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Abstract

UTFACKNINGSVÄGGAR - En jämförelse mellan platsbyggda
och prefabricerade byggmetoder
CURTAIN WALLS - A comparison between site-built
and prefabricated construction methods

Marcus Pettersson Patrik Strömberg

In conjunction with today’s increasing competition within the construction sector,
more pressure is being placed on building contractors. Efficiency and improvements
are necessary but without impairment to an ergonomic and safe construction site.
This in is in order to reduce the construction costs and time but to retain the ability
to deliver a high-quality contract. 
Various methods and prefabrication degrees are used, depending on the project's
requirements and conditions. This analysis sets out to investigate and exhibit what
qualifications are important when choosing a construction method for curtain walls. 
Advantages and disadvantages with each method have been analyzed and
recommendations have been given to show when different methods are best suited.
This diploma work is limited to the study of site-built, semi-prefabricated and
fully-prefabricated curtain walls. The study was conducted in collaboration with Peab
Bostad AB Uppsala, Sweden, who utilizes the studied methods within their company.
Relevant information was obtained throughout a comprehensive study of literature,
on-site examinations and interviews with people working with the different methods
of constructing curtain walls.
The study shows that half-prefabricated curtain walls are the best method in today´s
current circumstances. This method makes the building phase shorter, reduces stress-
and strain-related injuries compared to on-site built methods and allows estimators to
make a more accurate project budget.
On-site built curtain walls are to be used in renovation and restoration projects or if
special conditions occur, for example to keep company labors busy during a low
conjunction. The method is slower and makes staffing charts irregular.
The use of fully prefabricated curtain wall is fast, but it is also the method containing
the greatest risks, mainly problems with moisture. The method will become more
common in the future as safer designs and more precise handling will be possible.

Tryckt av: Polacksbackens Repro, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala
Universitet
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Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Lars Forsgren
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SAMMANFATTNING 

I samband med dagens ökade konkurrens i byggbranschen sätts det press på 

byggentreprenörer. Effektiviseringar, material- och metodval blir allt mer 

viktiga för att kunna minska byggtid, reducera kostnader men även leverera 

en entreprenad med hög kvalitet samt med ergonomiska- och säkra 

utföranden. Idag används olika metoder och prefabriceringsgrader beroende 

på projekts olika förutsättningar.  

Detta examensarbete syftar till att redovisa vilka förutsättningar som är av 

vikt vid val av utfackningsmetod. Studien behandlar även för- och nackdelar 

med olika metodval samt när dessa bör användas eller undvikas. Rapporten är 

avgränsad till studier av platsbyggda, halvprefabricerade och 

helprefabricerade utfackningsväggar. Studien har gjorts i sammarbete med 

PEAB Bostad AB Uppsala, som tillämpar de här studerade metoderna inom 

företaget.  

Metoder för att få fram relevant och intressant information har främst gjorts i 

form av litteraturstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer med nyckelpersoner 

i produktionen.  

Studien redovisar att halvprefabricerade utfackningsväggar är det bästa 

alternativet i dagsläget, för att kunna uppnå god kvalitet, minska kostnader 

och reducera byggtider. Metoden är snabb och minskar belastnings- och 

förslitningsskador jämfört med platsbyggnation samt att de ekonomiska 

riskerna är små vilket gör att en pricksäker budget kan göras före byggstart.  

Vid renoverings- och tilläggsarbeten samt vid mindre projekt kan 

platsbyggnation vara lönsamt men bör undvikas i allmänhet då arbetsmiljön 

och ergonomin försämras. Metoden tar även längre tid och 

bemanningskurvan blir ojämnare. 

Helprefabricerade utfackningsväggar är den snabbaste metoden men 

innefattar även de största riskerna. Metoden kommer att bli vanligare i 

framtiden i takt med säkrare utföranden och noggrannare hantering. I 

dagsläget är denna metod problematisk då eventuella problem kan vara 

omfattande. 

Nyckelord: Utfackningsvägg, platsbyggnation, prefabricering, metodval, 

förutsättningar 
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FÖRORD 

Denna rapport är ett avslutande arbete på vår utbildning till Byggnadsingenjör 

på Uppsala Universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har 

bedrivits på heltid under 10 veckor. Studien har gjorts i sammarbete med 

PEAB Bostad AB Uppsala.  

Vi hoppas rapporten ska väcka intresse om utfackningsväggar och vara till 

underlag för framtida metodval. Vi vill även att den ska ge möjlighet till 

framtida studier och utvecklingar. 

Vi vill rikta särskilt tack till vår ämnesgranskare Lars Forsgren, Knut Jönssons 

Ingenjörsbyrå och vår handledare Daniel Gustafsson, platschef PEAB. Vi vill 

även tacka alla som ställt upp på givande intervjuer och arbetsplatsbesök.  

Uppsala i maj 2013 

Marcus Pettersson och Patrik Strömberg 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete är gjort som en avslutande del på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Uppsala Universitet. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier, och är gjort under period 4 i årskurs 3. 

Arbetet har utförts i samarbete med PEAB Bostad AB Uppsala och 

behandlar utfackningsväggar i olika utföranden och prefabriceringsgrader 

och som PEAB använder i sina projekt till flerbostadshus. 

1.1 Bakgrund 

Idag ställs det stora krav på entreprenörer att kunna minimera 

tidsåtgången och produktionskostnader. För att en entreprenör ska ha 

möjlighet att vinna anbud och kunna konkurrera om kontraktsarbeten, blir 

val av byggnadsmetod och materialval viktigare. 

Många byggprojekt ställs inför stora utmaningar där beställare behöver, i 

ett tidigare skede, tillgång till en färdig entreprenad för att starta sin 

verksamhet. En tydlig trend inom byggbranschen visar att allt mer 

prefabricerade byggdelar används för att korta ner tidsplanen vilket kan 

leda till ett tidigare överlämnande. 

PEAB använder sig idag av olika byggmetoder i sina projekt men vill 

undersöka när vilken metod lämpar sig bäst beroende på projektens olika 

förutsättningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka när olika metodval av 

utfackningsväggar är att föredra framför andra beroende på ett projekts 

förutsättningar. 

1.3 Mål 

Arbetet ska tydliggöra vilka förutsättningar som är av betydelse för val av 

olika metoder. Målet är att i framtida projekt lättare kunna ta beslut om 

vilken utfackningsväggsmetod som lämpligen bör användas. 
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1.4 Avgränsning 

Rapporten behandlar endast byggprojekt och byggmetoder med invändig 

bärande stomme och lätta utfackningsväggar i trä eller stål/trä-

kombination. Dock behandlas utfackningsväggar med kompletterande 

bärande stålpelare, både fristående och integrerade i 

utfackningselementen. Tre typer av utfackningsväggsmetod har valts i 

studien. Dessa är platsbyggda-, helprefabricerade- och halvprefabricerade 

utfackningsväggar. Ovan nämnda väggar är etablerade byggmetoder i 

branschen. 
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2 METOD 

Arbetet har inletts med en omfattande litteraturstudie. Publicerade rapporter, 

artiklar och handböcker har studerats för att få en bredare kunskap inom 

ämnet. 

Arbetsplatsbesök har gjorts på fem byggarbetsplatser med varierande 

byggmetoder och på en fabrik för tillverkning av utfackningselement, detta för 

att koppla den studerade teorin till praktik och utförande, samt för att utföra 

studier på plats. Arbetsplatsbesöken har kompletterats med intervjuer av tre 

platschefer, en arbetsledare och en produktionschef från olika företag. Detta 

för att utnyttja den kunskap som innehas av personer på arbetsplatserna, som 

dagligen arbetar med de studerade byggmetoderna. Platscheferna kallas i 

intervjuerna för PC X, PC Y och PC Z. Konstruktören benämns som K X och 

arbetsledaren AL X. 

Val av intervjuform beror av vad som önskas ta reda på. Öppna intervjuer kan 

leda till ett bredare svar med utrymme för tolkning och diskussion. I så kallade 

strukturerade intervjuer är frågorna mer konkreta och planerade till hänsyn 

av ordningsföljd för att få en effektiv intervju för att uppnå visa resultat, detta 

kan leda till kortare och punktligare svar. 

I denna examensrapport har intervjuerna hållits öppna med infall av 

strukturerade frågor där det ansetts ha behövts för att kunna jämföra för- och 

nackdelar mellan olika prefabriceringsgrader på utfackningsväggar. 

Intervjuerna i sin helhet finns bifogade som bilagor. 

Slutligen har alltsammans sammanställts i en analys- och 

utvärderingsdiskussion. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

 

3.1 Sammanfattning av läst litteratur 

 

Wahlstrand, J. (2012). Utfackningsväggar ur lufttäthets- och 

fuktsäkerhetsperspektiv – En jämförelse mellan platsbyggda och 

prefabricerade utfackningsväggar, Uppsala Universitet, Institutionen för 

teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala. 

Rapporten utgår från ett referensprojekt där det undersöks om byggmetoden 

är lämplig i ett fukt- och täthetsperspektiv eller om den kan och bör 

förbättras. Studien visar att otätheter i klimatskalet ofta beror på dålig 

kommunikation, otillräcklig kunskap och ett bristfälligt utförande. Studien 

redovisar förslag till förbättringar för att uppnå en hög fukt- och 

täthetssäkerhet i projektering- och produktionsskedet. 

Persson, F. (2011). Ytterväggar – En jämförelse och livscykelkostnadsanalys 

av olika ytterväggstyper, Uppsala Universitet, Institutionen för 

geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala. 

En jämförelse av standardytterväggar från Skanska, NCC och Isover är gjord 

med syfte att undersöka vilka alternativ som är bäst ur ett ekonomiskt och 

hållbart perspektiv. Resultatet visar att byggandet av välisolerade väggar med 

låg värmegenomgångskoefficient lönar sig i längden trots den höga 

grundinvesteringen som görs. Rapporten noterar att det är viktigt med ett 

noggrant utförande för att minska framtida utgifter. Studien visar även att 

konstruktioner med färre utförandesteg är säkrare ur fuktsynpunkt. 

 
Gustavsson, A., Pousette, A., Jonsson, R. (2010). Fuktsäkra 
utfackningsväggar med 
hög prefabriceringsgrad enligt den holländska metoden, SP Sveriges 
Tekniska 
Forskningsinstitut, Skellefteå. 

Handboken syftar till att kunna ge konkreta råd och anvisningar vid 

projektering, tillverkning och montage för att säkerställa en fuktsäker 

konstruktion med utfackningsväggar av hög prefabriceringsgrad. Handboken 

är inspirerad från den Holländska metoden. 
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Eiderbrant, H., Blomqvist, A. (2010). Skalvägg kontra platsgjutet – en tids- 

och kostnadsstudie, Kungliga tekniska högskolan, Byggnadsteknik, 

Stockholm. 

Studien undersöker skillnader i tid och kostnad vid byggnation med 

helprefabricerade skalväggar respektive platsgjutna väggar. Resultatet visar 

att användning av skalväggar minskar byggtiden med 15 % vilket inkluderar att 

löpande kostnader blir mer kostnadseffektivt. 

Larsson, M. (2009). Utfackningsvägg i fältfabrik – en studie av arbetsmiljö 
och 
enhetstider, Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, 

Gävle. 

Studiens syfte är att undersöka enhetstider för att förbättra underlag till 

kalkylering av arbete i fältfabrik. Rapporten resultat visar att kalkylerade 

värden inte stämmer överrens med verkliga värden då dessa är betydligt 

högre. Studien visar även att arbete i fältfabrik är bättre ur 

arbetsmiljösynpunkt jämfört med traditionellt byggande enligt 

lösvirkesprincipen. 

Antonsson, J., Hansson, M. (2009). Prefabricerade väggelement – 
metodanalys och tidsstudier, Lunds Tekniska Högskola, Lund. 

Arbetet syftar till att dokumentera tillverkningsprocessen och montering av 

prefabricerade väggelement för att kunna göra ett detaljerat underlag för 

tidsplanering med montage av Combi-element. Identifiering till 

förbättringsmöjligheter avseende planering av arbete och resurser redovisas. 

Andersson, C., Johansson, J. (2008). Industriellt byggande på arbetsplatsen 

– En jämförelse mellan olika produktionsmetoder för trähus, Chalmers 

tekniska högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Göteborg. 

Rapporten syftar till att beskriva tre olika produktionsmetoder; 

Lösvirkesprincipen, prefabricerade element och produktion i fältfabrik. 

Studien utreder även skillnader i lönsamhet mellan fältfabrik och traditionellt 

byggande enligt lösvirkesprincipen. 

 
Lönnbark, E. (2007). Materialval till utfackningsväggar, Högskolan i 
Jönköping, 
Byggnadsteknik, Jönköping. 

Rapporten beskriver vad som menas med en utfackningsvägg och dess 

användningsområde. Studien behandlar sex olika utfackningsväggar med 
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deras för- och nackdelar. Syftet är undersöka vilken som är den bästa. I 

resultatet fick Sandwichelement bäst omdöme. 

Andersson, S., Karlsson, E., Karlsson, N. (2007). Tillverkningsmetoder för 

utfackningsväggar – En studie med fördjupning mot fältfabrikers 

utvecklingsmöjligheter, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för bygg- 

och miljöteknik, Göteborg. 

Syftet är att jämföra enhetstider för fältfabriksbyggda väggar och 

lösvirkesbyggda väggar. Rapporten syftar även till att utveckla en mall med 

rekommenderade mått för fältfabriker med dess olika innehållande 

verksamheter. Undersökningen resulterade i en lathund med enhetstider som 

ska underlätta vid projektering. Samt ett diagram som visar när lönsamheten 

är större med fältfabrik som byggmetod. 

Karlberg, U., Lachonius, C., Larsson, H. (2002). Innovativ användning av 
stålreglar i 
ytterväggen, Lindab Profil AB. 

Artikeln redovisar NCC och Lindabs metod att bygga utfackningsväggar med 

stålreglar i syfte att undvika fuktproblem som kan uppstår med traditionellt 

byggande med träreglar. 

Samuelson, I., Wånggren, B. (2002). Fukt- och mögelskador Hammarby 
Sjöstad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. 
 

En rapport som beskriver fuktproblemen vid Hammarby Sjöstad. Studien 

beskriver hur och varför fuktproblemen uppstod. Undersökningen tar även 

upp skadornas omfattning och hur Skanska hanterade problemen. Orsaken till 

fuktproblemen visade sig bero på slarvig hantering av material som legat ute i 

kraftig nederbörd utan att blivit täckta och som sedan byggts in i 

konstruktionen, fortfarande fuktiga. Skanskas hantering för att lösa 

problemen visade sig vara bra. 

Eriksson, B. (1995). Utveckling av fältverkstäder, FoU-väst, Göteborg.  

  Rapporten syftar till att skapa en god arbetsmiljö ur en ergonomisk 

synvinkel. Ett system för lättbyggda fältfabriker utreds för att uppnå en bra 

arbetsmiljö i kombination med en lönsam produktion. Ett annat syfte var att 

sprida kännedom kring PAVIC – en sätt att uföra metodstudier på. 
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3.2 Nulägesbeskrivning 

Branschen 

Med dagens hårda konkurrens inom flerbostadsbyggandet är det viktigt 

för aktörerna att kunna bygga kostnads- och tidseffektivt. 2012 föll 

nyproduktionen av bostäder till följd av den svagare 

bostadsprisutvecklingen och pessimismen hos konsumenterna. Som ett 

resultat av de senaste årens lågkonjunktur och ekonomiska kriser, har 

flera av de större aktörerna haft svårt att bibehålla en jämn 

produktionstakt och arbetsstyrka. Den svenska ekonomin har dock 

återhämtat sig relativt snabbt efter finanskrisen, vilket nu har börjat 

påverka bostadsbyggandet positivt. Dock finns fortfarande en 

överkapacitet av arbetskraft på marknaden de närmaste åren. Den 

konjunkturella situationen i Sverige spås år 2013 och 2014 förbli lika 2012, 

för att sedan på sikt generera starkare tillväxt (http://www.byggvarlden.se 

2013-03-21). 

