneförslag innefatta cirka 2500 nya 
bostäder, universitetslokaler, handel och service [15].  
 
 

 

Figur 4.1 – Illustration av Kvarteret Summerwind, Rosendal  
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4.1.1 Platsbyggd utfackning  

 

Figur 4.2 – Platsbyggd utfackningsstomme, Rosendal  
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I Rosendal använder man sig av traditionell, platsbyggd utfackning. Tidigare 
etapper 1 & 2 använde sig också utav platsbyggd utfackning, med den enda  
skillnaden att utfackningen har gått ifrån att vara en blandning av trä och stål till 
att utföras helt i stål.  
 
Utifrån sett består väggarna enligt nedan av puts, stenull, luftspaltsläkt,  
wheaterboard, slitsade stålreglar och kortlingar med mellanliggande isolering, 
diffussionsspärr, installationsskikt med mellanliggande isolering och slutligen 
invändig gips. Se uppbyggnad i figur 4.3.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 – Principiell uppbyggnad av den platsbyggda utfackningsväggen 
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Arbetsmomentet med utfackningsväggarna börjar när ovanliggande bjälklag har 
gjutits. Förutsatt att utsättningen är klar påbörjas arbetet med att montera  
utläggen i väggens nedre kant, varefter utläggen i ovankant vägs in och sätts fast 
i det ovanliggande bjälklagets undersida. Infästningen görs med hjälp  
tryckluftspistol, där spikar skjuts in i förborrade hål i betongen. Utläggen fästs 
korsvis med ett centrumavstånd på 300 mm. När utläggen sitter på plats  
monteras de stående, färdigkapade plåtreglarna på ett centrumavstånd av 450 
mm. De stående reglarna kommer i två olika utföranden, standard- och  
förstärkningsreglar. Standardreglarna är perforerade i mitten vilket gör dem  
flexibla för att kunna vikas in i utläggen, samt ger dem ett bättre  
värmegenomgångsmotstånd. Perforeringen gör dock reglarna olämpliga att fästa 
fönster och dörrar i, varför förstärkningsreglar som är mindre perforerade  
monteras kring fönster och dörrar för att ge en stabilare infästning [16]. För att 
stabilisera de flexibla standardreglarna fästs ändavstyvare i ovan- och underkant. 
De stående reglarna kompletteras sedan med horisontella kortlingar kring dörrar 
och fönster. Dessa kortlingar fästs upp med vinkeljärn, ett i varje hörn. Reglarna 
skruvas in i utläggen med montageskruv försedd med borrspets. För att  
säkerställa bärigheten för utfackningsväggarna monteras stålpelare in vilka  
integreras i väggen genom att kläs in med isolering och gips.  
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4.1.2 Intervju med PC 1  

I samband med platsbesök genomfördes en intervju med projektets platschef, 
nedan kallad PC 1. Frågor ställdes gällande produktionsmetod, för- och  
nackdelar samt erfarenheter från projektet.  
 
Produktionsmetod  
Beslutet att använda sig av platsbyggda utfackningsväggar togs under  
projekteringen och motiveras enligt PC 1 av platsbrist på byggarbetsplatsen,  
vilket skulle göra det svårt att nyttja en mobilkran de gånger tornkranen var  
upptagen med montage av prefabricerade utfackningsväggar. Personligen anser 
han även att det är av stor vikt att behålla arbetsmoment inom företaget. Börjar 
man väl sälja av entreprenader finns risken att man tappar kontroll över delar av 
produktionen och till sist säljer bort fler och fler moment. “Till sist blir man ett 
rent projektledningsföretag”.  
 
Utfackningsväggarna monteras utav egen arbetskraft enligt den tidigare nämnda 
metoden traditionell montering. PC 1 menar att det finns stora fördelar med att 
kunna påbörja arbetet med utfackningsväggar direkt efter att ovanliggande  
bjälklag gjutits. Ett tätt hus uppnås då i snabbare takt än om all utfackning  
monteras efter att stommen är färdig. Betongens uttorkningstid reduceras under 
årets varmare månader då skelettsystemet möjliggör fritt korsdrag genom  
byggnaden. Kontinuerlig montering av utfackningsväggarna möjliggörs tack 
vare att materialet som erfordras lyfts in i lägenheterna innan bjälklaget ovanför 
gjuts. Materialet finns då lättillgängligt för yrkesarbetarna och  
utfackningsarbetet kan fortgå utan att störas av andra moment.  
 
PC 1 menar att de främsta fördelarna med platsbyggd utfackning är, förutom 
ovan givna faktorer, att man blir mindre styrd av leveranser. Det har också varit 
lättare att pressa tidplanen då den platsbyggda utfackningen inte påverkas av 
andra moment än just stommen. Man har därför kunnat pressa leveranserna för 
de bärande skalväggarna och plattbärlagen, och på så vis kunnat komma igång 
med utfackningsarbetet tidigare. De tydligaste nackdelarna är enligt PC 1 att  
momentet är mer tidskrävande än prefabricerade utfackningsväggar, att  
uppvärmningen inte kan påbörjas lika tidigt samt att det ställer större krav på att 
kunna lösgöra egen arbetskraft under en längre period.  
 
Enligt PC 1 har inga större problem uppstått med utfackningen under projektets 
gång. Det uppstod en del krockar med arkitektens handlingar där  
fönsterplaceringen hamnade fel i ett hörn. Detta var däremot lätt att åtgärda tack 
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vare att man upptäckte det i tid och att möjligheterna till att styra utformningen 
av den platsbyggda utfackningen är så stora. “Utfackningsarbetet har däremot 
släpat en del jämfört med tidplanen”. PC 1 förklarar detta med att arbetskraft 
har flyttats från utfackningen till mer känsliga moment vid exempelvis  
sjukfrånvaro eller annan underbemanning. Han menar vidare att förseningen inte 
är något att oroa sig för eftersom de delar av utfackningen som släpat efter är i 
de trapphus som skall flyttas in i allra sist.  
 