Byggbranschen utvecklas hela tiden då kunder, myndigheter och konkurrens 

ställer högre krav på entreprenörer. Exempel på dessa krav är miljö, 

arbetsmiljö, energi, täthet, säkerhet, etc. För att kunna vara med i 

utvecklingen krävs ett aktivt arbete att hitta bättre lösningar och moderna 

metodval. 

PEAB 

PEAB är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och finns även i 

Norge och Finland, med 14 000 anställda. Omsättningen ligger på omkring 45 

miljarder kronor årligen (http://www.peab.se  2013-04-04). 

PEAB strävar likt andra stora företag efter att arbete inte ska belasta miljö och 

natur i onödan. På PEABs hemsida kan man läsa detta: 

Det strategiska miljöarbetet är en integrerad del av Peabs verksamhet. För 

oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets 

påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera 

vår negativa miljöpåverkan. 

Vår definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som vi planerar och 

genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt 

ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. 

http://www.byggvarlden.se/
http://www.peab.se/
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Företagets vision är att skapa idéer, ta initiativ och vara nydanade. De vill 
arbeta resurssnålt och anser sig ha klimatsmarta lösningar som ligger i 
framkant (http://www.peab.se 2013-04-04). 

För att PEAB ska kunna uppnå deras mål och visioner så är det viktigt att de 
utvärderar metodval i samtliga aspekter i produktionen. 

3.3 Allmänt om utfackningsväggar 

Den vanligaste ytterväggstypen i nyproduktion av flerbostadshus är 

utfackningsväggar. En utfackningsvägg bär endast sin egentyngd och vindlast. 

Den vertikala lasten som kommer uppifrån i en konstruktion måste därför tas 

upp på något annat sätt. Detta är stommens uppgift, som har den bärande 

och stabiliserande funktionen i en konstruktion. (Lönnbark, E., 2007). 

Utfackningsväggar kan byggas på olika sätt, tre vanliga metoder är platsbyggt, 

helprefabricerat samt halvprefabricerat. 

En byggnads ytterväggar tillhör klimatskalet vilket ger dem ett antal kriterier 

att uppfylla. Det är viktigt att väggen är termisk isolerande, ångtätande, 

lufttätande, vattentätande, ljudisolerande, brandskyddande och beständig. 

Det krävs en väl planerad och noggrant utförd projektering för att klara 

ovanstående krav (Gustavsson, A., Pousette, A., Jonsson, R., 2010). 

En utfackningsvägg är i princip uppbyggd på samma sätt och innehåller 

liknande material, oberoende av prefabriceringsgrad. Den färdiga 

utfackningsväggen har en stomme av trä, stål eller en kombination av dessa. 

Stommen är isolerad och innehåller ibland integrerade stålpelare. 

Utfackningsstommen kan isoleras med olika material, vanligast är sten- eller 

glasfiberull. Det förekommer även att utfackningsväggarna ”sprutas” med 

isoleringsmaterial från en kvarn och tryckluftspump. Detta görs vanligtvis med 

cellulosabaserade isoleringsmaterial. På stommens båda sidor sitter oftast 

fiberbaserade gipsskivor. En ångtät plastfolie placeras på insidan av den 

invändiga gipsskivan. Utfackningens fasadbeklädnad kan variera men 

vanligtvis används puts-, trä- eller tegelfasader. 

När man väljer material i utfackningsväggen bör materialens egenskaper 

beaktas. Trä som utsätts för fukt kan drabbas av mögel- och rötskador. 

Fuktrörelserna i trä är proportionella mot kvoten innehållande fukt, höga 

fukthalter i trä medför rörelser som är störst längs med årsringarna. Stål 

påverkas inte av fukt på detta sätt, stålreglarna är rostskyddsbehandlade. 

Trästommar är stadigare, mer lättbearbetade och billigare medan 

http://www.peab.se/
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stålstommar istället kan isoleras effektivare, väga mindre och tillverkas i ett 

oorganiskt utförande. 

3.4 Produktionsmetoder 

Två metoder av betongstomresning har granskats. 

Stängd konstruktion 

Man kan montera utfackningsväggar i takt med att ett våningsplan byggs upp. 

Detta är den vanligaste metoden. Man börjar med att resa den invändiga 

bärande stommen av betong på den gjutna bottenplattan. Stommen kan 

gjutas på plats eller monteras iform av färdiga element. Vidare monteras 

utfackningsväggarna på bottenplattan i husets ytterliv. Ett mellanbjälklag 

monteras ovan på den invändiga stommen och utfackningsväggarna. I vissa 

konstruktioner bär betongstommen all last, men vanligt är också att 

utfackningselementen innehåller bärande stålpelare som komplement. 

Tanken med denna metod är att i tidigare skede kunna sätta på värme för att 

börja invändiga arbeten, vilket gör att man kan korta ner byggtiden. Metoden 

förutsätter att någon form av prefabricerad utfackning används. 

 

Öppen konstruktion 

Den andra varianten är att man reser hela stommen och bygger taket. 

Utfackningsväggarna monteras eller byggs sedan i öppningarna i fasaden som 

bildats. Infästning sker mellan bjälklaget, intillstående stommväggar och 

eventuella stålpelare. 

Tanken med denna metod är att få på taket så fort som möjligt för att 

använda detta som skydd mot nederbörd. Detta medför oftast en längre 

byggtid men möjliggör användandet av platsbyggd utfackning. 
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3.5 Platsbyggda utfackningsväggar 

Idé 

Platsbyggda utfackningsväggar baseras på lösvirkesprincipen, som är den 

äldsta typen av metod för modernt bostadsbyggande. Att platsbygga är 

vanligt förekommande vid produktion av småbostadshus men förekommer 

även vid byggnation av utfackningsväggar till flerbostadshus. Vid denna metod 

reser man stommen för att sedan sätta på taket innan man bygger 

utfackningsväggarna. På detta sätt skyddas väggarna från eventuell nederbörd 

under byggnation. 

Historik 

Lösvirkesmetoden är en vidareutveckling av plankstommen, som i sin tur togs 

fram under 1800-talet när sågverksindustrin växte fram starkt. Plankstommen 

bestod vanligtvis av stående ihopspikade plankor, spontade eller ospontade, 

som spikades i korslagda lager. Metoden var på denna tid en klar förbättring 

från timmerstommen, mest på grund av att väggkonstruktionen kunde göras 

tunnare men också tätare. Hus byggda på detta vis var ofta oisolerade varpå 

man idag har valt att tilläggsisolera många av dem (Industriellt byggande, 

Anderson Johansson, 2008). 

Dagens regelstomme blev populär först under 1940-talet. Innan hade den 

använts till uthus och mindre gårdsbyggnader sedan slutet av 1800-talet. 

Regelstommen var billigare än plank- och timmerstommar för att man kunde 

använda mindre virke. Man beklädde stommarna med spontat virke och fyllde 

facken med såg- eller kutterspån. Detta förbättrade även väggens isolerande 

egenskaper. På senare tid har man börjat använda sig av minerall- och stenull 

i form av isoleringsskivor, kombinerat med vindskydd i papp och plast. 

Användning av stålreglar och skenor har också blivit vanligt på senare år 

(http://www.kulturmiljo-vard.se 2013-04-12). 

Arbetsplatsen 

Byggmaterialet beställs till arbetsplatsen och förvaras på plats i 

materialupplag. Material längdkapas och anpassas på byggarbetsplatsen. 

http://www.kulturmiljo-vard.se/
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Att bygga med den så kallade lösvirkesprincipen kräver stora utrymmen för 

materiallager på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att vid stora materiallager 

ha en strukturerad APD-plan som visar var materialet ska förvaras. Ett större 

utbud av maskiner och verktyg krävs ju mer av tillverkningen som sker på 

byggarbetsplatsen och arbetsmomenten blir betydligt fler. 

3.6 Halvprefabricerade utfackningsväggar – Från 

fabrik  

Idé 

Lätta utfackningsväggar av träregelstomme, är idag marknadsledande för 

produktion av högre flerbostadshus. Dessa beställs ofta från fabrik och har en 

väldigt enkel uppbyggnad. Vanligtvis är elementen uppbyggda av en trä- eller 

stålregelstomme utan isolering med en utanpåliggande fibergipsskiva. 

Beställaren kan välja om fönster och fönsterdörrar ska vara monterade vid 

leverans eller om detta ska göras i ett senare skede. Beroende på 

konstruktionens bärande system kan man välja att leverera elementen med 

eller utan integrerande stålpelare. 

Denna typ av utfackningsvägg monteras vanligtvis löpande, i takt med att 

byggnaden växer på höjden. Efter att de bärande innerväggarna är upprättade 

sätts utfackningsvägg på plats och sedan monteras ett bjälklag på dessa. 

Väljer man att istället resa stommen först, kan man montera 

utfackningsväggarna i fasadens öppningar (Antonsson, J., Hansson, M., 2009). 

Historik 

Byggsektorn har på senare tid hämtat inspiration från industriprocesser för att 

öka effektiviteten på byggen. Prefabricerade element sågs som ett bra 

alternativ för effektivisering och marknaden har växt under 2000-talet. 

Arbetsplatsen 

Vid användning av halvprefabricerade utfackningsväggar från fabrik ställs inga 

stora krav på arbetsplatsens förutsättningar. En lastbil levererar väggarna till 

bygget och de lyfts direkt från bilen till monteringsplatsen om lastbilen kan 

köra inom kranens räckvidd. Annars stuvas blocken och förvaras på 

byggarbetsplatsen tills montaget. 
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3.7 Halvprefabricerade utfackningsväggar – 

Fältfabrik  

Idé 

Ett alternativ eller mellanting till prefabricerade och platsbyggda 

utfackningsväggar, är att etablera en så kallad fältfabrik. En fältfabrik är en 

produktionsenhet som tillverkar byggelement på byggarbetsplatsen. I termen 

fältfabrik kan allt ifrån ett uppbockat arbetsbord till en klimatkontrollerad hall 

räknas. Den grundläggande tanken är att återlikna en fabrik, med kort 

produktionskedja och kunna utnyttja dess fördelar. 

Man kan bygga helt kompletta byggelement i fältfabriken, d.v.s. innehållande 

färdiga ytskikt på väggens in- och utsida. Men vanligast är att bygga en 

stomme i trä eller en kombination av trä och stål och förse dessa med en 

utvändig fibergipsskiva. 

Historik 

Fenomenet fältfabrik har förekommit ända sedan 60-talet då man utvecklade 

tältkonstruktioner som skydd för mur- och betongarbeten. På 70-talet började 

man även bygga färdiga stommar i trä, som väggelement, med färdigkapat 

virke. Dessa bars på plats och restes för hand och kompletterades med 

isolering, vindskydd och ytbeklädnad. Inte långt senare började man använda 

sig av arbetsbord och byggde väggelement kompletta med fönster och ytskikt, 

som monterades med kran. 

På 80-talet utvecklades och industrialiserades arbetet ytterligare. Man 

började använda sig av färdigkapat virke, färdigkapad isolering samt lyft- och 

spikmaskiner för att öka produktionstakten ytterligare (Eriksson, 1995). 

Arbetsplatsen 

Alla arbetsplatser och byggprojekt har olika förutsättningar. I vissa fall finns 

inte utrymmet att etablera en fältverkstad på byggarbetsplatsen. I andra fall 

är det kanske inte ens lönsamt att etablera en. Man måste ta ställning till hur 

fältfabriken ska utformas, dess storlek, hur länge den ska användas och hur 

påkostad den ska vara. Detta styrs såklart av projektets förutsättningar. 

För stora projekt kan det vara lönsamt att upprätta en exklusivare och mer 

permanent hall. I vissa fall krävs installationer som värme, kompressorer, 

vatten och olika maskiner, vid andra projekt räcker det i princip med ett tak 
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över ett monteringsbord. Det finns ställning- och hallbyggare som säljer och 

bygger färdiga tält- och hallkonstruktioner. 

Innan en fältfabrik etableras krävs noggrann och genomgående planering. En 

väl genomarbetad Arbetsdispositionsplan (APD-plan) är nästintill ett måste, 

när man vill skapa bra förutsättningar och utrymme för att få en effektiv 

produktion och ett bra flöde. 

Fältfabriken bör placeras centralt i arbetsområdet, för att minimera 

transportsträckor mellan materialupplag, fabrik och monteringsplats. 

Materialupplagen ska gärna, om fabrikens storlek tillåter, finnas under samma 

tak som själva tillverkningen. Det gör att hantverkare kan jobba effektivare 

och slipper bära eller transportera tunga material. Det gör också arbetsplatsen 

mer ergonomisk och säkrare.  Materialupplagen ska även placeras tillgängligt 

för mottagning av leveranser (Industriellt byggande, Anderson Johansson, 

2008). 

3.8 Helprefabricerade utfackningsväggar 

Idé 

Vid dagens pressade tidplaner är tidseffektiviseringar viktiga. För att öka 

möjligheterna till ett snabbt byggande har helprefabricerade 

utfackningsväggar blivit en alternativ byggmetod. En hög grad av 

förtillverkning förändrar byggarbetsplatsen till en monteringsplats, där tiden 

från monteringsstart till väderskyddat hus blir kortare. Detta gör att invändiga 

arbetsmoment kan påbörjas tidigare. 

Historik 

I slutet av 90-talet var konjunkturen hög, byggentreprenörerna ville då bygga 

mycket och fort. Man började då använda prefabricerade element i allt högre 

utsträckning för att klara pressade tidplaner. Med ökad prefabriceringsgrad 

krävs noggrannare hantering av väggelement. I början på 2000-talet byggdes 

många projekt vid Hammarby Sjöstad, dessa blev uppmärksammade då 

hanteringen av utfackningselementen på arbetsplatsen var bristfällig. De 

färdiga blocken från fabrik levererades till arbetsplatsen och lagrades på 

marken utan skyddstäckning. Vid montage så fogades inte skarvarna mellan 

elementen och stommen, vilket lät vatten tränga in i väggen. Här användes 

enstegstätade utfackningsväggar som utifrån sett bestod av: Tjockputs, styv 

mineralull, gipsskiva, mineralull i trästommen, plastfolie, gipsskiva och 

tapet/målning (Antonsson, J., Hansson, M., 2009). 
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Efter mycket skriverier om fuktproblemen på Hammarby Sjöstad så avtog 

användning med helprefabricerade väggar. Men efter några års erfarenheter 

och mognad har branschen idag vågat sig in på metoden igen där mycket 

fokus läggs på ett ordentligt och korrekt utförande på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen  

De helprefabricerade elementen har varit till stor betydelse vid projekt där 

man har korta tidsplaner. Med enbart montage av vägg kan byggtiden på 

arbetsplatsen skäras ner väsentligt. Det krävs ingen speciell kompetens för 

montage av prefabricerade utfackningsväggar vilket gör att det är lätt för en 

nyanställd att medverka i momentet. Det är viktigt att vara varsam vid 

hantering av blocken så inga skador sker samt att hela tiden tänka på att 

skydda elementen mot eventuell nederbörd. 

De färdiga utfackningsväggarna kommer direkt från fabrik den dag de ska 

monteras. Man möjliggör på detta sätt större utrymmen på arbetsplatsen då 

materialupplagen blir mindre (Andersson, S., Karlsson, E., Karlsson, N., 2007). 
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4 RESULTAT AV DATAINSAMLING 

4.1 Arbetsplatsbesök och intervjuer 

För att få en bra bild på skillnader mellan olika metodval av utfackningsväggar 

gjordes arbetsplatsbesök på projekt med platsbyggda, halvprefabricerade 

samt helprefabricerade utfackningsväggar. Syftet var att kunna få insikt om de 

väsentliga olikheterna och varför vissa metoder lämpar sig bättre än andra på 

grund av det specifika projektets förutsättningar. Intervjuer med platsledning 

och yrkesarbetare på arbetsplatsen har gjorts för att få åsikter från ett brett 

perspektiv. 

Tanken med intervjuerna var att utöka den kunskap som erhållits av 

litteraturstudie och praktiska erfarenheter av olika byggprojekt. För att få en 

bättre helhetsbild och åsikter om olika metodval för utfackningsväggar 

gjordes interjuver med branschkunniga. Intervjuundersökningen behandlar 

frågor kring kostnad, tid, kvalité, säkerhet, ergonomi, 

möjligheter/begränsningar, logistik, etc. 

Här följer en redogörelse av data som samlats in . 