Några små förändringar gällande utfackningsväggarnas utformning och montage 
har gjorts under projektets gång. Den platsbyggda utfackningen i trapphusen har 
uppförts i trä istället för plåt. Anledningen till detta menar PC 1 är att det var fel 
på höjden för trapphusväggarna, vilket resulterade i att de förbeställda  
plåtreglarna var för korta. ”Vi tog ett snabbt beslut och löste det på plats”.  
Istället för att beställa nytt material valde att använda sig utav lösvirke i rätt längd 
som redan fanns på arbetsplatsen. Utöver materialbytet har även infästningen för 
skenorna i tak och golv justerats under projektets gång. Istället för att skruva fast 
skenorna i golv och tak har man förborrat hål och sedan spikat fast dem med 
tryckluftspistol. Utöver infästningen in i betongen måste de vertikala reglarna 
fästas i de horisontella utläggen. På tidigare etapper stansades reglarna samman 
med utläggen. Enligt PC 1 gick stansmaskinen sönder under  
utfackningsmontaget vilket resulterade i en lång och kostsam reparation. För att 
inte hamna efter i tidplanen började man istället skruva samman plåtreglarna, 
vilket sedan kom att bli en infästningsmetod att föredra och nyttja vid det  
aktuella projektet.  
 
Logistik  
Gällande logistiken i Rosendal så kommer materialet till utfackningsväggarna 
färdigpaketerat, d.v.s stommaterial och gips kommer tillsammans till  
avlastningsplatsen. Platsbyggda utfackningsväggar gör det smidigt och enkelt 
för företaget att beställa material till arbetsplatsen, till skillnad mot  
prefabricerade element där logistiken blir viktigare och mer punktlig så att de 
färdiga utfackningsväggarna kommer i rätt ordning vid rätt tillfälle. Projektet i 
Rosendal har inte använt sig utav någon specifik avdelning eller tjänst för enbart 
logistiken utan det är upp till arbetsledaren att ligga några veckor före i  
planeringen så denne har koll på vad som ska beställas till nästkommande  
moment. Veidekke är väldigt nöjda med sin leverantör Hallsjö Brädgård och det 
har så när som aldrig blivit något strul med försenade leveranser, felaktigt  
packade leveranser, skadat gods o.s.v.  
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När väl materialet har lyfts upp med hjälp av tornkran till respektive våning är 
det viktigt att man har en idé om hur materialet ska fördelas. Detta har man löst 
genom att samordna materialupplagen med uppbockningen i respektive  
lägenhet. Genom att studera uppbockningsritningar, det vill säga ritningar som 
visar var säkerhetsstämpen skall stå, har man valt ut “fickor” där materialet kan 
placeras. Man måste även ta hänsyn till att inte placera materialupplag för nära 
väggar för att säkerställa en god ergonomisk arbetsmiljö för yrkesarbetarna. När 
man således bestämt vart materialet kan placeras i varje lägenhet märker  
arbetsledarna ut dessa platser på bjälklaget med sprayfärg för att underlätta vid 
leverans.  
 
Då tornkranen kostar väldigt mycket pengar att ha uppställd så strävar man så 
klart efter att montera ned den så fort som möjligt. Så fort materialet som kräver 
kran är på plats, så monteras tornkranen ned och resterande material som finns i 
garaget fördelar man ut på olika plan via hissar inne på bygget. Då Veidekke 
använder sig av många olika underentreprenörer tillfrågades PC 1 om hur man 
försökte minimera risken att alla de olika entreprenörerna sprider ut sig över 
bygget med sina egna material.  
 
PC 1 svarade: “Alla företag som finns på bygget har olika områden där de får 
ha sitt material. Hittills har det fungerat väldigt bra och så länge det är god 
stämning på arbetsplatsen så är jag nöjd. Det är givetvis viktigt med god  
kommunikation för att detta upplägg ska hålla i längden” [20]. 
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4.2 Projektet Berget, Alsike  

I den starkt tillväxande tätorten Alsike söder om Uppsala bygger Veidekke  
Entreprenad 48 bostadsrätter åt TB gruppen, i storleksordningen två till fem rum 
och kök. Projektet är beläget i Alsike Nord, vilket binder samman gamla- och 
nya Alsike [17].  
 

 

Figur 4.4 – Illustration av projektet Berget, Alsike.  

4.2.1 Halvprefabricerad utfackning  

Projektet använder sig av halvprefabricerade utfackningsväggar levererade av 
företaget Attacus Trähus. Halvprefabricerat innebär att väggen byggs samman 
på fabrik och levereras till arbetsplatsen innan montering. Utfackningsväggen 
levereras i block, där syll och hammarband sitter sammanbundna med stående 
reglar av trä. Den generella uppbyggnaden för projektets halvprefabricerade  
utfackningsväggar illustreras i figur 4.6. I fabriken har man även monterat  
fönster och bärande stålpelare samt spikat på en utvändig gipsskiva.  
Fönsterdörrar är inte förmonterade då risken att dessa förstörs vid transport från 
fabriken är för stor. När utfackningsväggen levereras till arbetsplatsen lyfts den 
på plats med hjälp utav tornkran. Man har förberett för montering genom att 
märka ut vägglivet på betongbjälklaget, och även justerat in höjden med hjälp 
utav pallbrickor vilka fästs ned i betongen och som utfackningsväggen sedan 
vilar på. Detta görs för att säkerställa att väggarnas ovansidor hamnar i nivå med 
varandra även om bjälklaget skulle vara ojämnt gjutet, samtidigt som utrymme 
ges för att kunna foga mellan yttervägg och betongbjälklaget.  Utrymmet mellan 
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utfackningsväggens underkant och betongbjälklaget får dock inte bli så stort att 
väggen riskerar att stå ostabilt. Ett mellanrum på 10-15 mm är att föredra. Figur 
4.5 visar ett monterat väggblock där fogskum applicerats mellan väggblocken 
och betongbjälklagen.  
 

 

Figur 4.5 – Monterat väggblock, Alsike  
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När väggen ställts på plats justeras den tills den står rakt, varefter den fästs i 
intilliggande väggblock med fyra stycken franska träskruv. Väggblocket fästs 
även ned i betongbjälklaget med betongsskruv på centrumavstånd 600 mm. Då 
ovanpåliggande plattbärlag ej ännu är monterat måste väggen säkras upp med 
hjälp utav snedställda väggstag. I ett senare skede monteras plattbärlaget,  
varefter det fästs samman med väggen genom att betongskruvar dras genom 
plattbärlaget ned i väggens hammarband. Detta moment förenklas genom att 
plaströr, i vilka betongskruvarna dras, har gjutits in i plattbärlaget på ett i förväg 
bestämt avstånd. Väggen är sedan klar för att fogas, isoleras och plastas  
invändigt.  
 

 
Figur 4.6 – Generell uppbyggnad av den halvprefabricerade  

utfackningsväggen.   