4.2 Steningehöjden, Märsta, PEAB 

Följande material är baserat på platsbesök på Steningehöjden i Märsta. 

Material är taget från intervju med platschefen på projektet Steningehöjden, 

här kallad PC X. Denna gjordes när fältverkstaden var etablerad men ännu inte 

tagits i bruk. Se bilaga 1. 

Allmänt om projektet 

Projektet är ett flerbostadshus med 77 lägenheter, fördelat på ettor, tvåor 

och treor. Byggplatsen är belägen tre kilometer väster om Märsta, Sigtuna 

kommun. Här äger PEAB en hel stadsdel som ska växa fram de närmaste åren. 

Steningehöjden beskrivs som en trädgårdsstad och sammanlagt ska ca 900 

bostäder upprättas i området, fördelat på radhus, flerfamiljshus och villor. 

Skolor, förskolor och en sporthall ska även byggas i området. 

Stadsdelen marknadsförs av PEAB som ett naturnära område ”med torg och 

grönytor, precis som en liten stad. Livet på Steningehöjden präglas av 

närheten till en rad frilufts- och rekreations- möjligheter. Även inne i 
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Steningehöjden finns det attraktiva promenadstråk, och bevarade 

naturpartier” (http://steningehojden.se 2013-05-14). 

 

Figur 4.1 Översiktskarta Steningehöjden 

Metod 

På Steningehöjden användes fältfabrik för tillverkningen av utfackningsvägg. 

PC X kunde vara med i projekteringen redan från början och såg det som en 

fördel. När en platschef är med tidigt i projekteringen kan denne lättare 

påverka byggmetoder och materialval, hen kan framföra sina åsikter i ett 

tidigare skede och på så sätt få mer inflytande i projektet. PC X tycker att 

frågan om fältfabrik är en platsfråga.  ”Man måste ha mycket plats för en 

fältfabrik och för att jobba med utfackningen på det viset. Man ska ju förvara 

de färdiga blocken någonstans, även om de är travade på varandra så tar de 

mycket plats faktiskt”. Han säger också att om man har plats för en fältfabrik 

så är det den bästa lösningen om inte projektet är alldeles för stort. Blir 

projektet för stort så hinner en fältfabrik med ett montagebord inte 

producera tillräckligt med utfackningsväggar för att klara produktionstakten. 

 

http://steningehojden.se/
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Utformning 

Fältfabriken bestod av ett stort tält men en stomme av stålfackverk och en 

väderskyddande duk bestående av PVC-täckt polyester. Det första man gjorde 

var att gjuta en platta i betong som golv till fältfabriken. Man byggde sedan 

ett rejält monteringsbord anpassat efter utfakningselementens maximala 

storlek. En gerdessåg monterades och belysning installerades. Tältets port var 

stor nog för att en traktor kunde åka in genom den, vilket är en fördel då den 

kan leverera material till fältfabriken samt hämta färdiga utfackningsblock. 

 

Figur 4.2 Fältfabrik Steningehöjden 

Tillverkning och montage 

Utfackningstillverkningen sköttes av en till två hantverkare. Dessa tillverkade 

åtta till tio utfackningsblock per dag förutsatt att de var två. Produktionen av 

elementen låg alltid i framkant för att undvika produktionsstop vid eventuell 

sjukdom eller annan frånvaro. En annan tanke med att ligga före i produktion 

var att vid behov kunna hjälpa till vid andra moment på byggarbetsplatsen. 

Arbetsledarna var ansvariga för att mäta upp och göra CAD-ritningar för 

tillverkningen på varje utfackningselement. Det tog en cirka en arbetsdag för 

en arbetsledare, med vana av ritningsprogrammet, att rita upp samtliga 

utfackningselement till ett våningsplan. 
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För- och nackdelar 

PC X har arbetat med att traditionellt platsbygga utfackningen. Problemet 

med den tycker han är att, jämfört med att arbeta i fältfabrik, lägger man 

tiden på fel plats. Han tror att tidsåtgången blir liknande med metoderna, 

men säger att ”det går åt mycket mer folk samtidigt i projektet. Man får en 

ojämnare gubbkurva”. Vilket kan medföra att man måste flytta folk mellan 

projekt, då man istället med fältfabrik får en flexibilitet. Han säger också att 

årstiden inte spelar någon roll när man jobbar med fältfabrik. 

PC X tycker att det är bättre att själv halvprefabricera utfackningsstommen på 

plats än att köpa den från fabrik och menar att man annars mister 

flexibiliteten, främst tidsmässigt. ”Det kommer en lastbil en viss dag, då gäller 

det att allt är klart. Nej, jag föredrar fältfabriken”, säger PC X. Fältfabriken och 

färdigtillverkade block tar upp en stor yta, enligt PC X. Det gäller att ha nog 

med utrymme på arbetsplatsen. Men om man platsbygger behöver man ändå 

materialupplag för reglar och skivmaterial 

Man kan få problem om bygget blir för stort, att fältfabriken inte hinner 

producera i den takt man önskar, men då tycker PC X att man borde kunna 

använda två fältfabriker. Förutsatt att man har plats för detta. Fabrikerna, 

deras materialupplag och färdiga block kommer då att ta upp minst dubbelt så 

mycket plats. ”Alternativet om plats ej finns är nog då att köpa stommar från 

fabrik”, menar PC X. 

Det enda nackdelen vid montage är att det kan vara farligt om vinden tar tag i 

blocken och sätter dem i snurrning. ”Utfackningsväggarna är relativt lätta, 

dem kan börja snurra som tusan. Vi har avbrutit någon gång när det börjat 

blåsa”, säger PC X. 

4.3 Rådmansängen, Sigtuna, PEAB 

Följande material kommer från en intervju med platschefen på projektet 

Rådmansängen, här kallad PC Y. Entreprenaden var avslutad när intervjun 

gjordes. Se bilaga 

Allmänt om projektet 

Rådmansängen är ett projekt byggt åt SigtunaHem och betstår av två tre-
våningshus med 25 lägenheter fördelat på ettor, tvåor och treor, från 35-
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80m2. Husen är anpassade för seniorboenden och är belägna i centrala 
Sigtuna. 

Metod 

PC Y använde en fältfabrik för tillverkningen av utfackningsvägg. Det var en 

öppen diskussion om vilken utfackningsmetod som skulle användas där 

platschef, arbetschef, arbetsledare och lagbas gemensamt valde att bygga 

utfackningsväggar i fältfabrik. Yrkesarbetarna i projektet hade också möjlighet 

att påverka och komma med synpunkter, men enligt PC Y var det platschefen 

och lagbasen som hade mest att säga till om. 

Utformning 

Storleken på fältfabriken måste anpassas till produktionens storlek, det 

önskade flödet och storleken på utfackningsblocken som ska byggas. Ibland 

kan det vara en fördel att ta till extra utrymme då detta kan användas som 

materialupplag med goda väderskyddande egenskaper. 

På PC Y:s projekt görs alltid en arbetsberedning, med arbetsledare, lagbas och 

berörda yrkesarbetare, innan etableringen av en fältverkstad. Under 

arbetsberedningen går man tillsammans igenom vad maskinparken ska 

innehålla, hur fältverkstaden ska vara utformad, hur materialflödet ska se ut, 

vilket virke man ska använda, om virket ska vara färdigkapat, placering av 

material, avrop på material, etc. 

Som golv till fältfabriken användes formplywood. Ett monteringsbord i 

blockanpassad storlek byggdes. Sedan installerades en gerdessåg, kompressor 

och en ordentlig belysning. I anslutning till fabriken fanns en container med 

alla lämpliga verktyg och ett upplag för de tillverkade utfackningselementen. 

Fältfabriken på projektet bestod av ett tält på 6 x 8 meter, ”Det var i minsta 

laget” enligt PC Y. En stor fältfabrik kan innehålla både upplag för 

förbrukningsmaterial och färdigbyggda utfackningselement, dessa är dock 

mycket ytkrävande. Om detta ska vara effektivt krävs att material och 

färdigtillverkade block ska kunna transporteras in och ut utan att detta 

avbryter tillverkningen inne i verkstaden. 

Tillverkning och montage 

Utfackningsväggen som användes på projektet är uppbyggd med en slitsad 

plåtskena som syll, stående reglar och hammarband av trä. Reglarna var 
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färdigkapade från materialleverantören, medan syll och hammarband 

beställdes per löpmeter. De stående reglarna höjdes upp en aning från 

bottenskenan för att virkesändarna inte ska kunna suga upp eventuellt vatten 

från syllen. En fiberbaserad utegipsskiva skruvades på utsidan av 

utfackningsstommen. Blocken gjordes färdiga oisolerade och lyftöglor av 

spännbandsmaterial förankrades i utfackningsblocken för att ha möjliggöra 

lyft med kran. De färdiga blocken täcktes med presenning för lagring 

utomhus. Detta arbete gjordes dagligen av två yrkesarbetare som jobbade ca 

sex timmar om dagen med tillverkningen. 

Innan blocken kunde byggas, gjorde arbetsledarna CAD-ritningar av varje 

block, som underlag för tillverkning. Ritningarna var enkla och visade i princip 

bara blockets yttermått och placering av fönster. ”Det ser i princip ut som en 

fyrkant med ett fönster i”, sa PC Y. Ritningarna gjordes några dagar innan 

tillverkningen av utfackningselement för respektive startat plan. Själva 

ritandet tog cirka 20 timmar per våningsplan, tidsåtgången påverkas av 

arbetsledarens erfarenhet i ritningsprogrammet. 

Montaget av utfackningselementen skedde planvis. Någon dag innan 

montering, kontrollerade yrkesarbetarna att samtliga block för våningen var 

tillverkade. Blocken märktes i montageordning och sorterades enligt den 

samme. Dagen innan montaget placerades utfackningsväggarna, med hjälp av 

traktor, inom tornkranens räckvidd och täcktes med presenningar. När sedan 

montaget började, placerade yrkesarbetarna sig på det tomma valvet och 

blocken kopplades en i taget med kranvajer av lagbasen. Utfackningsblocket 

bultades fast på valvet, lodades med vattenpass och stagades med justerbara 

stag. Proceduren upprepades tills hela våningsplanets utfackningsväggar stod 

på plats. 

För- och nackdelar 

Enligt PC Y, påverkas valet av utfackningsmetod mycket beroende på 

projektets storlek och om tillräckliga ytor finns till förfogande. PC Y säger att 

de största fördelarna med att bygga utfackningselement i fältfabrik är att: 

Det går otroligt fort att bygga, man får tätt hus vart eftersom att man bygger. 

Man kan därför sätta på värmen fort. Man minimerar risker och får bättre 

arbetsmiljö i fabriken. Ergonomin är bättre vid både elementbygget och själva 

montaget. 
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Nackdelar finns också, ”Vid riktigt stora projekt kan det vara svårare att 

använda sig av en fältverkstad, mest för att det är svårt att synka tiden för 

utfackningsväggen med den övriga produktionstiden”, menar PC Y. Han säger 

också att elementen under en kort period är utsatta för risk när de står 

monterade och oskyddade under bar himmel, detta innan plattbärlaget läggs 

på som ett skyddande lock. PC Y har inte haft några fuktproblem på sina 

byggen. 

Ett vanligt problem var att bjälklagen ibland deformerades, detta resulterade i 

att ovanstående bjälklag pressade ihop utfackningselementet. Det ska finnas 

en liten springa mellan utfackningens överkant och bjälklagets underkant. När 

fönstren sedan skulle monteras var fönsteröppningen för trång för fönstret på 

grund av utfackningselementets deformation. Detta upptäcks vanligtvis inte 

förens montage av fönster. Oftast åtgärdas liknande problem på plats, snabbt 

och enkelt. ”Man tar upp tigersågen, kapar den och laskar ihop allt igen sen, 

detta gör man nästan alltid på plats”, säger PC Y. Om blocken blir fel beror 

detta nästan alltid på felmätning, men detta är ett relativt ovanligt problem. 

4.4 Betongplattan, Uppsala, PEAB 

Följande material kommer från platsbesök och intervju med platschef på 

projekten Betongplattan och Två Torn på Luthagen i nordvästra Uppsala, här 

kallad PC Z. 

Allmänt om projektet 

Projektet Betonplattan är en entreprenad beställd av UppsalaHem. 

Huskroppen är ett flervåningshus där det nedersta planet är avsett för 

kommersiella verksamheter. 

Metod 

Valet av utfackningsvägg gjordes av arbetschef, platschef, projektledare, 

arbetsledare och representant från UppsalaHem. UppsalaHem hade som krav 

att ytterväggarna endast skulle innehålla oorganiska material. PEAB satte upp 

kalkyler för två olika väggtyper, en platsbyggd utfackningsvägg med stålreglar 

och en betong- lättklinkervägg. Den senare av de två har på insidan en färdig 

yta av betong, ett skikt isolering och sedan en lättklinkerskiva utåt. Lättklinkern 

nätas och putsas för att få ett färdigt ytskikt även utåt. ”Vi räknade på 
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lättklinkerväggen, men kunde inte räkna hem den, det är ekonomin som styr i 

slutändan”, säger PC Z. 

En annan anledning att platsbyggd utfackning valdes var att man ville ha upp 

stommen så fort som möjligt och låta den stå öppen för att få ordentligt 

uttorkad betong i stomme och valv. Platschefen har dock inte märkt att det 

gått snabbare, men säger att han tror det beror på årstiden. 

Tillverkning och montage 

Man valde att resa upp hela stommen och taket klart, sedan platsbygga 

utfackningen när betongen i stommen torkat tillräckligt. UppsalaHem hade 

även krav på lufttätheten skulle vara 0,3 l/sm2, som får anses vara ett ganska 

tufft krav. Detta var även en av anledningarna till varför man valde att 

platsbygga utfackningsväggen. Man tänkte att en platsbyggd utfackningsvägg 

kombinerat med en invändig installationsvägg skulle klara kraven, vilket den 

också gjorde, enligt PC Z. 

 

Figur 4.3 Installationsvägg, Betongplattan 
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Arbetsgången såg ut som följande: Gjutning bjälklag, utsättningen på valvet, 

gjutning stomväggar och montering plattbjälklag. Man började montera 

stålstommen för utfackningsväggen när valvet på våningen ovanför var gjuten. 

Färdigkapat stål användes för de stående reglarna i utfackningsstommen samt 

kring fönster och dörrar, men hammarband och syll längdkapades på plats. 

 

Figur 4.4 Platsbyggd utfackningsstomme, Betongplattan 

För att säkerställa kvaliteten och att utförande skedde på rätt sätt lades 

mycket kraft på arbetsberedningar, de gjordes på alla produktionens moment. 

För- och nackdelar 

Enligt PC Z finns det både fördelar och nackdelar med att platsbygga 

utfackningsväggarna. ”En fördel med att platsbygga utfackning med stålreglar 

var att vi kunde börja stolpa upp utfackningen väldigt tidigt”. Direkt efter att 

ovanstående bjälklag var gjutet kunde man börja. Han lät stommen stå öppen 

och torka, med utfackningens stomme på plats. 

”Bara man tänker på att man drar in uppbockade bockryggar från 

valvkanterna, så de inte är i vägen och att man ser till att man får ut 

spillmaterial, emballage, bockar och häckar ur lägenheterna när väggen är 

uppstolpad”, säger PC Z. På Betongplattan användes stora fönster, därför 

kunder man få ut saker ur fönsteröppningarna. 
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Man valde att foga kanterna mellan utfackning, vägg och golv, även fast man 

byggde installationsvägg. ”Det kan tyckas överdrivet, men förhoppningsvis gav 

det effekt”, säger Berggren. 

En fördel med platsbyggda utfackningsväggar som PC Z fick erfara var att om 

sena ändringar görs i projektet, med exempelvis fönsterplacering som i detta 

fall, är metoden att platsbygga utfackning mer flexibel då ändringar kan göras 

direkt på plats.  Hade man istället beställt block från fabrik hade detta kunnat 

bli kostsammare att åtgärda. 

PC Z ser också många nackdelar med att platsbygga utfackningsvägg. En 

nackdel är att det tar längre tid att få tätt hus och att få på värmen i huset. 