 

4.2.2 Intervju med PC 2  

I samband med platsbesök genomfördes en intervju med projektets platschef, 
nedan kallad PC 2. Frågor ställdes gällande produktionsmetod, för- och  
nackdelar samt erfarenheter från projektet. Intervjun genomfördes i slutet av  
arbetet, varför möjlighet gavs till att presentera resultaten för PC 2 och diskutera 
kring dessa.  
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Produktionsmetod 
PC 2 menar att de främsta anledningarna till att man valde att använda  
halvprefabricerade utfackningsväggar var byggtid och resurser. Detta förklarar 
han sedan med att tidplanen för projektet var pressad samt att det inte fanns  
tillräckligt med egna resurser att disponera på ett moment av den storlek som 
platsbyggd utfackning innebär.  
 
Leveransen av de halvprefabricerade utfackningsväggarna ropas av, eller  
beställs, oftast 1 vecka innan önskad leverans. Den önskade leveransdagen ligger 
några dagar efter att bjälklaget gjutits. Detta eftersom att betongen måste få tid 
att härda samt att all utsättning och utslagning skall vara kvar innan väggarna 
levereras till arbetsplatsen. Här ställs stora krav på leveransplanering och  
logistikens precision eftersom en försenad leverans av utfackningsväggarna  
innebär att andra moment blir lidande. Resterande leveranser av stommaterial 
ropas av fem dagar innan önskat leveransdatum, vilket då förutsätter att  
utfackningsleveransen kommit i rätt tid för att nästkommande stommontage 
skall kunna göras direkt utan att behöva ställa av materialet på arbetsplatsen. ”Vi 
ligger i händerna på leverantören”.  
 
Vanligtvis levereras utfackningsväggarna till arbetsplatsen dagen innan de skall 
monteras. Paketet med väggblock levereras i ett ställ som lyfts från lastbilen  
direkt upp på valvet där de ska monteras. Väl på plats kontrolleras den  
medföljande täckplasten för att se att inga skador i denna uppkommit. Då  
montaget vanligtvis tar lite mer än en dag för tre yrkesarbetare påbörjas detta 
direkt morgonen efter. 
 
Enligt PC 2 är de främsta fördelarna med halvprefabricerade utfackningsväggar 
den reducerade montagetiden i förhållande till att platsbygga. Han påpekar  
däremot också att halvprefabricerade utfackningsväggar inte är att föredra i de 
fall man har en överkapacitet på egen arbetskraft. Om konjunkturen är låg bör 
man istället satsa på platsbyggd, eller fältfabrik där man sammansätter egna  
prefabricerade utfackningsväggar, för att behålla arbetsmomenten inom  
företaget. Detta är givetvis något som måste planeras långt i förväg då  
framförhållningen på inköpet av de halvprefabricerade väggarna måste vara lång 
då ett högt tryck råder på utfackningstillverkarna.  
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Logistik 
Den främsta orsaken till att projektet Berget i Alsike har kunnat hålla ett så pass 
högt tempo och följt den redan pressade tidplanen är att logistiken av de  
halvprefabricerade utfackningsväggarna har fungerat nästintill perfekt. Den 
pressade tidsplanen och trycket från fabrikerna gjorde att de tilltänkta  
leverantörerna och tillverkarna tackade nej till Veidekke, vilket resulterade i att 
tiden blev ännu mer knapp. När PC2 började känna att det skulle bli svårt att lösa 
problemet så ringde han upp en tillverkare vid namn Attacus Trähus.  
 
Utan förhoppningar om att detta småländska företag skulle ta sig an projektet så 
visade det sig att PC2 skulle bli positivt överraskad. Attacus svarade ja, trots att 
de vid det här laget var informerade om den pressade tidplanen. PC2 nämnde i 
intervjun att han i efterhand är väldigt nöjd med Attacus som leverantör. Endast 
en miss gällande logistiken för utfackningsväggarna har inträffat under  
projektets gång. Detta vid ett tillfälle då utfackningstillverkaren skickade en  
leverans som inte hade blivit avropad ännu. Platsledningen fick dagen innan  
besked om att en leverans med 300 m2 utfackningsväggar skulle anlända  
morgonen efter, något man inte hade kapacitet till just då. Detta löstes genom att 
utfackningsväggarna fick mellanlagras på en extern plats tills man var redo att 
ta emot och montera dem. Utfackningstillverkaren tog på sig denna kostnad och 
därefter har leveransplaneringen med avrop 1 vecka i förväg funkat bra [21]. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas beräkningar för kostnader och tider kopplade till  
respektive utfackningsvägg. Kvadratmeterkostnad och kapacitet, vilka utgör det 
faktiska resultatet, redovisas nedan och diskuteras i nästkommande kapitel. 
Kvadratmeterkostnad erhålls genom att dividera nettoarean för respektive  
utfackningsvägg med den totala våningskostnaden, bestående av material- och 
arbetskostnader. För att beräkna kapaciteten, d.v.s utfört arbete per tidsenhet, 
divideras nettoarean med den totala tidsåtgången per våning för respektive  
utfackningsvägg, nedan kallat omloppstid. Fönsterarea är medräknat för de 
bägge utfackningsväggarna och arbetet med att montera dessa är tidssatt för den 
platsbyggda utfackningen. Inköpspriset för fönster och stålpelare antas ta ut 
varandra och är därför inte medräknat. Utförda beräkningar presenteras  
överskådligt i tabeller.   
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5.1 Beräknad tidsåtgång     

Nedan redovisade tider är omloppstider för respektive projekt. Omloppstiden  
innebär den tid som erfordras för att ta emot, montera och komplettera  
utfackningsväggar på en våning. Antalet yrkesarbetare på respektive moment 
varierar, se kolumn 3 i tabellerna nedan. Då fogning kring fönster och utfackning 
utförs av underentreprenörer redovisas arbetskostnad hämtad från fakturor, och 
inte tidsåtgången. Detta dels för att tidsåtgången inte kunde hämtas från  
fakturorna, men också för att underentreprenörernas arbete inte skall påverka 
kapaciteten för det egna arbetet. För att beräkna respektive projekts omloppstid 
har i första hand erhållen drifttid, d.v.s. arbetad tid inkluderat mindre avbrott, 
från ansvariga yrkesarbetare nyttjats. I de fall sådant underlag saknats har  
erfarenhetsvärden, gedigna ackordsavstämningar och uppskattningar vägts  
samman för att erhålla en sanningsenlig tidsåtgång. Med detta har platschefer 
och arbetsledare varit väldigt behjälpliga. Tanken var från början att enbart  
studera ackordsavstämningar, vilka visar hur många timmar som “plockats” från 
kalkylen för ett visst arbetsmoment. Dessa ackordsavstämningar var dock sällan 
knutna till några givna mängder vilket gjorde det svårt att avgöra exakt hur 
mycket som producerats på den givna tiden.  
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5.1.1 Platsbyggd utfackning - Rosendal  
 
Tabellen nedan innehåller alla arbetsmoment kopplade till uppförandet av en 
platsbyggd utfackningsvägg.    
  
Areor 

Bruttoarea, Hus 7 Plan 11       175 m2 
Balkongdörrar        12,7 m2  
Nettoarea inklusive fönster      162,3 m2 
 

Moment Tidsåtgång 
[h] 

Arbetskraft 
[st] 

Timkostnad 
[kr] 

Arbetskostnad 
[kr]  

Utsättning och kalibrering  3 h 1 800 2400 

Utslagning egen arbetskraft 1 h 2 395 790 

Lossning och inlyft av 
material 

1 h 2 395 790 

Montage 
utfackningsstomme1)  

45 h 2 395 35550 

Montage wheaterboard2) 10 h 2 395 7900 

Fönstermontage3) 8 h 2 395 6320 

Fogning kring fönster (UE)   1  3500 

Fogning kring utfackning 
(UE)  

 1  5040 

Stålpelarmontage4) 8 h 2 395 6320 

Arbetsplatsomkostnader  149   200 29800 

Summa för en våning  149   98 410 

 
1) Inkluderar kapning, infästning, montering av ändavstyvare etc.   
2) Montage från mobil arbetsplattform. Inkluderar även erforderlig skarvtätning 

med plastlist samt tejp. 
3) Avser montage av öppningsbara fönster, både manuellt och med robot 
4) Avser endast inlyft, kontroll av lodrät lutning och infästning    
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5.1.2 Halvprefabricerad utfackning - Alsike  
 
Tabellen nedan innehåller alla arbetsmoment kopplade till uppförandet av en 
halvprefabricerad utfackningsvägg. 
Areor 
Bruttoarea, Hus A Plan 10       272, 45 m2 

Dörrar          23,55 m2 

Nettoarea inklusive fönster      248,9 m2 

Moment Tidsåtgång [h]  Arbetskraft [st] Timkostnad [kr] Arbetskostnad [kr] 

Utsättning och kalibrering  5  1 800 4000 

Utslagning egen ar-
betskraft  

1  2  395 790 

Invägning och höjdjuster-
ing 

2  1 395 790 

Lossning och inlyft vägg-
block 

1  3 395 1185 

Montage av väggblock 10,5  3 395 12443 

Fogskum kring utfackning  17 1 395 6715 

Fogning kring fönster 
(UE) 

   6192 

Fogning kring utfackning 
(UE) 

   5700 

Sammanfästning med 
bjälklag5) 

3 1 395 1185 

Rivning av plastemballage 3 1 395 1185 

Tejpning blockskarvar 
vertikalt 

3 1 395 1185 

Arbetsplatsomkostnader  52,5  200 10500 

Summa för en våning 52,5   51 870 

 
5) Infästning från ovansida plattbärlag samt kontroll av väggens lodräta 

lutning 
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5.2 Beräknad kostnad  

Nedan redovisas kostnader för förbrukningsmaterial och hyror kopplade till de 
respektive projektens utfackningsväggar. För att erhålla de angivna kostnaderna 
har i första hand respektive projekts fakturor studerats. Vidare har samtal förts 
med arbetsledare, materialleverantörer och platschefer för att verifiera dessa 
kostnader.  
 
Som tidigare nämnt har den halvprefabricerade väggen legat till grund för vilka 
ingående material och moment som skall vägas in i beräkningen för den  
platsbyggda utfackningsväggen. För att rättvist kunna jämföra de bägge  
väggtyperna fick stommen för den platsbyggda väggen, som i verkligheten är 
170 mm, omvandlas till 195 mm vilket är dimensionen för den  
halvprefabricerade utfackningsväggens stomme. I de fall där pris på alternativa  
materialdimensioner inte gått att finna har priset räknats upp med 14,5 %  
gentemot material med dimensionen 170 mm, vilket är den genomsnittliga  
prisökningen för stålreglar per tum [18]. 
 
Hyrkostnad för kran och förare har vägts med i kostnadsberäkningen för  
respektive utfackningsvägg i den utsträckning som kranen nyttjas för montage. 
Då bägge projekten har en tornkran till förfogande kan denna kostnad egentligen 
inte knytas till ett specifikt moment i produktionen, tornkranen kostar ju pengar 
oavsett om den nyttjas eller inte. Beslutet att väga in hyrkostnaden motiveras 
dock med att krannyttjandet åskådliggörs i siffror, vilket är att eftersträva  
eftersom tornkranen är en viktig, och kostsam, spelbricka i produktionen.  
På samma sätt har arbetsplatsomkostnader, däribland etablering och  
driftskostnader, vägts in i kostnadsberäkningen. Precis som med kranhyran är 
detta en kostnad som egentligen inte kan härledas till ett enskilt moment i  
produktionen. Förslaget att väga in arbetsplatsomkostnader kom från företagets 
sida, där man ville visa på att en längre produktionstid får högre kostnader.  
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5.2.1 Platsbyggd utfackning - Rosendal  

Benämning Mängd Enhet Á-pris [kr] Totalkostnad [kr] 

Fraktkostnad 2 st 495 990 

Ytterväggsskena UYEP 195 - 1,0 140 m 82,6 11 564 

Ytterväggsregel Standard CY 195 - 
1,0 

235 m 22,5 5288 

Ytterväggsregel Förstärkt CYK 195 - 
1,5 

57,5 m 40,7 2340 

Fönsterkarmsregel 54 m 22,5 1215 

Spik till syll och hammarband 700 st 1,17 819 

Wheaterboard 133,8 m2 63,93 8554 

Tätningslist 174 m 7,65 1331 

T-Flex tätningstejp 64,8 m 5,42 351 

Ändavstyvare WSS 195 - 1,0 188 st 6,34 1192 

Montageskruv Rostfri med borrspets 288 st 0,26 75 

Vaxat konstruktionsvirke 70x195 15 m 131,3 1974 

Vinkelbeslag till karmreglar 76 st 5,1 388 

Gipsskruv till wheaterboard 1338 st 0,43 575 

Kranhyra (inkl. förare) 9 h 1056 9504 

Hyra fönsterrobot  16 h 25 400 

Hyra mobil arbetsplattform 15 h 150 2250 

Arbetskostnad för en våning    98 410 

Totalkostnad för en våning     147 220 
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5.2.2 Halvprefabricerad utfackning - Alsike  