”Att få upp värmen i byggnaden är förutsättningen för att kunna börja med de 

invändiga arbetena”, enligt PC Z. Han säger också att man måste i princip 

bygga upp ställningen i takt med att huset växer på höjden. Detta medför dyra 

ställningskostnader som kan minskas om man använder prefabricerade 

element, då man istället kan bygga ställningen senare. Däremot kan 

ställningen fungera som ett skydd och underlätta vissa arbeten. I projektet 

Betongplattan användes väldigt stora fönster med låg bröstningshöjd. Med 

sådana fönster finns en risk att man ramlar ut. 

PC Z var tidigare inblandad i projektet Brandstationen, där han menar att 

optimala förutsättningar fanns för att använda fältfabrik. I den gamla 

stationsdelen, som fungerade som fältfabrik, hade de en travers i taket som 

även fortsatte utanför huset. I fältfabriken hade man ett montagebord där 

man byggde elementen, sen restes blocken upp och fönster monterades. När 

blocken var klara kopplades de i traversen och kördes sedan ut utanför 

fabriken. Projektets tornkran var placerad så att den hade fältfabriken inom 

räckhåll, kranen kunde då hämta de färdigbyggda utfackningselementen utan 

att involvera traktor eller andra maskiner. ”Så bra förutsättningar brukar man 

inte ha”, säger PC Z. 

PC Z föredrar att jobba med prefabricerade väggblock och han tycker att de är 

bättre ur ett säkerhetsperspektiv. ”Det är nog ett bättre alternativ faktiskt, 

men om det är fördelaktigare från en prefabriceringsfabrik eller fältverkstad 

kan jag inte svara på”, säger PC Z. Han säger också att logistiken blir mycket 

viktigare med prefabricerade delar och att om man har prefabricerad 

utfackning är man beroende av att leveranser är punktliga för att man ska 
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kunna montera och inte stanna upp produktionen. Logistiken blir inte lika 

central om man arbetar med utfackning som är byggt i fältverkstad. 

PC Z fick frågan ”Hur skulle du bygga utfackningsväggar om du fick välja utan 

att ta hänsyn till något speciellt projekts förutsättningar?” 

Så färdigt som möjligt egentligen. Jag skulle vilja ha stålpelarna 

integrerade, isolerat, färdiggipsat, monterade och fogade fönster. Så 

slipper man köra med skylift eller gå tillbaka och göra efterarbeten. Jag 

vill inte ha trä i utfackningen, helt oorganisk ska väggen vara. Eventuellt 

arbeta så att man fäller in de färdiga utfackningselementen efteråt, när 

stommen är uppe 

Men han tycker även att ackordssystemet påverkar hur man bygger till 

viss del. 

Det är faktiskt så att våra hantverkare tjänar pengar på att platsbygga 

utfackningsväggar på grund av ackordet. Det ska givetvis inte styra, men 

dem trycker ju på lite för de vill ha kvar de momenten, på så vis blir det 

ju ändå en aspekt i det hela. Då har de hellre fältverkstad på plats. 

Ackordet är satt så att man tjänar pengar på stommen. 

4.5 Spinnakern, Västerås, NCC 

Följande material kommer från ett arbetsplatsbesök i samband med pågående 

montage av utfackningsväggar. Under hela arbetsplatsbesöket hölls en öppen 

dialog med hantverkarna som monterade väggarna. Sedan intervjuades en 

arbetsledare på projektet, här kallad AL X. Platschefen var upptagen men 

hann kommentera några frågor. 

Allmänt om projektet 

Spinnakern var ett vinnande bidrag i en arkitekttävling. Öster Mälarstrand där 

byggnaden är upprättad anses vara ett av Västerås finare områden med 

endast tio minuter från centrum och en utsikt över Mälaren. Byggnaden är ett 

punkthus med 21 bostadsrätter, fördelade på tvåor, treor, fyror och femmor. 

Storlekarna varierar från 63-133m2. Byggnadens fasad är uppdelad i två delar, 

där ena halva är av puts och den andra halvan av tegel. 
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På NCC:s hemsida marknadsförs området så här: 

Längst ner på lummiga Spinnakergatan, intill den glittrande Mälaren och 

småbåtshamnen bor du i ett av Västerås mest vattennära lägen mittemellan 

stad och natur. Här har du nära till allt som Västerås har att erbjuda 
(http://www.ncc.se 2013-05-14). 

 

Figur 4.5 Översiktskarta, Spinnakern 

Metod 

Redan innan byggstart visste man att projektet skulle ha en väldigt 

komprimerad och pressad tidplan då inflyttningsdatum redan var satt. En 

diskussion om olika byggmetoder för att säkerställa en effektiv tidplan 

gjordes. Platschef och arbetschef är de som påverkade valet till störst del men 

även arbetsledare var involverade. Efter ett platsbesök på Flens byggelement 

beslöt man att beställa utfackningsväggar med hög prefabriceringsgrad. 

Man ansåg att ingen speciell erfarenhet behövdes för arbete med 

utfackningsväggar av hög prefabriceringsgrad då montaget är väldigt enkelt. 

Man måste dock säkerställa att hanteringen av elementen görs noggrant då 

skador eller dålig täckning av ett block kan leda till fuktskador. 

http://www.ncc.se/
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Figur 4.6 Monterade utfackningsväggar och stålpelare, Spinnakern 

Tillverkning och montage 

Den prefabrierade utfackningsväggen är uppbyggd på följande sätt: I botten 

ligger en slitsad plåtskena så att eventuell fukt kan ta sig ut och inte ska sugas 

upp. Till stående reglar användes trä i delen med tegelfasad. I väggarna med 

putsfasad används stålreglar för att säkerställa att fukt från putsen inte 

tränger in till reglar med organiskt material. Båda väggtyperna har 

hammarband av trä. På hammarbandet är en tätningslist fäst vilken man vid 

produktion lägger plattbärlaget på. Väggarna är isolerade och plastade. På 

utsidan är en fibergipsskiva monterad. En valvavstängare är monterad i 

utfackningsväggens liv med en hård isolerskiva på insidan som man sedan 

gjuter emot. Väggarna byggs för att monteras mellan stålpelare och den 

gjutna betongstommen. 

En utsättare har innan montage sett till att pelare och väggplacering är utritat 

på plattan. En till två smeder monterar stålpelare enligt utsättning. Dessa 

monteras två våningsplan åt gången. Dagen innan montage kommer de 

färdiga blocken i stålhäckar, staplade och märkta i montageordning. 

Elementen är väl inpaketerade med en skyddande plast från fabrik. 

Timmarna före första rasten på montagedagen förbereds montage. Vinklar 

bultas fast i plattan som man så småningom ställer väggarna emot. 
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Stålhäckarna lyfts sedan upp på plattan om utrymme för detta finns, i annat 

fall får häckarna stå på marken. 

Blockens skyddsplast tas sedan bort och skyddsräcken placeras i de 

förmonterade fästena på valvavstängaren. Väggen lyfts sedan upp, under 

tiden avmonteras befintliga skyddsreglar och skyddsräcken där väggen ska 

stå. När utfackningsblocket är upplyft används de avmonterade reglarna för 

att monteras på det nya blocket.  Väggen ställs sedan emot vinklarna man 

tidigare bultat fast. Väggen fästs i betongplattan med monteringsstag som 

med ett vattenpass justeras så väggen står i lod. På en arbetsdag monterar 

man cirka tio block vilket i detta projekt motsvarar ett halvt plan. 

 

Figur 4.7 Montage utfackningsvägg med skyddsräcken, Spinnakern 

För- och nackdelar 

Enligt AL X, var den främsta fördelen att stommen kan resas snabbt och 

byggvärmen kan slås på i ett tidigt skede. Man är med denna metod inte 

orolig för moment som annars kan vara kritiska, som invändiga arbeten. 

Hantverkarna tycker det är bra att slippa montage av fönster. Det är ett 

moment som är besvärligt och inte särskilt bra ur en ergonomisk synvinkel. 

Samtidigt menar de att när fönstren redan är på plats riskerar man inte att de 

skadas på samma sätt som om de ligger travade i lägenheten. Dessutom blir 

det en betydligt öppnare och renare arbetsplats då man minskar 

materialupplag i lägenheterna, något som annars uppstår vid platsbyggda 

väggar eller väggar med låg prefabriceringsgrad. 

Vid egentillverkade byggelement i fältfabrik kan fönstren ibland hamna fel. 

Dessa problem undviker man med stor sannolikhet vid beställning av 

prefabriceradeväggar, då projekteringen från leverantören är noggrann. Efter 

nästan två plans montage har blocken varit bra. ”Leverantören har fått ett 

högt förtroende från oss, de levererar alltid raka och fina block och är alltid i 
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tid. Deras material är alltid torrt då man jobbar i klimatiserade anläggningar 

vid produktion”, säger den intervjuade arbetsledaren. 

Hantverkarna är också mycket nöjda över de levererade blocken. Däremot har 

man stött på problem när valvavstängaren har blivit skadad i leverans. Men 

hantverkarna tycker inte att det är ett stort problem då de lätt med några slag 

med hammare kan justera plåten. ”Plåten är ändå inte synlig på fasaden då 

puts eller tegel kommer täcka eventuella bulor på plåten”, påpekar en 

hantverkare. 

Platschefen kommenterar att med prefabricerade väggar slipper man bygga 

upp ställning i samband med stomresning något som annars är en stor 

tickande kostnad för hyra. Ställningen monteras precis innan puts- och 

murarjobb ska göras. Förutom en minskad kostnad kan utrymmet där 

ställningen stått användas till materialupplag eller annat. 

I och med en snabbare resning kan andra omkostnader sänkas. Tornkranen 

kan monteras ner i ett tidigare skede, samtidigt som maskin- och 

etableringshyror kan avskrivas tidigare. 

En nackdel i detta projekt var att stålpelarna inte var integrerade i väggen. 

Man anser att man lika gärna kan bygga in dessa då komplettering inte är så 

tidseffektivt.  Samtidigt hade integrerade stålpelare gjort möjligheten att göra 

större block. Större block bidrar till att man kan resa fler löpmeter vägg. Man 

uppskattar att montage av ett plan skulle ta en dag istället för två som det gör 

i nuläget. ”Det går lika snabbt att montera ett block som är två meter som ett 

block på sex meter”, kommenterade en arbetsledare på arbetsplatsen. 

Hantverkarna på plats förklarar även att marginalen mellan stålpelare och 

utfackningsvägg är liten och då blir kravet av noggrann utsättning viktig för att 

väggar och pelare ska stå på rätt plats. Blir det för trångt så är det svårt att få 

in drevningen. 

Tiden mellan då väggarna ställdes på plats tills att plattbärlaget monterades 

var kritiskt. Utfackningsväggen stod då oskyddad mot nederbörd på grund av 

att yrkesarbetarna skar bort skyddsplast från hammarbandet. Vilket inte 

föreskrevs av leverantören. 

4.6 Fabriksbesök, Flens byggelement, Flen 

Följande material kommer från ett platsbesök på Flens byggelement där en 

intervju gjordes med produktionschefen. 
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Allmänt om Flens byggelement 

Flens byggelement bedriver sin verksamhet i Flen och levererar 

utfackningselement till byggen i norden. Företaget startades 2009 efter ett 

önskemål från JM AB, de ville beställa prefabricerade utfackningsstommar. 

Fabriken etablerades mitt under rådande lågkonjunktur och byggkris. Under 

fabrikens första halvår inkom inte en enda beställning, man väntade på JMs 

avtalade order. Fabriken hade vid denna tidpunkt ingen personal anställd i 

fabriken, men anläggningen var redo för produktion. Första uppdraget kom 

istället från PEAB AB. 

År 2010 omsatte bolaget 60 miljoner kronor, likaså år 2011. 

Tillverkningen 

I fabriken är man väldigt flexibel och bygger utfackningsväggar av både hög 

och låg prefabriceringsgrad beroende på kundens önskemål. Produktionen av 

utfackningsvägg uppgår i genomsnitt till cirka 600m2 per dygn av trästomme 

och 300m2 per dygn av stålstomme. 

Produktionschefen sa följande: 

Vi bygger i princip allt som kunden vill ha. Vår idé är att försöka ha ett så högt 

flöde som möjligt och så enkel produkt som möjligt, men vi tar även in 

specialbeställningar. Vi vill att kunden ska kunna köpa allt av oss. 

Mestadels produceras utfackningstommar i trä, utan isolering men med 

utvändig fibergipsskiva, monterade ventilationsdon, fönster, brandisolerade 

och integrerade stålpelare. Detta för att det är vad den största kunden och 

avtalspartnern beställer. Den näst vanligaste beställningen är 

utfackningselement med stålregelstomme med eller utan isolering, utvändigt 

monterad cementfiberskiva, monterade ventilationsdon, fönster, 

brandisolerade stålpelare och med valvavstängare monterade på 

hammarbanden. 

Som leverantör vill Flen helst vara med och påverka redan vid projektering i 

nyproduktioner. Produktionschefen menar att både Flen och beställaren 

tjänar på detta och att fel kan undvikas. Flen har en egen 

projekteringsavdelning, denna modellerar utfackningsblock i ett 3D-program 

från beställarens 2D ritningar. På det sättet får man en bra visuell bild av det 

färdiga resultatet och kan lättare se fel. Ritningar på utfackningsblocken 
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skickas sedan vidare till fabriken. Här matas varje mått på material in i en 

maskin som sedan längdkapar det torra lagrade materialet i exakta längder. 

När allt material är längdkapat förs det vidare till en annan station där syll, 

reglar och hammarband monteras. Vidare flyttas stommen till nästa station 

där gipsning av block sker. En annan station monterar, med ergonomiska 

maskiner, fönster och fönsterdörrar. Likt en bilindustri försöker man göra allt 

på en lina med moment som är effektiviserade. 

 

Figur 4.8 Fönsterdörrsmontage, Flens byggelement 
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För att säkert transportera utfackningsväggarna från fabrik, har en 

standardiserad intäckning av plast införts. Utsidan heltäcks från underkant till 

överkant och över hammarbanden, sedan monteras ett plåtkrön som 

plattbärlaget sedan ska anslutas mot vid montage. När blocken sedan packas 

för transport, heltäcks hela blockstuven i ett stycke. En åtta meter bred plast 

utan skarvar packar in hela blockbunten. Fuktkontroller i form av stickprov 

görs för att kontrollera fuktkvoten innan leverans. 

Framtid och åsikter 

Enligt produktionschefen blir det vanligare med stålstommar och 

utfackningsväggar som är helt oorganiska. Flera beställare har nyligen infört 

krav på detta. Från början ville man enbart producera utfackningselement 

med trästomme i fabriken. ”Vi tror nu att utfackningselement med 

stålstomme ska bli en stor marknad, så vi vill kunna producera det med”, 

menar han. 

Produktionschefen förespråkar utfackningsvägg med valvavstängare 

monterad på hammarbanden. Fördelarna med valvavstängaren är många, 

enligt honom. Inget efterarbete med bjälklagskanten krävs, som döljs och man 

får en helt slät fasad vid montaget av utfackningen. Fasaden blir tätare på 

detta sätt, då bara 15 millimeter för tätning mellan syll och bjälklag behöver 

drevas och tätas. Man säkerställer fukten på ett mycket bättre sätt. Det tar 

normalt cirka tre dagar från dess att utfackning är monterad, tills dess att 

plattbärlag ligger på plats och är färdigt för gjutning. När valvet är gjutet blir 

vägg och bjälklag en tät och homogen enhet. 
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Figur 4.9 Anslutning utfackningsvägg och stålpelare, Spinnakern 

Produktionschefen säger: 

Använder man valvavstängare så ska man köra med helisolerade och 

helprefabricerade utfackningselement från fabrik, utan fuktbekymmer. Så 

länge man är noggrann med hanteringen och inte punkterar skyddande plast. 

Utan valvavstängare hade jag dock inte valt ett helprefabricerat väggblock. 

Jag tror att den bästa totallösningen är att bygga med stålreglar och 

valvavstängare. Det kommer att öka framöver och det börjar vi se här i 

fabriken. Efterfrågan på det ökar, medan beställningar på trästommar 

fortfarande ligger på en konstant nivå 

Flen jobbar hela tiden med att ligga i framkant med metod- och materialval. 

Förutom ett förespråkande av oorganiska material så ser man nu över att byta 

isoleringsmetod. ”Att stå och isolera med skivor är ingen höjdare, vi vill nu 

implementera isolering med lösull.” Säger Produktionschefen. Detta ska vara 

ett mer tidseffektivt, lönsamt och smidigt arbete samt minskas materialspill 

som är dåligt för natur och miljö. 

Under platsbesöket visar och påtalar Produktionschefen de ergonomiska- och 

arbetsmiljöfördelarna man får från ett arbete i fabrik. Tunga lyft och transport 

av material reduceras då truckar och rullande materialställ används i största 

utsträckning. Bekväma arbetshöjder är anpassade för att slippa böja eller 

sträcka sig för att utföra arbetet. Detta främst tack vare monteringsbord där 

utfackningsväggarna byggs på. Inga lyft av tunga otympliga gipsskivor behövs 
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göras av personkraft då man använder sig av ergonomiska lyftmaskiner. 

Fönster och dörrar monteras lätt av en person med vakuumlyft. Belysning, 

klimat, föroreningar, buller, vibrationer och strålning är exempel på andra 

aspekter som lättare kan kontrolleras i en fabrik än på en arbetsplats. 

Flens byggelement har ingen avsikt att producera egna villor eller liknande i 

framtiden. De tror att den marknaden är mättad. 

4.7 Intervju, Knut Jönssons Ingenjörsbyrå AB, 

Konstruktör 

Det är viktigt att utfackningsväggen uppfyller sin funktion och de tekniska krav 

som ställs. Därför har en konstruktör på Knut Jönssons Ingenjörsbyrå, här 

kallad K X, intervjuats om de byggtekniska bitarna. Han har erfarenhet av alla 

de studerade utfackningsmetoderna och varit verksam som konstruktör i 

många år. 

Konstruktören K X, är en av de första aktörerna som kommer in i ett 

byggprojekts projektering. Hur stort inflytande han har beror på projektets 

beställare och vilken typ av entreprenadform som används. Vissa 

entreprenörer har standardiserade metoder som de använder och beställare 

kan då ha både utförande- och funktionskrav. Inflytandet beror också på hur 

konstruktören kan motivera sina lösningar och byggmetoder. 

K X ser inga fördelar med att platsbygga utfackningsvägg, visserligen tycker 

han att slutresultatet blir bra men att vägen dit är ineffektiv och onödigt 

slitsamt. ”En byggarbetare ska aldrig behöva lyfta någonting. Det ska alltid 

vara kranen som lyfter", säger K X. Han tycker att man endast ska platsbygga 

väggar när man jobbar med ombyggnationer men aldrig i nyproduktion. 

Halvprefabricerade väggar är att föredra och den väggtyp som är bäst tycker K 

X. Om användning av fältfabrik eller beställning av utfackningsvägg är bäst, 

låter han vara osagt. "Det är egentligen samma produkt, det är 

tillverkningsplatsen som skiljer sig åt, det omfattar inte min expertis”, säger K 

X. 

Användningen mot helprefabricerade utfackningsväggar är K X skeptisk mot. 

Beträffande nackdelarna säger han: 

Det finns dock många nackdelar. Det är svårt att kontrollera om man 

får in vatten utan att man märker det. Dessa väggar har ett montage 

som inte tål några som helst fel och man har svårt att få 100 procent 
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tätt i fogar. Detta kan leda till att när det blåser och regnar, får man 

stora tryckskillnader inne och ute. Vattnet kan då tränga in i alla 

möjliga små imperfektioner. 

 

Angående fast valvavstängare som monteras direkt på hammarbandet, säger 

K X: 

Man får inte den avsedda tekniska funktionen om man har en form 

som sitter fast i hammarbandet. Bjälklaget och väggen blir ihopgjutna, 

när sedan bockryggar och upplag tas bort deformeras bjälklaget. På så 

vis för man på laster på utfackningsväggen och det är den inte 

konstruerad för. Väggen kan få deformationer som leder till att fönster 

och dörrar hänger snett och börjar kärva. Byggande med 

utfackningsväggar bygger på att man har en liten springa mellan 

bjälklag och utfackning, man tätar och fogar mellan dem och de ska 

båda leva sina egna liv. 

Ett annat allvarligt problem är att man kan få problem med svängningar 

i balkonger. Den balkong man går på sätts i svängning och via 

regelstommen och dess fjädring, börjar balkongen under också gunga. 

Detta har jag upplevt, det är mycket obehagligt. Någon sitter på en 

balkong och plötsligt börjar den gunga för att grannen ovanför går ut 

på sin. Det är viktigt att utfacken bärs av bjälklagen och inte tvärtom. 

 



Examensarbete: UTFACKNINGSVÄGGAR 

 

38 

 



 

 

39 

 

5 ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta kapitel jämförs och analyseras förutsättningarna för de olika 

metoderna. För- och nackdelar sammanställs och analyseras. Slutligen 

kommer exempel ges på när respektive metod är att föredra. Det bör tilläggas 

att faktorer (så som arbetsmiljö, ergonomi, tid osv) värderas annorlunda i 

olika projekt och på olika företag. 

5.1 Öppen konstruktion 

Att bygga en stomme öppen är det bästa alternativet för att förhindra 

fuktskador på utfackningsväggar tack vare det väderskyddande taket. 

Metoden är något långsammare än produktion med stängd stomme. Man får 

ett svårare montage vid användning av utfackningsväggar då blocken måste 

dras in i konstruktionen med linor. Det kan vara svårt att få in blocken längst 

upp då takfoten kan vara i vägen. Vid montage i en öppen konstruktion kan 

ställning inte vara uppe vilket är en nackdel. 

5.2 Stängd konstruktion 

Vid byggnation av stängd stomme är risk för fuktskador större då 

utfackningselementen står oskyddad mot nederbörd än vid öppen 

konstruktion. En stängd stomme kan dock pressa ner tidplanen då den ger 

möjlighet att starta med invändiga arbeten i ett tidigare skede på grund av att 

värmen kan sättas på relativt snabbt. Montaget av utfackningsväggar med 

denna metod är enklare än vid en öppen konstruktion. 

5.3 Platsbyggd utfackning 

Att platsbygga utfackningsväggarna förutsätter att stommen uppförs först, 

helt eller delvis, för att man sedan ska kunna bygga utfackningen i de 

öppningar som bildats i fasaden. 

Vid beaktande av byggtekniska egenskaper är metoden flexibel för justeringar 

och ändringar. Projekteringsmissar eller sena revideringar avhjälps på ett 

relativt enkelt sätt på arbetsplatsen då allt material i regel längdkapas på 

plats. Platsbyggd utfackningsvägg är bäst ur fukt- och täthetsperspektiv, 

hammarband och syll bultas fast mot bjälklag med noggrannhet på 

millimeternivå. Den önskade kvaliteten från kan lättare kontrolleras jämfört 

med utfackningsväggar av hög prefabriceringsgrad. 
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Tidsplaner och materialleveranser blir även de mer flexibla. Bygget blir inte 

lika beroende av en exakt logistik som vid byggande med prefabelement, då 

man vid platsbyggt oftast har ett större materiallager på arbetsplatsen. 

Nackdelarna med platsbyggd utfackning finns inte i det slutgiltiga resultatet, 

utan mestadels i tillverkning och montage. Den dåliga arbetsmiljön och 

ergonomin är de mest negativa aspekterna. Metoden kan inte utnyttja de 

fördelar som finns med att bygga i fabrik, där arbetsmiljön och de 

ergonomiska bitarna kan kontrolleras och förbättras på ett helt annat sätt. 

Arbetsmiljön kan vara dammig, bullrig, våt och kall. Tillverkningsmetoden 

kräver obekväma arbetsställningar, tunga och relativt många lyft. Även 

säkerheten är sämre på en byggarbetsplats än i en fabrik. Risken för arbets- 

och framför allt förslitningsskador är väsentligt högre än i industrilokaler. 

Tidsåtgången i produktionsskedet är lång. Det tar längre tid att få huset tätt 

och kunna sätta på värmen, vilket är en nödvändighet för att kunna börja med 

invändiga arbeten och färdigställanden. Kostnader för hyra av ställning blir 

höga, då ställningen måste byggas i ett tidigare skede och vara på plats en 

längre tid när man platsbygger utfackningsväggar. Kostnader för maskiner och 

verktyg blir högre då fler moment måste utföras på arbetsplatsen. Utrymme 

för materialupplag och plats för bearbetning, iform av stora sågar och 

liknande, krävs i större utstärckning på arbetsplatsen. 

Det kan vara svårt att kostnadskalkylera och tidsbestämma arbetet med att 

platsbygga ytfackningsvägg. Momentet är ett riktigt hantverk utan 

förtillverkade delar, det kan därför bli stor skillnad på tidsåtgången beroende 

på vem som utför momentet. 

När ska man använda metoden?  

En platsbyggd utfackningsvägg lämpar sig bra för mindre byggen eller vid 

byggen där flera unika huskroppar ska byggas. I dessa fall tjänar man inte in 

etableringskostnaden för att upprätta en fältfabrik eller köpa prefabricerat 

från fabrik. När byggnaden har många vinklar, ytterväggsliv har många hörn, 

indragningar och balkonger mellan bärande stålpelare är det istället bättre att 

platsbygga utfackningsväggen. 

Vid lågkonjunkturer och om ett företag har stora outnyttjade resurser iform 

av arbetskraft, kan det vara en bra lösning att platsbygga 

utfackningsväggarna. Man ökar på detta vis sysselsättningen inom företaget, 
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flyttar tillverkningen till bygget och säljer då inte bort ett tidskrävande 

moment. 

5.4 Halvprefabricerad utfackning – fabrik 

Prefabricerade väggar har fått ett väldigt gott rykte gällande arbetsmiljö, 

ergonomi och säkerhet. Fler och fler byggföretag väljer att använda sig av 

denna metod för att undvika skador och förslitningar på sina anställda. 

Metoden är säker då kontroller på arbetsplatsen lätt kan göras för att undvika 

inbyggnation av till exempel byggfukt. 

Prefabricerade utfackningselements största fördel är att kunna resa en 

stomme snabbare med färre resurser. Att den även minskar arbetsplatsens 

materialupplag väsentligt gör att materialskador, svinn och slöseri minskas 

markant. I och med den snabba resningen kan även invändiga arbeten börja i 

ett tidigt skede vilket ofta är till en stor fördel i många projekt där tidplanen är 

pressad. 

Fönstermontage är ett moment som är besvärligt och slitsamt för kroppen, 

detta kan man undvika med prefabricerade utfackningsväggar då fabriken lätt 

kan montera med ergonomiska maskiner.  En viktig sak att tänka på är att se 

till att utfackningsblocken inte tar någon last för då kan fönstren kärva och i 

värsta fall inte gå att öppna. Alla laster ska tas upp av stålpelarna, vissa gånger 

har pallning av utfackningsväggar lett till att pelarna hänger lösa och tar då 

därför inte upp någon last. 

Nackdelen med halvprefabricerade element är risken för fuktproblem. De 

monterade blocken på plattan står oftast oskyddade två till fyra dagar innan 

plattbärlaget för planet ovanför sätts på som ett skyddande lock. Det blir 

väldigt viktigt att kontrollera att utfackningsväggarna har hunnit torka ut, om 

nederbörd har skett under dessa kritiska dagar, innan man börjar isolera och 

plasta. 

Under montage av utfackningsväggar kan problem uppstå vid höga 

vindhastigheter. De stora men lätta blocken tar lätt vind och kan börja rotera 

kraftigt. Detta är en farlig situation som måste has i åtanke vid montage. För 

att förhindra att detta ska ske kan linor fästas i blockens kanter som 

hantverkare kan parera med. 
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När ska man använda metoden? 

Produktion av halvprefabricerade väggar kan användas till de flesta projekt. 

Metoden är ett bra alternativ då man vill spara in på arbetskraftresurser. 

Lönsamheten ökar vid större projekt där produktionstiden kan kapas. Projekt 

som kan avslutas i tidigare skeden kan även avskriva sina olika hyror tidigare 

vilket är innefattar stora kostnader. 

5.5 Halvprefabricerad utfackning – fältfabrik 

Arbete i fältfabrik utnyttjar både en fabriks industrialisering, med högt 

produktionstempo och bättre arbetsmiljö, och fördelarna med prefabricering. 

Detta utan att sälja arbetet från byggarbetsplatsen. Man kan på ett snabbt 

och fuktsäkert sätt förtillverka utfackning i en fältfabrik. 

Vid utformandet av en fältfabrik har man möjligheten att anpassa 

arbetsmiljön och ergonomin, så att tunga lyft och andra slitande rörelser kan 

minimeras eller helst elimineras. Lyftanordningar, skruvdragare och 

spikmaskiner är exempel på bra och för kroppen skonsamma hjälpmedel som 

bör användas. Ergonomi och arbetsmiljö är mycket viktiga faktorer, som 

dessvärre är svåra att värdera ekonomiskt.  Genom bra arbetsmiljö följer 

förhöjd arbetsmoral, detta i sin tur kan leda till bättre kvalité och 

produktivitet. En god ergonomisk arbetsmiljö minskar även företagens och 

samhällets kostnader för skador och sjukdomar. 

Till skillnad från att köpa halvprefabcierade block från fabrik, har man hela 

produktionen kvar på arbetsplatsen och slipper betala för leverantörernas 

vinst. Tillverkningen blir mer tidsmässigt flexibel, de en till två personerna i 

fältfabriken kan effektivt användas som extra resurs och stöttning i 

produktionen, eftersom att de oftast inte spenderar hela arbetsdagar i 

fältfabriken. Dem producerar blocken i förväg, om någon blir sjuk skadad eller 

inte kan komma till jobbet, kan dessa fungera som extra resurs. 

Man slipper den exakta logistik och noggranhet med leveranser som krävs vid 

köp av utfackning och man slipper leverantörens pålägg. Projektets 

bemanningskurva blir jämnare om man jobbar med halvprefabricerade 

utfackningsväggar. Om man platsbygger utfackning efter att stommen är rest 

krävs mycket personal samtidigt. Man börjar då med takarbeten och 

utfackningsbyggandet samtidigt, båda momenten är personal och 

tidskrävande. Om man istället monterar utfackningen när stommen går upp, 
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kan man ha samma personalstyrka en längre tid. Det gör att det är lättare att 

styra arbetskraften och man slipper flytta runt personal mellan projekt lika 

mycket. 

Största nackdelen med en fältfabrik är den ytan som krävs för etableringen av 

den. I vissa projekt finns inte utrymmet och då blir metoden inte heller ett 

alternativ. 

När ska man använda metoden? 

Halvprefabricerad utfackning från en fältfabrik lämpar sig bäst när man har 

mycket utrymme och ett nog stort projekt för att tjäna in de 

engångskostnader som erhålls vid etablering av fältfabriken. Om man väljer 

att arbeta med fältverkstadsmetoden i flera projekt eller har en lång 

produktion för varje byggobjekt, kan det vara fördelaktigt att köpa ett 

ordentligt halltält istället för hyra. 

5.6 Helprefabricerad utfackning – fabrik 

Användningen av helprefabricerade byggdelar förvandlar byggarbetsplatsen 

till en monteringsplats. Helprefabricerade utfackningselement kan användas 

vare sig man väljer att resa stommen på det ”öppna” eller ”stängda” 

metoden. De helprefabricerade blocken kan monteras i takt med att stommen 

byggs upp, eller fällas in efteråt. 

Lik som andra prefabriceringsmetoder är den minskade produktionstiden den 

främsta fördelen. Till följd av minskad produktionstid är en annan stor fördel 

att hyror som ställning, kran och maskiner kan avskrivas tidigare, vilket ofta är 

en väldigt stor kostnad för entreprenörer. 

Mycket material på en arbetsplats kräver mer hantering och fler 

förflyttningar. Förflyttningar och omplacering av material har visat sig vara 

slöseri med tid samt ge upphov till skador och svinn av material. Med Just-in-

time-leveranser av prefabricerade utfackningsväggar undviks dessa problem, i 

bästa fall kan man med denna metod lyfta upp blocken på plats direkt från 

bilen. Men metoden kräver en preciserad och väl utförd logistik och tidplan, 

som är känslig vid eventuella förseningar. Uppstår förseningar som resulterar i 

en förskjuten tidplan måste mycket tid läggas ner på att ändra leveransdatum. 