Benämning Mängd  Enhet  Á-pris [kr] Totalkostnad [kr] 

Utfackning inköpspris 249,4 m2 567,7 141 300 

Fraktkostnad 1  st 11492 11 492 

Förmontage stålpelare 34 st 310 10 540 

Pallbrickor 2 - 10 mm  252 st 0,37 - 0,99  166 

Fransk träskruv 60 mm  27  st  1,46 39 

Fransk träskruv 90 mm  140  st  1,84 258 

Betongskruv 50 mm  27  st  4,42  119 

Betongskruv 120 mm  380 st 3,32  1262 

Hyra väggstöd Paso  27  st  50  1350  

Fogskum Sika Boom  13  st  208,7 2713 

Sylltätning runtom utfackning 299,7 m 6,16 1846 

Tejp till blockskarv 84 m 5,42 455 

Kranhyra (inkl. förare) 11,5  h  1056 12 144 

Arbetskostnad för en våning    51 870 

Totalkostnad för en våning    235 554 
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5.3 Jämförelse  
 
I figur 5.1 nedan redovisas kostnadsfördelningen, d.v.s. de olika  
kostnadsgruppernas inbördes storleksordning, för respektive utfackningsmetod. 
Inköp avser material- och leveranskostnader, medan arbetskostnader är de  
sammanlagda timkostnaderna för hantverkarna som monterar  
utfackningsväggarna samt de arbetsplatsomkostnader som härleds till  
utfackningsmontaget. Kostnadsgruppen hyror illustrerar de inhyrda hjälpmedel 
som erfordras för montage av respektive utfackningsvägg, däribland tornkran, 
väggstöd, fönsterrobot etc. Härur kan slutsatser dras kring vilka  
förbättringsmöjligheter som finns för respektive utfackningsmetod, samt vad 
merparten av kvadratmeterkostnaden utgörs av. Nedan redovisas även de ur  
tabellerna i kapitel 5.1 och 5.2 framräknade faktorerna kapacitet och  
kvadratmeterkostnad för respektive utfackningsmetod.   
 

 

Figur 5.1 – Kostnadsfördelning för respektive utfackningsmetod 

 

  Kapacitet: 1,09 m2/h                                      Kapacitet 4,74 m2/h 

  Kvadratmeterkostnad: 907,2 kr/m2                    Kvadratmeterkostnad: 946,4 kr/m2 
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Sett till rena materialkostnader, och bortsett från arbetskostnader och hyror, har 
den platsbyggda utfackningen ett synbart lägre kvadratmeterpris än den  
halvprefabricerade. Den halvprefabricerade utfackningsväggen levereras som  
tidigare nämnt med stomme, fönster, utvändig gips och integrerade stålpelare. 
Inköpspriset för den halvprefabricerade utfackningsväggen är 567,7 kr/m2,  
jämfört med materialkostnaden för en likvärdig platsbyggd utfackningsvägg som 
uppgår till 210,7 kr/m2. Det kostsamma inköpspriset för halvprefabricerade  
utfackningsväggar vägs dock upp utav dess påtagligt högre kapacitet, vilket  
resulterar i att totalkostnaden per kvadratmeter endast skiljer sig med 4,1 %, 
alltså 39,2 kr, till den platsbyggda utfackningsväggens fördel.  
 
För att åskådliggöra skillnaden i kapacitet kan den tänkta montagetiden för  
projektet Berget Alsike räknas ut om utfackningsväggarna istället hade  
platsbyggts. De totalt 1920 m2 utfackningsvägg tar med den rådande kapaciteten 
405 timmar att montera (1920/4,74). Skulle man istället använt platsbyggda  
utfackningsväggar hade montagetiden blivit 1762 timmar (1920/1,09). Detta är 
en skillnad på 1357 timmar effektivt montage, motsvarande 17 arbetsveckor för 
två yrkesarbetare.  
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6. DISKUSSION    

Nedan diskuteras de i kapitlet ovan erhållna resultaten. De faktorer knutna till 
arbetet med utfackningsväggar som inte direkt påverkar ekonomi och tid ges här 
utrymme att värderas och utredas objektivt.  
 

6.1 Tid        

Det skall inledningsvis framhävas att de erhållna omloppstiderna för respektive 
projekt kan anses som extremvärden. Den påtagliga skillnad i produktionstakt 
som kan utläsas ur jämförelsen mellan de bägge produktionsmetoderna går inte 
att finna i någon liknande jämförelse, vare sig examensarbete eller intern hos 
företaget själva.  Den halvprefabricerade utfackningsväggen har monterats  
fortare än vad som var beräknat, och motsatt omständighet gäller för den  
platsbyggda. Huruvida detta är en banbrytande upptäckt, eller blott en antydan 
till de tidsmässiga fördelar den halvprefabricerade utfackningsväggen har, är i 
nuläget svårt att avgöra. För att utreda sanningsenligheten i det erhållna resultatet 
krävs att både framtida projekt, och tidigare utförda, studeras. Vidare  
undersökningar från företagets sida kommer förhoppningsvis att redogöra för 
om detta resultat är en enstaka företeelse eller en trend.  
  
Studiens resultat, och jämförelsen som därur möjliggörs, har med avseende på 
tid resulterat i en kapacitet. Kapacitet, som är inversen av enhetstid, baseras på 
enheten m2/h och beräknas egentligen per yrkesarbetare eller lag om flera  
yrkesarbetare. Då samtliga erhållna tider baseras på det verkliga utfallet, oavsett 
antal medverkande yrkesarbetare, är användandet av enheten som ett  
resultatmått i grund och botten felaktig. Det är uppenbart att ju fler yrkesarbetare 
som medverkar, desto snabbare går det att producera ett arbetsmoment sett till 
antal förlupna dagar. Studien har därför genomförts med antagandet att  
arbetskraftsnyttjandet varit i någon mån standardiserat, och att en förändring i 
antalet yrkesarbetare varken hade lett till nämnvärt snabbare eller långsammare 
resultat. Som exempel har tre yrkesarbetare erfordrats för att montera de  
halvprefabricerade utfackningsväggarna. Fördelningen av arbetsmoment har  
varit tämligen konstant, där en yrkesarbetare ansvarar för att förbereda blocken 
för montering genom att koppla dem till tornkran, avlägsna emballageplast samt 
applicera sylltätning. Resterande två yrkesarbetare har monterat själva  
utfackningsväggen. Enligt samma princip har den platsbyggda  
utfackningsväggen uppförts, med den enda skillnaden att antalet yrkesarbetare 
aldrig varit högre än två stycken. Att öka antalet yrkesarbetare till tre, och  
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därmed likställa den med den halvprefabricerade väggen, hade troligtvis inte  
resulterat i en nämnvärt snabbare produktionstid. Detta eftersom antalet  
ingående moment som kan samköras, och möjligheterna till att förbereda för 
nästkommande moment, är begränsade. Risken är istället att arbetet blir  
ineffektivt.  
 