Arbetsmiljön i en fabrik är överlägsen byggarbetsplatsen. Den kan anpassas så 

att yrkesarbetarna kan arbeta i ergonomiskt korrekta ställningar med 
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hjälpmedel och maskiner som är anpassade för detta. Arbetsmiljön är säkrare 

då montörer är utplacerade på stationer efter en montagelina, man riskerar 

inte att skada varandra som man på en arbetsplats kan göra då flera 

yrkesgrupper arbetar på samma ställen. Temperaturen i fabriken kan 

kontrolleras och vinden är obefintlig, montörer kan arbeta utan att frysa eller 

få vindsdrag-relaterade problem. Damm och partiklar kan tas om hand på ett 

annat sätt. Buller från stora maskiner och annat arbete kan reduceras. 

Materialspill blir mindre och tas generellt om hand på ett bättre sätt i 

fabriksproduktionen. En arbetsplats sopsortering och spillhantering är inte lika 

noggran vilket påverkar miljö och natur negativt. 

De största nackdelarna med prefabricerade utfackningsväggar är att 

noggrannheten vid hantering och montage av blocken blir mer kritisk. Om 

man väljer att förvara blocken på plats före montage måste detta göras 

fuktsäkert. Det är mycket viktigt att blocken inte skadas före eller under 

montage och att man försäkrar sig om att de inte utsätts för fukt och 

nederbörd. Fuktkontroller är svåra att göra då de organiska materialen som 

kan vara i riskzonen är inbyggda i väggen. 

Det är mycket viktigt att projekteringen är rätt utförd, då ändringar blir 

svårare att avhjäpla. Blockens passform ligger på millimeternivå, varpå 

utsättning och angränsande stomväggar. 

När ska man använda metoden? 

Prefabricering blir kostnadseffektivt för större projekt, gärna flera byggnader i 

samma eller liknande utformning, där man kan massproducera samma typ av 

block. 

Företaget bör tillämpa just-in-time-principen eller liknande, säkerställa att 

leverantörer kan leverera rätt mängd i rätt tid och att tidplaner och 

leveransplaner följs i det närmaste exakt. 

Det är också viktigt att kontrollera hur resurstillgången ser ut på ett företag. 

Ibland kan det vara lönsamt att behålla arbetsmoment på arbetsplatsen för 

att inte behöva varsla personal. I sådana fall bör man inte använda sig av 

helprefabricerade element. 
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5.7 Metoddiskussion 

Från början var tanken att studera tid och ekonomi mer noggrant som 

aspekter vid val av utfackningsmetod. Kostnadsbiten var mycket svårt att 

jämföra. Inte på grund av omkostnaderna de olika metoderna för med sig, 

utan för att det var svårt att få in vettiga offerter från utfackningsleverantörer. 

Leverantörerna var inte särskilt behjälpliga med prissättning och ville inte 

gärna lämna ut priser. Kanske för att de inte vill bli studerade och jämförda 

med andra leverantörer, eller för att priserna varierar i avtal entreprenörer 

och leverantörer emellan. 

Faktorn tid studerades inte i detalj i rapporten, utan metoderna jämfördes 

inbördes endast i form av vad som tar mer tid än den andra och vilka delar i 

byggprocessen som kan kortas ned tidsmässigt med respektive metod. 

Fler intervjuer och arbetsplatsbesök hade gett ett bredare spektrum och gett 

underlag för utförligare analyser, men fokus lades på kvalitativa intervjuer 

mestadels med platschefer. Varför platscheferna väljer en viss metod före en 

annan, har varit en central frågeställning i rapporten. Intervjuer med 

leverantörer kan vara subjektiva, därför intervjuades en oberoende 

konstruktör om de olika metoderna ur ett konstruktionsperspektiv. 
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6 SLUTSATSER 

Studien visar att metodvalet är beroende av ett projekts olika förutsättningar 

och att det inte finns en metod som är bäst för alla tillfällen. Arbetsmiljö, 

ergonomi, kvalitet, tid och kostnad har visat sig vara viktiga aspekter att ta 

hänsyn till.  

För att kunna uppnå god kvalitet med en god arbetsmiljö och säkra ett bra 

utförande visar studien att halvprefabricerade utfackningsväggar i de flesta 

fall är att föredra. Utfackningsväggar från såväl fabriksleverantör som 

egengjorda i fältfabrik, uppnår goda resultat med hög kvalitet. Dessa metoder 

bör användas i största möjliga utsträckning. Beroende på resurstillgång, 

utrymme på arbetsplatsen och den kompetens som finns tillgänglig ska man 

överväga om utfackningsväggar från fältfabrik eller från fabriksleverantör ska 

användas. Risker för fel i projektering eller fel i produktion minskas vid 

användandet av utfackningsväggar från fabriksleverantör. Studien visar även 

att förslitnings- och belastningsskador minskas samt att bemanningskurvan 

blir jämnare vid fabriksbyggda utfackningsväggar än om man bygger 

platsbyggt enligt traditionella metoder.  

Platsbyggda utfackningsväggar bör endast användas vid renoverings- och 

utbyggnadsarbeten, eller vid arbetsplatser där fältfabrik inte kan uppföras på 

grund av platsbrist och där man fortfarande vill behålla arbetsmomentet inom 

företaget. Platsbyggda utfackningsväggar kan dock vara ett alternativ vid små 

projekt där etableringskostnader för fältfabriker inte lönar sig.  

Enligt studien är helprefabricerade utfackningsväggar den tidseffektivaste 

metoden men också den med de högsta riskerna. Arbete med helprefab 

kräver en noggrann hantering vilket många gånger slarvas med på 

arbetsplatser. Minsta felhantering kan leda till omfattande fuktproblem och 

dyra extra arbeten. Metoden kommer nog att bli vanligare och mer säker i 

framtiden men i dagsläget är det en diskutabel lösning. 
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7 FORTSATTA STUDIER 

Förhoppningsvis har denna studie lett till ett ökat intresse för 

utfackningsväggar och metodval. Branschen utvecklas hela tiden varför 

metodval hela tiden kommer vara en intressant fråga. Nedan följer förslag på 

vidare studier för att få ytterligare kunskap inom området. 

 Kostnads- och tidsjämförelse mellan olika utfackningsväggsmetoder. 

 Granskning av utveckling för hantering och utförande vid 

helprefabricerade utfackningsväggar ur ett fukt- och täthetsperspektiv. 

 Redogörelse för vilka arbetsmoment som lönar sig att sälja bort, en 

tid-, kostnads- och arbetsmiljöfråga. 
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Bilaga 1 

Intervju 1 
 
PC X 
Titel: Platschef, PEAB 
Projekt: Steningehöjden, Sigtuna 
Utfackningsmetod: Halvprefabricerad i fältfabrik. 
 
Intervjuare: 
Marcus Pettersson, Uppsala Universitet 
Patrik Strömberg, Uppsala Universitet 
Datum: 2013-04-17 
 
PC X presenterar sig: 
 
Jag har arbetat med fältfabrik sedan 2005. 400 lägenheter har det blivit. Det 
var ingen som hade provat det då i Uppsala. Det var jag som introducerade 
det här. Med tanke på vädret tyckte vi det var bra att bygga skydden. 
Till en början gjorde ställningsbyggarna en fabrik åt oss med ställning och 
plast osv, som blåste sönder. Fördelen med den var att vi hade skjutbart tak så 
att så kranen kunde plocka utfack ur fabriken. 
 
Efter det så köpte jag ett tält. Att hyra tältet, under en 3 års period, kostar lika 
mycket som att köpa ett. 
Nu gör man utfacken i tältet och kör dem till kranen med traktor och 
långgafflar. Armerare och rörmokare hade fältfabriker förr. 
 
Val av utfackningsmetod: 

- Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av utfackningsmetod 
man ska använda sig av? 

o Vilka aspekter tar man hänsyn till? 
 
Ibland har beställaren krav att man ska använda ett visst system eller 
utförande. Tex med alla fuktproblem, i enstegstätade väggar som varit så har 
beställare sagt att utfackningen ska bestå av stålreglar och byggas på plats. 
Då får man finna sig i det. 
På två torn var det så. 
Det är mycket noga att man kollar fukten i reglarna så att man inte bygger in 
fukt. Men det kontrollerar vi. Samma sak gäller även stålreglar så att det inte 
står vatten i bottenskenan. 
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”Det är oftast inte metoden som det är fel, det är utförandet som brister. Man 
måste vara noggrann och kontrollera innan man slår igen.” 
 
Allmänt om projektet: 

- Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med fältfabrik? 
o Erfarenhet? Utrymme? Årstid? Etc.  
o Material, verktyg, ställning, skydd, kran, etc.  

 
Nu har jag varit i hela projekteringen, det är en fördel. Oftast kommer man ju 
in ganska sent i projekteringen och får börja forma huset själv. Hur man vill 
bygga och så. Det är ju självklart en platsfråga, man måste ha ganska mycket 
plats för en fältfabrik och jobba med utfackningen på det här viset. Man ska ju 
förvara de färdiga blocken någonstans, även om de är travade på varandra så 
tar de mycket plats faktiskt. 
Jämfört med platsbyggt vet jag inte vad som tar mest plats. Fältfabriken i sig 
tar ju upp en stor yta och färdiga block. Men om man platsbygger så ska man 
ju ändå förvara materialupplag för reglar och skivmaterial. Ett alternativ är ju 
att köra upp material, som reglar skivor och placera de på respektive valv, då 
gör man ju detta 2-3 månader innan de ska användas när stommen har gått 
upp och det står öppet i sidled, det funkar ju men det gäller att de inte ligger 
och kroknar. Men då tar det ju det plats i byggnaden. 
Annars får man ta in dem i öppningarna, där utfackningsväggen ska stå. 
 
På arbetsplatsen: 

- Hur ser arbetsgången ut vid arbete med halvprefabricerade 
utfackningsväggar från fältfabrik? 

o Materialhantering, produktion och montage 
 

Vi har kört färdigkapat från brädgården tidigare. Då hade vi plåtskena i botten 
och träreglar stående. Träreglarna står på en 1cm plastbricka som ligger på 
plåtskenan, för att eventuell fukt inte ska sugas upp i ändträt på regeln. 
Hammarbandet är vanliga träreglar 45x170 mm. 
 
Vi ställer skalväggarna av betong på valvet. Dagen efter så ställer vi i dem här 
utfackningsväggarna, skjuter och stagar fast dem och sedan bockar vi upp 
bockryggarna och lägger på locket, plattbärlaget alltså. Vi skruvar igenom 
plattbärlaget och drar på så vis fast hammarbandet mot bärlaget. Då är 
fönsteröppningarna igen-plastade. Elektriker, ventilation och rörmokare drar 
sina saker i plattbjälklaget och sedan gjuter man. 
Cykeln är ca 14 dagar från att man får gjutet valv på en våning, tills valvet 
ovanför är gjutet. Varje våning tar ca 14 dagar att växa ett plan. 
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När Uppbockningen är klar och trebenstöden står utställda, så lyfter vi in de 
inplastade fönstren, gips för innervägg osv, detta görs dagen innan 
plattbjälklaget läggs på. 
 

o Hur många hantverkare respektive tjänstemän är involverad? 
o Vad gör respektive hantverkare/tjänsteman? 
o Handlingar/Ritningar? 

 
- Vilka fördelar är det med denna metod? 

 
Vi har turen nu att brädgården ligger 200 meter från arbetsplatsen, så 
materialet ligger där och sedan kapar de upp virke till mig när jag säger hur 
mycket jag vill ha. Det levererar dem någon dag innan vi ska ha det bara. 
Vi brukar ha 1-2 man i fabriken. Det beror lite på hur det ser ut med den övriga 
verksamheten på bygget, det går även att ha en man i fabriken. De bygger 
klart några block sen körs dem ut med traktorn och då börjar han om. 
Arbetsledarnas uppgifter är främst inom logistiken, att det finns material på 
bygget. Och sen att göra CAD-ritningarna till blocken, de har en pärm som de 
stoppar in färdigritade block i, sen ger de den till gubbarna i verkstaden. 
Det tar nog en heldag för Arbetsledaren att rita blockritningar till en våning, 
det är ca 110 löpmeter. 
8-10 block/dag görs om dagen med 2 man. Ca ett block/timme. Det går inte 
dubbelt så fort med 2 man, därför vill jag att det ska vara en gubbe i 
fältverkstaden. Sedan kommer någon att lyfta ner blocket när det är färdigt, 
det fungerar bra. 
 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
 
Det enda är om vi ritar fel på CAD-ritningarna, att måtten är rätt. Så vi inte 
tillverkar massa block som inte passas vid montering. Det är viktigt att 
fönstren ligger i lod hela tiden på fasaden också. Men detta är ganska 
ovanliga problem, det har hänt någon gång att vi mätt fel. Det är viktigt att 
man sätter ut väggarna noga och kontrollerar med vattenpass att blocken 
lirar både i lod och våg. 
 

- Hur många meter vägg kan man producera med x antal gubbar? 
 

- Hur många meter vägg kan man montera med x antal gubbar? 
 
Risker/säkerhet/fel/åtgärder 

- Finns det vanliga återkommande fel vid projektering (handlingarna)? 
Vilka? 

o Varför uppkommer dessa fel? 
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o Hur åtgärdas dessa? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

- Finns det vanliga återkommande fel vid produktion i fältfabrik? Vilka? 
o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas detta? 

 
Om ett block är feltillverkat och vi upptäcker det i montaget, så tar vi bara ner 
det tillbaka till fältverkstaden och rättar till det. Då hoppar man bara över den 
väggen, tar nästa och montaget fortsätter på så vis, sen stoppar man i blocket 
man justerade efteråt. Det är inte någon panik om ett eller två block blir fel, 
man fortsätter bara montera. 
 

o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

- Finns det vanliga återkommande fel vid montering av utfackningsvägg 
från fältfabrik? 

o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas detta? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 
 

- Vilka personskador kan man riskera vid produktion av utfackningsvägg 
i fältfabrik? 

Risker finns när man använder spikpistoler och någon spik far iväg. Annars är 
det relativt ofarligt. 
 

- Vilka personskador kan man riskera vid montage av utfackningsvägg 
från fältfabrik? 

Vid montage är det farligt om vinden tar tag i blocken och börjar snurra. 
Utfackningsväggarna är lätta så dem kan börja snurra som tusan. Vi har 
avbrutit någon gång när det börjat blåsa.  
 

 
Personliga Frågor: 

- Vilka andra utfackningsmetoder har du erfarenheter från? 
 
Jag har testat den traditionella metoden, att man bygger utfackningen på 
plats. Problemet är att man lägger tiden på fel plats, jag tror att tiden kanske 
blir lika men det går åt mycket mer folk samtidigt i projektet. Man får en 
ojämnare gubbkurva. 
Det finns de som kör fältverkstad och stoppar i utfackningen efter man har 
rest hela stommen och taket ligger på. Det tycker jag är livsfarligt att göra så, 
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då ska man stå och dra in utfackningen från kranlinan. Linan kommer att 
fastna i takfoten coh då hänger blocket en bit utanför väggen och ska dras in. 
Det gör man i PEAB Enköping. Det skulle jag inte tillåta. 
 
Jag har inte testat att köpa utfackningsstomme. Man mister flexibiliteten med 
den metoden. Det kommer en lastbil en viss dag, då gäller det att allt är klart 
och man lyfter direkt ut lastbilen och montera dem. Nej, jag föredrar 
fältfabriken. 
 

- Är någon metod bättre för att ”enklare” kunna uppnå hög kvalitet?  
(Bärighet, beständighet, energikrav, täthet, fuktsäker, etc.) 

 
Övriga frågor: 

- Vilken metod är bäst ur fukt- och täthetsaspekt? Varför? 
- Är någon metod att föredra vid olika årstider? 