Förutom de självklara fördelarna med ett snabbare montage, däribland  
möjligheten till att omdisponera sin arbetskraft till andra moment, måste även 
det faktum att en tät och uppvärmningsbar byggnad uppnås snabbare beaktas. 
Stommens färdigställande utgör en viktig milstolpe i produktionen. När  
ytterväggar, bjälklag och tak är monterat kan byggnadens inre arbeten påbörjas 
utan att något direkt hänsyn behöver tas till väder och vind. Därigenom reduceras 
även betongstommens torktid, något som dock är svårt att mäta exakt. Vad som 
är säkert är däremot att en reducerad torktid för betongstommen innebär att  
invändiga ytskiktsarbeten kan påbörjas i ett tidigare skede. Genom att reducera 
tiden för montaget av utfackningsväggar, förutsatt att detta planeras noggrant i 
projekteringen, finns möjligheter att pressa tidplanen för resterande moment i 
stomresningen. Det skall dock tilläggas att detta inte alltid är möjligt, då trycket 
på prefabricerade element av betong också är högt. Genom god planering och 
tillräcklig framförhållning finns dock möjligheten att uppnå en kortare tidplan 
för stomresningen, och därmed nå den viktiga milstolpen tidigare.  
 
Efter samtal med yrkesverksamma personer har det framgått att den generella 
uppfattningen om prefabricerade utfackningsväggar är att behovet av tornkran     
vid montering är större än vid platsbyggd utfackning. Ur kapitel 5.1 framgår 
dock att montaget av stålpelarna för den platsbyggda utfackningen kräver en hel 
del krantid, vilket skiljer sig från den halvprefabricerade där stålpelarna redan är 
förmonterade i blocken. Med det sagt skall även tilläggas att stålpelarmontaget 
inte är ett moment som kräver konstant krantid. Det finns stora möjligheter till 
att nyttja kran mellan lyften, att planera när stålpelarmontaget minst stör övriga 
produktionsmoment etc. 
 
Den största utmaningen med att beräkna tidsåtgången för respektive  
utfackningsmetod har varit att insamla verkliga tider för moment som utfördes 
för flera månader sedan. Eftersom utfackningsväggar är ett arbetsmoment som 
utförs vid sidan av stomresning och andra omfattande moment blir arbetet inte 
alltid kontinuerligt och därmed svårt att tidsätta exakt. För att minimera  
felmarginaler, samt för att ge en bredare förståelse för arbetet med  
utfackningsväggar, borde momenten studerats och tidsatts i takt med att de  
utfördes.  



 
 
 
 
  Kap 6. Diskussion 
 

 
 

36

6.2 Ekonomi  

 

Huruvida ett projekt varit framgångsrikt eller ej värderas ofta i vinsten, d.v.s 
ekonomi. Då en så oerhörd vikt läggs vid ekonomiska aspekter har vi försökt att 
prissätta varje moment, och materialslag, med största möjliga noggrannhet. 
Detta har resulterat i att fler moment har tagits i beaktning än vad som från början 
var tänkt, dels på inrådan från handledare, dels för att vi själva velat skapa en 
helhetsbild av arbetet med utfackningsväggar för att skapa goda förutsättningar 
för en jämförelse.  
 
Det höga inköpspriset för den halvprefabricerade väggen får inte blandas ihop 
med rena materialkostnader. I priset ingår som tidigare nämnt även förmontering 
och sammanfogning av väggens olika delar. Således kan inte slutsatsen dras att 
materialkostnaderna för en halvprefabricerad vägg är högre än för en platsbyggd, 
speciellt inte i detta fallet då den halvprefabricerade väggen består av trä vilket 
är ett billigare material att köpa in än stålplåtsreglar. Den totala  
kvadratmeterkostnaden för de halvprefabricerade utfackningsväggarna är som 
tidigare nämnt 4,5 %, alltså 42,5 kr/m2, högre än för de platsbyggda. Den i  
sammanhanget ringa prisskillnaden erhålls tack vare att arbetsplatsomkostnader 
har vägts in i beräkningen. Hade dessa bortsetts ifrån, och endast spekulerats 
kring, hade prisskillnaden varit av betydligt större storlek. Med det sagt finns 
andra ekonomiska faktorer, som inte ingår i arbetsplatsomkostnader, som är av 
betydelse när man studerar ekonomin kring ett helt projekt. Exempel på sådana 
är räntor, markhyra etc. Dessa blir dock för omfattande att prissätta och härleda 
till utfackningsmomentet.  
 
Genom att anta ett rimligt scenario kan arbetsplatsomkostnadernas påverkan på 
totalkostnaden åskådliggöras ytterligare. Som nämndes i kapitel 5.3 skulle  
projektet Berget i Alsike få en 1357 timmar längre montagetid, förutsatt att  
gällande kapaciteter råder, om man hade använt sig utav platsbyggda  
utfackningsväggar istället för halvprefabricerade. Förutsatt att två yrkesarbetare 
hade arbetat med den platsbyggda utfackningen skulle produktionstiden  
förlängas med 17 veckor. Förlängningen med 17 veckor är således ett resultat 
utav ett enstaka moment i produktionen, vilket innebär att alla  
arbetsplatsomkostnader skulle kunna fördelas till just det momentet. Detta  
motsvarar en tillkommande omkostnad på 136 000 kr, räknat på en timkostnad 
på 200 kronor. Detta åskådliggör de löpande kostnader som saknas i kalkylen 
för ett specifikt moment, men som borde tas i beaktning med avseende på  
möjligheten att förkorta produktionstidplanen när metodval skall göras. 
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Sammanfattningsvis är det alltså ingen ekonomisk besparing att använda  
halvprefabricerat istället för platsbyggt sett till kostnaden för  
utfackningsväggarna som enskilt moment. Man sparar en ansenlig mängd tid och 
manskraft, men får istället betala lite mer för själva inköpet. Väljer man istället 
att se det hela ur ett större perspektiv finns det vinning i att förkorta tidplanen 
genom att använda sig av en metod med högre kapacitet, trots att  
kvadratmeterkostnaden är något högre. Att kunna pressa tidplanen, och därmed 
lämna ett lägre pris till beställaren, ökar sannolikheten att vinna en  
anbudsprocess och därmed säkra verksamhetens sysselsättning ett tag framöver.  
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6.3 Logistik  

Vad gällande logistiken i detta examensarbete har fokus som tidigare nämnt  
legat på hur leveranserna har fungerat från fabrik eller leverantör till arbetsplats 
för montering. Detta för att det mesta i logistikens väg är svårt att sätta verkliga 
siffror på om man inte varit på plats och fått exakta siffror på allt från förseningar 
av leveranser till störningar i monteringsskeden. En kostnad för bristande  
logistik kan vara allt från en förbrukad EUR-pall som orsakar  
framkomlighetssvårigheter på en arbetsplats i slutskedet, till en tornkran som ej 
kan påbörja sitt arbete på grund av att fabriken blivit försenad med produktionen 
av ett förbeställt block. Därför har vi fokuserat på att utvärdera logistiken i de 
två referensobjekten genom att studera fakturor och samtala med platscheferna 
om det varit förseningar eller andra störningar. Dessa två skilda metoder av  
utfackning ger avtryck på hur de olika leveranserna har planerats.  

6.3.1 Kvarteret Summerwind, Rosendal 

I Rosendal har man använt sig av platsbyggda utfackningsväggar och haft  
ständig kontakt med sin leverantör Hallsjö under projektets gång. Priset för vad 
en leverans med fönster, utvändig gips och stommaterial för utfackningsväggar 
kostar till arbetsplatsen har redovisats och i detta fall krävs två stycken  
leveranser per våningsplan. Detta medför att vi kan få en snabb kostnad på  
leveranser då vi i kapitel 5 ser att en leverans kostar 495 sek. Största fördelen 
här är att samtligt material till utfackningsväggar för ett plan och trapphus  
anländer till arbetsplatsen samtidigt.  
 
En ritning för uppbockning av material tas fram i ett tidigt skede där det ges 
möjlighet att filtrera ut vart materialet inte står i vägen för andra väggar eller 
pelare. När väl materialet är upplyft på plats med hjälp av en kran så är det fritt 
fram för yrkesarbetarna att påbörja sina arbeten. Utgångsläget blir då att huset 
inte blir tätt lika snabbt som prefabricerade block, men det behöver inte bara vara 
en negativ konsekvens, då det reducerar risken att hamna i otakt p.g.a. av  
försenade leveranser till invändiga moment.  
 
Om fallet så blir, att material som ska användas invändigt kommer efter att  
utfackningsväggarna påbörjats så är det fortfarande fullt möjligt att lyfta in 
materialet i ett senare skede. Detsamma gäller då man t.ex mängdat fel av något 
material eller helt enkelt bestämmer sig för att bygga efter ett andra direktiv än 
vad som planerats från första början. Referensobjekt Rosendal har haft ett lyckat 
och regelbundet samspråk med sin huvudsakliga materialleverantör under  
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projektets gång och har haft möjligheten att kunna boka en leverans med  
förbrukningsmaterial utan särskilt lång framförhållning. Detta möjliggörs tack 
vare ett lyckat samspel med leverantören, samt det faktum att bygghandeln ligger 
endast ett fåtal kilometer ifrån byggarbetsplatsen. Sammanfattningsvis har den 
största logistikmässiga fördelen med den platsbyggda utfackningen varit att man 
ej varit beroende av andra, pågående moment och således kunnat beställa 
material med mindre framförhållning.  

 
 
6.3.2 Projektet Berget, Alsike 

Referensobjektet Berget i Alsike som har använt sig utav halvprefabricerade  
utfackningsväggar har däremot blivit tvungna att verkligen planera tid och  
arbetskraft för att logistiken ska hålla. Tidplanen var hårt pressad från första  
början och det krävdes av platsledningen att gå ut på bygget för att se hur  
yrkesarbetarna låg till för att sedan avropa med fem dagars framförhållning. 
Detta för att man ville undvika att få de halvprefabricerade utfackningsväggarna  
levererade till byggarbetsplatsen utan att ha manskap som stod redo för  
montering av dessa. En sådan situation kan stå sig dyrt om man förberett med 
kran som står redo.  
 
Som PC2 nämner i intervjun så är den största rädslan med prefabricerade block 
att man sitter i händerna på andra. Tillverkarna och leverantörerna har ett stort 
ansvar i denna produktionsmetod, särskilt om man köper tillverkning och  
leverans från utlandet. I detta fall låg fabriken lokaliserad i Småland vilket  
resulterade i en dyrare inköpskostnad, men detta var ett gemensamt beslut hos 
Veidekke då man ansåg att en hållbar tidplan skulle vara mer lönsam.  
 
Det skall dock nämnas att inköpspriset för de halvprefabricerade  
utfackningsväggarna låg i överkant just för att tillverkaren ansåg att det var en 
rätt så tuff utmaning att hålla tidsplanen som Veidekke presenterat och att trycket 
redan var högt. Då detta samarbete blev lyckat och båda parter var nöjda i  
efterhand så skulle förmodligen ett fortsatt samarbete reducera inköpspriset för 
Veidekke, och då kanske till och med hamna på samma kvadratmeterpris som 
den platsbyggda metoden.  
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6.4 Produktionsmetoder 

Ett syfte med examensarbetet var att utreda i vilka typer av projekt som den 
platsbyggda- respektive halvprefabricerade utfackningsväggen lämpar sig bäst. 
Anledningen till att syftet inte var att utreda ”vilken utfackningsmetod som är 
bäst” ligger i svarets komplexitet, det beror helt enkelt på vilka förutsättningar 
som råder och vem som tillfrågas.  
 