 
Årstid spelar ingen roll när man kör fältfabrik. Det funkar alltid utmärkt, 
möjligen kan man få problem om bygget blir för stort. Men då borde man 
kunna använda två fältfabriker. Men det gäller samtidigt att man har plats för 
detta. Fabrikerna, deras materialupplag och färdiga block kommer då att ta 
upp minst dubbelt så mycket plats. Alternativet om plats ej finns är nog då att 
köpa stommar från fabrik. Man kan ju också bara ha ett block på varje bord så 
det gäller att man har tiden och lyckas bygga 10 block om dagen om man ska 
montera 10 stycken. 
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Bilaga 2 

Intervju 2 

 

PC Y 
Titel: Platschef, PEAB 
Projekt: Rådmansängen, Sigtuna 
Utfackningsmetod: Halvprefabricerad i fältfabrik. 
 
Intervjuare: 
Marcus Pettersson, Uppsala Universitet 
Patrik Strömberg, Uppsala Universitet 
Datum: 2013-04-15 
 

Val av utfackningsmetod: 

- Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av utfackningsmetod 
man ska använda sig av? 

o Vilka aspekter tar man hänsyn till? 
Projektets storlek påverkar valet ganska mycket. Vid stora projekt är det 
svårare att använda sig av  fältverkstad, dels för att det är svårt att synka tiden 
för bygge av utfacknngsvägg med den övriga produktionstiden. Jag har bara 
kört halvprefab och fältverkstad de senaste åren. Lätt att man få lager med 
färdiga väggar. 

HV brukar anpassa hastigheten de bygger utfackningsvägg. En lugn dag kanske 
de bara bygger 4-5 st, för de vet att de inte behöver bygga mer för att ligga i 
fas. Samtidigt som de har kapacitet att bygga 10-11 st. De kunde istället gjort 
5st och sedan hjälpa de andra. 

o Vilka är inblandade vid val? 
Platschef bestämmer tillsammans med Arbetschef och Arbetsledare. Snickarna 
har mycket att säga till om. Lagbas och platschefen har mest att säga till om i 
frågan.  

o Styr inköpsavtal val av metod? 
Inga inköpsavtal finns med och styr. Avtal finns men det påverkar inte val av 
utfackningsmetod.  

Allmänt om projektet: 

- Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med fältfabrik? 
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o Erfarenhet? Utrymme? Årstid? Etc.  
Utrymme är viktigt. Man ska kunna förvara väggar någonstans, plocka ut 
dem, stuva undan dem. 

Vi hade ett tält som var 6 x 8 meter, det var i minsta laget. Vi börjar med att 
lägga ett golv i tältet, upp med ett monteringsbord och in med en riktig såg. 
Om man har plats kan man ju ha material och till och med upplag för de 
färdiga utfackningselementen. Man vill inte ha väggarna ligga färdiga länge, 
utan helst montera dem när dem är färdiga. Vi gör klart väggar till ett 
våningsplan och lägger undan dem. 

Årstiden har ingen egentlig betydelse. Vi ställer in en lite fläkt om det är kallt. 

o Material, verktyg, ställning, skydd, kran, etc.  
En fabrik brukar ha en lite container, en kompressor med tillhörande 
luftverktyg. Transport från fabriken sker med traktor, ingen travers finns. 

Skydd behövs inte mer än vad som finns. Bra belysning finns alltid. 

På ett bygge för ett tag sen hade vi kranen i närheten av fabriken, så den 
nådde tält och byggnaden. Vi hade då skjutbart tak på tältet och kunde lyfta 
elementen från fabriken direkt till montage platsen när tillräckligt många 
väggar är klara. Detta gäller ju att man har vissa förutsättningar för att detta 
ska funka, vi byggde på en stor plan. Med en kran som gick på räls och 3 hus 
stod på rad. Det var mycket bra. Annars är det vanligtvis så att traktorn tar ut 
blocket och kopplar till kranen. Eller att man travar en hel hög som traktorn 
tar ut. Då hade vi ingen traktor på plats, så vi var tvungna att ringa traktorn 
varje gång. Då gör man ju allt effektivare när den väl kommer. 

På arbetsplatsen:  

- Hur ser arbetsgången ut vid arbete med halvprefabricerade 
utfackningsväggar från fältfabrik? 

o Materialhantering, produktion och montage 
Vi börjar alltid med en arbetsberedning. Där går vi tillsammans igenom vad de 
vill ha för maskinpark. Hur fältverkstaden ska vara utformad, hur 
materialflödet ska se ut, vilka som ska sköta avrop på virke, vad för virke som 
ska användas (färdigkapat?), vart virkesupplaget ska vara? Vaxat? Skivat 
utvändigt? På beredningen är PC, Lagbas och de två HV som ska jobba i 
fabriken med. Vi kör med bottenskena av stål, resten är bara trä. Stålregel i 
botten och träreglarna är upphöjda. 

Någon dag innan montage ser man till att elementen för ett plan är klara, 
sorterar dem i montageordning. Man har på en planritning markerar blocken 
ex 1-35, de travas i samma ordning och lyftöglorna finns färdiga i blocken. Så 
killarna från fabriken går u och ställer sig på det tomma valvet och lagbasen 
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ställer sig och kopplar. Man kör ett helt våningsplan på montagedagarna. Så 
traktor behövs på etta sätt inte vara med vid montaget. Blocken packeteras in 
i presenningar tills lyften görs. 

Man kommer upp på en tom platta, ett bjälklag. Monterar utfackningen och 
sätter fast den, stämpar upp valvet, lägger på bjälklaget och sedan trär man i 
pelarna uppifrån emellan. 

o Hur många hantverkare respektive tjänstemän är involverad? 
2 HV i fabriken, ca 6 timmar om dagen för tillverkning och 2 timmar ute på 
bygget och gjorde annat. Samma killar som bygger väggelementen monterar 
också dem. Om någon av de är borta, så kan någon av de andra gå in och 
stötta och vi har alltid lager så det är inga problem. AL eller PC får stötta i 
värsta fall. Oftast kör vi färdigkapat virke. 

o Vad gör respektive hantverkare/tjänsteman? 
Arbetsledare ritar upp alla block i CAD, det behöver man inte göra vid ex 
platsbyggd utfackningsvägg. Däremot så är AL ute och sätter ut fönstret på 
valvet, för att se vart de hamnar i sidled i respektive utfackning. CAD-ritningen 
är mycket enkel (PAUS telefon 15.40)  

o Handlingar/Ritningar? 
Arbetsledarna ritar CAD-ritningarna. Det brukar ta ca 20 timmar/plan. Dvs. 2-
3 dagar/våningsplan. Det som tar tid är att få fram rätt mått, man måste tex 
för att få avståndet mellan stålpelare och fönster, räkna bort branddrev, 
drevmån osv. Själv ritandet går fort. Man har yttermått i stort sett och mått 
mellan pelare och fönster i princip. Ritningen ser i princip ut som en 4-kant 
med fönster i, måtten mellan syns på ritningen. Dem ser vi till att ha klara 
planvis inför montaget. Vid ex 4-våningshus är plan 2-3 lika och 1 & 4 unika. 

- Vilka fördelar är det med denna metod? 
Fördelarna är att det går otroligt fort att bygga, man får tätt hus vart 
eftersom att man bygger. Man kan sätta på värmen fort. Man minimerar 
risker och får bättre arbetsmiljö i fabriken. Ergonomin är bättre vid både 
element bygget och själva montaget. 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
Det är ganska fuktkänsligt under byggtiden, även om detta är en kort period. 
Man bygger under bar himmel när man fått upp utfackningen och innan man 
fått på bjälklaget. Man kan använda vaxat virke för att minimera fuktproblem, 
ofta runt fönster, underslaget tex. 

Svårigheten är att det är svårt att höjden på tex stämpen. De ska vara 
anpassade mot betongväggarna, utfackning stämp trappor. Om 
utfackningsväggarna är lite för höga så kläms de ihop, då får man problem 
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när man ska sätta i fönstren, detta syns inte innan. Detta slipper man om man 
platsbygger. 

- Hur många meter vägg kan man resa med x antal gubbar? 
Kommer inte ihåg exakt, men ca 100 lpm /dag kan man bygga i en 
fältverkstad, på en dag. Montaget är ungefär lika, ca 100 lpm /dag, 100-120 
lpm, men senaste gången behövde vi resa ca 80 meter så vi var klara kl. 14. 
Lyften är de som tar tid. Har man många stora långa block så går det mycket 
fortare än om man har många mindre och fler bitar. Man hinner montera ett 
block under tiden kranen hämtar nästa block.  

Risker/säkerhet/fel/åtgärder 

- Finns det vanliga återkommande fel vid projektering (handlingarna)? 
Vilka? 

o Varför uppkommer dessa fel? 
Oftast är det fel i ritningarna. Arkitekterna har en tendens att ha för små 
marginaler, ofta blir fönstren sitter för nära stålpelare så att drev och 
infästningar inte får plats. 

o Hur åtgärdas dessa? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

Det är svårt att hålla kalkylen när man bygger med fältfabrik, virkesbiten blir 
oftast dyrare. Vi har kört med färdigkapade reglar, kalkylen görs i löpmeter. 
Men beställaren eller konstruktören ka ha andra krav på reglarna som gör att 
de blir dyrare. När vi väljer att bygga med fältfabrik, väljer vi kanske att 
använda vaxade reglar till vissa bitar, då kanske detta inte är räknat med i 
kalkylen. Kalkylen kan vara gjord långt i förväg, innan platschef får göra sin 
egen kalkyl, då är pengen för bygget redan satt. Så om jag kommer in och 
räknar och det blir dyrare, så är det redan för sent. Husen är oftast redan 
sålda och jag kan inte jobba in de pengarna. Men man ändrar ändå kalkylen, 
men pengarna är fortfarande inte med från den första kalkylen. 

- Finns det vanliga återkommande fel vid produktion i fältfabrik? Vilka? 
o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas detta? 

De flesta felen beror på felritade block eller om något fönster på A-ritningen 
sitter fel i förhållande mot inredning. Man räknar oftast fel manuellt när man 
ritar blockritningen, men felen går ganska lätt att åtgärda. Man tar upp 
tidersågen och kapar den och laskar ihop allt igen sen, detta gör man nästan 
alltid på plats för man märker oftast inte detta förs montaget. Gör man det så 
är det ju bara skicka in blocket i fabriken igen och göra om, eller i värsta fall 
skrota det om det är mycket fel. I hörn kan det lätt bli fel, om en rektangulär 
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pelare är vriden så blir lätt blocket för kort eller långt. För långa block kan 
kortas, men för korta skrotas oftast. 

o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

- Finns det vanliga återkommande fel vid montering av utfackningsvägg 
från fältfabrik? 

 

Ett vanligt fel, när man bygger höga hus, är att utfackningsväggarna tandar 
från plan till plan och även i sidled. Det är svårt att få till att fasaden står helt i 
linje, man kan inte bara sätta ut ifrån baslinjer. Om en utfackning lutar 5 mm 
och baslinjen sitter 5 mm fel, då blir utfackningen 1 cm fel. Om man då sätter 
ut samma mått på nästa så blir det lite skillnad. Gör man så på fyra våningar 
så skiljer det 4 cm. Man måste därför kombinera utsättningen med att 
kontrollera med väggen under, det har vi börjat med nu. Detta är en av de 
vanligaste felen som gör att man sen får flytta väggen efteråt, genom att 
klippa av infästningen med tigersåg och sedan slå in väggen och sätta fast den 
igen.  

o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas detta? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

- Vilka skador kan man riskera vid produktion av utfackningsvägg i 
fältfabrik? 

- Vilka skador kan man riskera vid montage av utfackningsvägg från 
fältfabrik? 

Om det blåser så kontrollerar vi block i kranen med linor, blåser det för mycket 
så monterar vi inte. Men vi har aldrig ställt in något montage för vindens skull. 
Det finns någon vindhastighet som begränsar när man får använda kranen. 

Personliga Frågor: 

- Vilka andra utfackningsmetoder har du erfarenheter från? 
Jag har varit med vid byggande av platsbyggda utfackningsväggar. Då byggde 
vi så kallat omvänt. Började med stommen, reste den. La sedan på taket och 
sen byggde vi i utfackningen. 

- Vad har du för åsikt om dessa? 
Den metoden funkar också bra men den är mycket långsammare. Det blir ju 
långsammare uttorkning av betongplattor och fick inte på värmen lika fort. 
Det är ett bökigare montage, man ska upp på ställningen och montera skivor 
utifrån. De sitter på färdigt när man kör fältfabrik. 
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Platsbyggd utfackning är säkrare ur vädersynpunkt, man har taket på. 

Sen kommer allt det krångliga, man ska lyfta upp allt material, springa på 
ställningar och montera. Materialet måste lyftas in i ett tidigt skede, det tar 
mycket plats där det ligger. 

- Är någon metod bättre för att ”enklare” kunna uppnå hög kvalitet?  
(Bärighet, beständighet, energikrav, täthet, fuktsäker, etc.) 

Jag kan bara jämföra mellan platsbyggt och fältfabrik. Om man platsbygger 
kan man använda sig av enklare och billigare virke, men det man tjänar äts 
upp av arbetstiden, timmarna. Plattsbyggt blir mer skräddarsytt, det blir 
tätare. Man behöver inte lika mycket fog och tätning. Risken för felutsättning 
är mindre vid platsbyggt. Men jag har aldrig sett att det har blivit sämre 
kvalité av fältfabrik. Vi får samma kvalité ändå. Felen är annorlunda om tar 
olika tid att fixa, men slutprodukten är den samma i kvalitén. 

Vi har inte haft några fuktproblem på mitt bygge. Däremot så blev några block 
för höga, så vi fick kapa dem. Detta såg vi inte förs vi skulle montera fönstren, 
då hade vi problem att få in dem. Utfackningsväggen trycks ihop, så att 
fönsteröverliggaren trycks ner. 

Alla problem vi haft har vi märkt i produktionen och i ett väldigt tidigt skede. 

Övriga frågor: 

- Vilka är de huvudsakliga skillnaderna i omkostnader mellan 
platsbyggda utfackningsväggar och utfackningsväggar från fältfabrik? 

Tältkostnaderna är de uppenbara. Tältet vi använde gick på 90000kr ungefär, 
för hyra, upp- och nedmontage. Jag hyrde avställningsfirman. Det var 
egentligen en ställning som var inklädd. Men tex Benny har köpt ett 
hangartält, men det är större, mer permanent, och kan tas med till nästa 
bygge. 

Materialvalet, man kan gå ner ganska långt i virkeskvalitén vid platsbyggda. 
Har inte räknat på det, men jag tror det äts upp utav tiden. 

- Vilken metod är bäst ur fukt- och täthetsaspekt? 
- Är någon metod att föredra vid olika årstider? 
- Är någon metod bättre vid olika geografiska platser? (Malmö kontra 

Kiruna) 
Jag kan bara spekulera, men det borde ha betydelse. Det är ju torrare och 
kallare längre upp, och varmare och blötare längre ner. Det borde vara mer 
platsbyggt längre söderut, men detta är bara spekulationer. Söderut kör man 
mycket med PGS, ett prefabsystem hos PEAB. 
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Hade jag byggt i Kiruna hade jag hellre kört fältfabrik, på vintern funkar det 
klockrent. Allting är ju torrt. Det är värre att bygga på sommarn, jag vill dra 
igång ett bygge när det blir kallt och köra stomme på vintern. Man vet att 
snön kan man både blåsa och skotta bort, men om det kommer 30 cm regn så 
är det värre. Jag föredrar att bygga under vintern. För att slippa just fukt och 
den problematiken. 

- Vilken metod är bäst ur säkerhetsaspekt? 
Platsbyggt är nog bättre. Man tar bort risken med att man tar bort 
skyddsräcket för att montera väggblocket. Då är det ju fritt fall rakt ut. 
Fördelen är alltså för platsbyggt att man står i lägenheten och jobbar med 
ställning utanför. Fallrisken är nog den största risken med montage av 
utfackning vid fältfabrik, vi har ingen sele när vi monterar. I själva fältfabriken 
finns inga större säkerhetsfaror. Det i så fall sågarna och maskinerna, men de 
finns vid samtliga metoder. 

- Vilken metod är bäst ur arbetsmiljö- och ergonomiaspekt? 
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Intervju 3 
 
PC Z 
Projekt: Betongplattan, Uppsala 
Utfackningsmetod: Platsbyggt 
 
Intervjuare: 
Marcus Pettersson, Uppsala Universitet 
Patrik Strömberg, Uppsala Universitet 
Datum: 2013-04-19 
 
Val av utfackningsmetod: 
 

- Hur går man till väga för att bestämma vilken typ av utfackningsmetod 
man ska använda sig av? 