Enligt PC 2 håller den halvprefabricerade utfackningsväggen en, om inte högre, 
åtminstone jämlik kvalitetsnivå med den platsbyggda. Montage i väderskyddad 
fabrik, med den erfarenhet och de optimala förutsättningar som där tillvaratas, 
ger goda förutsättningar för att producera en högkvalitativ utfackningsvägg. När 
väggarna sedan lämnar fabriken och transporteras till arbetsplatsen är de täckta 
med en plastfolie för att förhindra fuktintrång. Väl på arbetsplatsen är det av 
yttersta vikt att väggarna hålls torra, eller åtminstone tillåts torka ut om de skulle 
utsättas för fukt under montaget. Den utvändiga wheaterboarden, vilken  
förmonteras på fabrik, klarar enligt leverantören sex månaders väderexponering 
utan att ta skada [19]. Detta får dock inte utgöra en falsk förhoppning gällande 
hela väggens fukttålighet. Eftersom den halvprefabricerade utfackningsväggen 
monteras våningsvis, vilket innebär att regn och snö fortfarande kan rinna ned 
genom de ovanpåliggande bjälklagets rörgenomföringar, finns risk att  
trästommen blir blöt även efter att den monterats. Enligt PC 2 utgör dock detta 
ingen direkt risk så länge stommen tillåts torka ut, antingen genom naturlig  
ventilation eller att man tillför värme genom att exempelvis installera  
värmefläktar.  
 
Den platsbyggda stommens fukttålighet är däremot oklanderlig tack vare den 
minimala mängden ingående, organiskt material. Här är det snarare frågan om 
att få på den utvändiga wheaterboarden för att säkerställa en vindtät byggnad, 
samt att förhindra slagregn från att slå in på våningsplanet och eventuellt skada 
det innerväggsmaterial som förvaras där.  
 

En faktor som inte tidsatts, men som däremot bör ligga i åtanke vid val av  
prefabricerade utfackningsväggar, är den påverkan som eventuella fel från fabrik 
har ute i produktionen. I fallet med projektet Berget i Alsike har ett antal utav de  
förmonterade fönsterna hängt snett vilket har inneburit ett omfattande, och inte 
minst oplanerat, justeringsarbete för de egna hantverkarna. För att återknyta till 
intervjun med PC 2, ”Vi ligger i händerna på leverantören”. Även om det ligger 
i utfackningstillverkarens intresse att leverera en bra produkt finns risken,  
speciellt med tanke på det höga tryck som idag råder på prefabtillverkare, att 
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kvalitetsarbetet förbigås i någon mån. Följaktligen uppstår även problem om 
väggens utformning skulle ändras under produktionstiden då en större  
omställning och framförhållning krävs när väggen förtillverkas i fabrik. 
 
Med platsbyggd utfackning finns däremot helt andra möjligheter att själva  
kontrollera kvalitén hos den producerade väggen. Ändringar i väggens  
utformning kan enkelt åtgärdas på plats utan att någon större framförhållning 
krävs. Detta tack vare den överblick och styrningsförmåga som företaget besitter 
vid platsbyggd utfackning. Till skillnad från den prefabricerade motsvarigheten 
ligger det närmre till hands att själva sköta arbetet med utfackningsväggens  
kompletteringar istället för att sälja bort resterande delar till ett externt företag. 
Med andra ord tar man generellt större delar av väggens uppförande i sitt  
åtagande med platsbyggt än med prefabricerat.  
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7. SLUTSATS  

Studiens resultat visar att en betydande tidsbesparing kan göras genom att välja 
halvprefabricerade utfackningsväggar istället för platsbyggda. Förhållandevis 
erhålls en över 4 gånger högre kapacitet (4,74/1,09), och därmed effektivare 
byggtid, med halvprefabricerade utfackningsväggar än med den platsbyggda 
motsvarigheten. Den klart högre kapaciteten fås på bekostnad av en något högre 
kvadratmeterkostnad sett till rena produktionskostnader. Med hänsyn taget till 
de fortlöpande, gemensamma kostnaderna för ett projekt, exempelvis etablering 
och drift, kan halvprefabricerade utfackningsväggar komma att bli ett billigare 
alternativ i slutändan. Tidsbesparingen som görs innebär att stommens torktid, 
vilket blir relativt avgörande med hänsyn till den höga andelen betong i dagens 
konstruktioner, förkortas. Således kan invändiga installations- och  
kompletteringsarbeten påbörjas i ett tidigare skede, och därmed sänka projektets 
gemensamma kostnader. Sannolikheten att vinna en anbudsprocess är högre om 
man kan presentera en kortare produktionstidplan, vilket går att uppnå genom att 
använda sig utav halvprefabricerade utfackningsväggar.  
 
Utifrån de i rapporten erhållna resultaten kan slutsatser dras kring vilka olika 
typer av projekt som respektive utfackningsmetod lämpar sig bäst för. I  
jämförelse har den platsbyggda utfackningsväggar en högre arbetskostnad och 
en längre omloppstid. Metoden lämpar sig därför väl för projekt av lite mindre 
storlek där en förkortning av produktionstidplanen, på bekostnad av ett  
högre inköpspris för utfackningsväggen, inte kan motiveras ur ett  
lönsamhetsperspektiv eftersom etablerings- och gemensamma kostnader är  
relativt låga. För byggnader med oregelbunden form eller flera, unika  
huskroppar lämpar sig platsbyggd utfackning bättre eftersom den är lättare att 
anpassa till andra byggnadsutformningar än rektangulära. Man bör även  
platsbygga utfackningsväggar vid de tillfällen då konjunkturen är låg,  
eftersom det då är av vikt att behålla arbetsmoment inom företaget.  
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Halvprefabricerade utfackningsväggar innebär en förkortad produktionstid. Ju 
större projekt, desto större blir besparingen sett till etablering och gemensamma 
kostnader. För de projekt av betydande storlek, som även har en välarbetad och 
rymlig APD-plan, är halvprefabricerade utfackningsväggar att föredra. Vid  
högkonjunktur kan det vara av intresse att köpa in entreprenader för tidskrävande 
arbetsmoment, och på så sätt kunna omstrukturera sina egna resurser i form utav 
arbetskraft.  
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Figurer  

Figur 4.1 – iBinder, via Veidekkes intranät (2017-05-18) 

Figur 4.3 – Veidekkes Intranät (2017-05-15) 

Figur 4.4 – http://www.brfbergetialsike.se/viktigt-om-brf-berget/projektfolder/ 

(2017-05-15) 

Figur 4.6 – Veidekkes Intranät (2017-05-15)  

 

Övriga bilder är fotograferade av Anton Forsberg och Jonas Nilsson.  
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