Uppsalahem är beställare. Vi räknade först på en lättklinkervägg, med 
betong och lättklinker som man nätar och putsar. Blocken har färdig yta 
inne är av betong, isolering och sen lättklinker utåt. Vi räknade på den men 
kunde inte ”räkna hem den”, det är ekonomin som styr. Så i detta fall gjorde 
vi kalkyler och utvärderade dem. 
Att vi har stål som utfackningsstomme är ett beställarkrav från 
UppsalaHem. De vill ha oorganiska material i utfackningsväggen. Det är det 
i lättklinkerväggen också. Man utgår från vad beställaren vill ha och vilka 
krav dem har. 
 
Vi valde att bygga utfackning efteråt, jag är ändå förespråkare för att man 
ska ha färdiga utfackningselement. Men nu ska vi prova att bygga 
platsbyggt då, för vi har ju även krav på lufttäthet, 0,30 är kravet här, det är 
ett tufft krav. Vi räknar med att det blir tätare med platsbyggt och att vi 
tätar alla anslutningar. Det blev nog tätare, för vi har ju klarat 
täthetstesterna. Jag tror ju att om man har en färdig vägg från fabrik och 
bygger en installationsvägg så tror jag man kan klarar tätheten ändå. 
 
En annan anledning är att det varit mycket fuktdiskussioner, vi ville ha 
stommen öppen och låta den urluftas för att få ner torktiderna. Det är ju en 
aspekt som vi i arbetsgruppen diskuterat, men jag har inte märkt att det 
gått snabbare. Men det kan ju bero på årstiden och det tror jag att det gjort 
i detta fall, jag ha hört fler som säger samma sak. 
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Jag får egentligen hellre upp stommen och får tätt hus tidigare, kunna sätta 
på värmen och kunna sätta på avfuktare om det behövs. 
 

o Vilka aspekter tar man hänsyn till? 
o Vilka är inblandade vid val? 
Arbetschef, Platschef, Projektledare, Arbetsledare och eftersom att 
det är partnering även personer från Uppsalahem. 
 
o Styr inköpsavtal val av metod? 
Nej, vi har så kallade PEAB-metoder, det är egentligen som en 
erfarenhetsbank. Vi väljer som vi vill lite, det finns ingen direkt 
styrning.  

 
Allmänt om projektet: 

- Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med platsbyggda 
utfackningsväggar? 

På Två Torn, levererade Europrofil stålreglarna. Då fick vi till och med 
ritningar på alla utfackningsväggar. Det var överarbetat, vi brände nog lite 
onödiga pengar på det. 
 

o Erfarenhet? Utrymme? Årstid? Etc.  
Vi lägger mycket krut på riktiga arbetsberedningar, för alla moment. Det är 
viktigt att utförandet blir ordentligt, bland annat för fukt och för tätheten. 
Årstid spelar oftast mindre roll när vi väljer, vi tar inte med det i tanken direkt, 
men vi har fått problem denna vinter med att snö blåser in och att det blir is 
plattorna. Det går åt mycket tid åt att hacka bort den. 
 

o Material, verktyg, ställning, skydd, kran, etc.  
Man måste i princip ha med sig ställningen upp i takt med att huset växer. 
Man bör i alla fall inte vänta så länge. En fördel med det kan ju vara att 
man har ställningen som ett skydd då. I projektet Betongplattan används 
väldigt stora fönster med låg bröstningshöjd, då finns det en risk att man 
ramlar ut genom dem. På så vis är ställningen bra. 

 
På arbetsplatsen: 
 

- Hur ser arbetsgången ut? 
Vi började med utfackningen när vi hade skyddsstämpat, för att minimera 
materialet så att det skulle kunna tas ut smidigt. 
Annars är arbetsgången så att: Bjälklaget gjuts, utsättningen görs, sedan 
gjuter vi stommen, på med plattbjälklag och så går det runt så i princip, men vi 
börjar sätta stålstommen i utfackningen när våningen ovanför är gjuten. Det 
är en fördel med plåt. Vi har lyft in material och fönster innan vi satt igen 
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utfackningen, då riskerar man skador och betongstänk. Det har vi fått på vissa 
ställen faktiskt. 

 
o Materialhantering, produktion och montage 

Färdigkapat för stående reglar och för fönster och dörrar. Det är bra att köra 
så, dock ska man köra hammarband och syll på löpmeter, alltså att man 
längdkapar dem själv på plats. 
 

o Vad gör respektive hantverkare/tjänsteman? 
o Handlingar/Ritningar? 
 

- Vilka fördelar är det med denna metod? 
En fördel med att vi platsbyggde med stålreglar var att vi kunde börja ”stolpa 
upp” utfackningen väldigt tidigt. Direkt ovanstående bjälklag är gjutet så kan 
man börja. Bara man tänker på att man drar in bockryggar så de ej är i vägen 
och att man får ut material ur lägenheterna. Det kan vara krångligt annars, 
men nu hade vi riktigt stora fönster. Hade vi använt trä hade vi varit tvungna 
att vänta längre. 
Det borde vara lättare att uppnå täthetskrav. Övergångarna mellan 
utfackningen och bjälklag/stomväggarna. 
Vi fogar runt hela utfackningen runt om även fast vi plastbygger. Det kan 
tyckas överdrivet. Sedan sätter vi en installationsvägg som också klämmer fast 
plasten lite. 
Uttorkningen förhoppningsvis blir lättare. 
 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
Det tar längre tid att få tätt hus och att få på värmen i huset. Det är ju 
förutsättningen för att kunna sätta igång med de invändiga arbetena. 
 
Risker/säkerhet/fel/åtgärder 
 

- Finns det vanliga återkommande fel vid projektering (handlingarna)? 
Vilka? 

o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas dessa? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 
 

- Finns det vanliga återkommande fel vid produktion? Vilka? 
Sena ändringar, som vi fick här med fönsterplacering, är lättare att fixa med 
platsbyggda delar. Det är mer flexibelt om något missas i projekteringen. Men 
om projekteringen är bra, som den ska vara, ska det inte vara några problem. 
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o Varför uppkommer dessa fel? 
o Hur åtgärdas detta? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 

 
- Finns det vanliga återkommande fel vid montering av utfackningsvägg 

från fältfabrik? 
o Hur åtgärdas detta? 
o Hur länge kan det ta att åtgärda? 
o Hur påverkar dessa slutkostnaden? 

 
Personliga Frågor: 

- Vilka andra utfackningsmetoder har du erfarenheter från? 
Har byggt med fältfabrik. 
På brandstationen hade vi optimala förutsättningar för att bygga med 
fältfabrik. I gamla stationsdelen hade vi en travers i taket som även gick 
utanför huset. I fältfabriken hade vi montagebord först, sen restes blocken upp 
och vi monterade fönster. När dem var klara kopplade vi i blocken i traversen 
och körde ut dem och då kunde kranen hämta dem därifrån. Kranen nådde dit 
traversen slutade. Sådana förutsättningar brukar man inte ha. 
 

- Vad har du för åsikt om dessa? 
Logistiken blir mycket viktigare med prefabricerade delar. Om man har 
prefabricerad utfackning är man beroende av att den kommer i rätt tid för att 
man ska kunna montera den och gå vidare i produktionen. Detta blir inte 
samma sak med utfackning som är platsbyggd byggt i fältverkstad. 
 

- Är någon metod bättre för att ”enklare” kunna uppnå hög kvalitet?  
(Bärighet, beständighet, energikrav, täthet, fuktsäker, etc.) 
Jag tror att man kan räkna hem en prefabricerad vägg. Det är nog ett 
bättre alternativ faktiskt. Men om det är från en industrifabrik eller 
fältverkstad kan jag inte svara på.  

 
Övriga frågor: 

- Är någon metod att föredra vid olika årstider? 
- Är någon metod bättre vid olika geografiska platser? (Malmö kontra 

Kiruna) 
- Vilken metod är bäst ur säkerhetsaspekt? 

Det är nog färdig utfackningsvägg, förutsatt att man har kvar skyddsräcken 
när man monterar utfacken och tar bort först efteråt. 
 

- Vilken metod är bäst ur arbetsmiljö- och ergonomiaspekt? 
När man till emempel monterar fönster och sånt i en verkstad. Det kan ju inte 
bli bättre förutsättningar än så. Alla lyft och sånt görs med maskiner. 
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Det är faktiskt så att våra hantverkare tjänar pengar på att platsbygga 
utfackningsväggar, på grund av ackordet. Det ska givetvis inte styra, men dem 
trycker ju på lite för de vill ha kvar dem momenten så på så vis blir det ju ändå 
en aspekt i det hela. Då har de hellre fältverkstad på plats. Ackordet är satt så 
att man tjänar pengar på stommen, sen blir det nästan så att de ska spara 
kvar lite pengar till de invändiga arbetena. 
 

- Hur skulle du bygga om du fick välja utan att ta hänsyn till något 
speciellt projekts förutsättningar? 

Så färdigt som möjligt egentligen. Jag skulle vilja ha stålpelarna integrerade, 
färdig-gipsat, isolerat, fönster i och färdig fogat där också. Så slipper man köra 
med skylift eller gå tillbaka och göra efterarbeten. Men det är en risk med att 
få in fukt i färdiga element, man kan inte göra samma kontroller och märker 
detta inte på samma sätt. Jag tror att på stora projekt när man har ganska 
lång stom-tid så tror jag på en variant där man har fönster i, stålreglar. Jag vill 
inte ha trä i utfackningen. Jag skulle kunna tänka mig att fälla i utfackningen 
efter, då får man det bästa ut av alla metoder nästan. 
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Intervju 4 

Företag: Flens Byggelement 
Arbetstitel: Produktionschef 
Levererar: Utfackningsväggar från fabrik i olika prefabriceringsgrader. 
 
Intervjuare: 
Marcus Pettersson, Uppsala Universitet 
Patrik Strömberg, Uppsala Universitet 
Datum: 2013-04-18 
 
Historik och Allmänt om Flens 
2009 började vi med tomma händer, jag startade upp detta från noll. 
Samtidigt som kom det en kris, hela byggbranschen dök, så vi hade inte en 
enda beställning första året. JM kom men en order och ville att vi skulle starta 
upp det här. Så vi väntade på att kunna börja med den, under tiden hade allt 
utom anställd personal i fabriken. Första kunden vi levererade till var ett PEAB 
bygge. 
År två omsattes 60 miljoner, år tre, 60 miljoner. 2012 gick det dåligt, en riktig 
dipp. Nu känns det bra och vi har i princip fullt året ut, det är bra. 
 
Vi bygger i princip allt som kunden vill ha. Har dem uthängande burspråk med 
glasparti i fronten så fixar vi det, sådana har vi levererat. 
Vår idé är att försöka ha ett så högt flöde som möjligt och en enkel produkt 
som möjligt, förutom specialbeställningarna som beställs vi vill kunna leverera 
det med. Vi vill att kunden ska kunna köpa allt av oss. 
 
Vi producerar till, mest flerbostadshus, idag ca 600 m2/dygn i trä och 300 
m2/dygn i stål. 
Ett lastbilsflak är gränsen för hur stora block vi bygger, max 7,20 m x 3 m. 
 
Framtiden 
Vi ser ingen framtid i att producera egna villor eller liknande, den marknaden 
är mättad. 
Nu har det kommit mer förfrågningar på stålregelstommar. Det hade vi inte 
tänkt producera alls här, men vi kände att vi måste vara med på det. Några 
började standardisera helt oorganiska ytterväggar och då ville vi kunna 
leverera detta. Vi såg och tror nu att detta ska bli en stor marknad. Så nu kan 
vi leverera det med. Vi som leverantörer är ju med och styr branschen lite. En 
stålregelvägg blir ju bättre isolerad och om fukten tar sig in så är skenan i 
botten slitsad så vattnet kan ta sig ut. 
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Jag tror att totallösningen med stålreglar och valvavstängare kommer öka 
framöver och det börjar vi se här. Vi behöver nog nya lokaler till stålväggarna. 
Efterfrågan på träväggarna ligger på en konstant nivå. 
 
Hur ser efterfrågan ut idag? 

- Vilka beställer från er? 
JM är den största kunden. Jerntorget Bygg, NCC, ByggR1, PEAB m.fl. 
 

- Vad beställer man? 
Mestadels rena utfackningsväggar i trä, utan isolering men med utvändig 
skiva, monterade ventilationsdon och fönster, brandisolerade och integrerade 
stålpelare. Den näst vanligaste är stålregelstommar med eller utan isolering, 
med utvändig cementfiberskiva, monterade ventilationsdon och fönster, 
brandisolerade stålpelare och med valvavstängare (även kallad 
valvavstängare) monterade på hammarbanden. Fördelarna med 
valvavstängaren är att man slipper ta reda på bjälklagskanten efteråt, den 
försvinner man får en helt slät fasad vid montaget av utfackningen. Fasaden 
blir tätare på detta sätt, då bara 15 mm för tätning mellan syll och bjälklag 
behöver drevas och tätas. En fördel är att när man använder valvavstängare 
säkerställer man fukten på ett bättre sätt, det tar 3 dagar när man ställt 
utfackning och lagt på plattbärlag innan men kan gjuta och då blir det hela 
helt tätt. Det blir en homogen enhet vägg och bjälklag. Detta gjuter man ju 
ihop. Man reducerar även infästningen, man behöver endast fästa i 
nederkant, överkanten gjuts ihop med pelare och bjälklag. 
 
Vi vill ha beställningen 12 veckor innan första leverans, då ska handlingarna 
vara stämplade bygghandlingar. För de större projekten. Vi måste ha vår tid 
så vi hinner få hit stål där har vår leverantör 4 veckor. Sen vill vi rita upp 
samtliga block och ha 4 veckor på oss till det. Vi vill även ha lite flextid själva. 
Alltså 12 veckor totalt. 
Om något däremot blir fel så fixar vi det direkt och skickar det, det kostar ju 
men vi vill inte stanna deras produktion. Det är ju en säkerhet för dem, men 
det har bara hänt en gång och då hade dem slagit sönder ett block. En gång 
på 4,5 år, det är en enormt bra kvalité och leveranssäkerhet. 
JM gör så att de beställer stål och fönster själva och skickar det till oss, sedan 
monterar vi det. 
 

- Varför? (ex: varför beställs någon produkt mer än andra?) 
Vi säljer men tom utfackningsstomme för att man är orolig att man ska få 
fuktnivån i väggarna. Man tycker att fuktnivåerna kan sväva för mycket om 
man tar med isoleringen i produktionsskedet. Jag förstår dem till viss del, men 
om man använder rätt system, valvavstängaren är fantastisk. Men utan den 
kan jag hålla med om att det är tveksamt, utfackningen står skyddad för länge 
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då. Det behöver inte vara stora hål i plasten för att vatten och fukt ska tränga 
in. 
 
Våra helprefabricerade väggar har den utvändiga skivan utåt när den lämnar 
oss, vi har fått förfrågan om att även sätta dit putsbäraren, isoleringen alltså. 
Man kan även få med panel men allt detta är ju på förfrågan. 
 
Allmänt of prefabricering från fabrik 

- Vad är fördelen med fabrikstillverkning? 
Man kan kontrollera alla moment på ett helt annat sätt, man får en helt 
annan logistik. Just på logistiken är det stor skillnad. 
Jag bad en entreprenör räkna ut hur mycket det kostade att montera ett 
fönster på plats. Det kostade 1580 kr. Vi sätter i det här för 345 kr, med all 
logistik och rubbet, dem är ju 2 man också. Det är ju en stor fördel, men sånt 
tänker man inte på. Vi har ju även en helt annan kvalitetskontroll och nivå på 
kvalitén. 
Miljön är det också mycket bättre för, vi kan ju styra alla restprodukter och 
komprimera sådant. Vi tar hand om spill på ett bättre och annat sätt. Klimatet 
i fabriken är överlägsen den på arbetsplatsen, vi kan reducera för buller, 
damm och ha andra hjälpmedel och verktyg. 
 

- Finns det problem/svårigheter på en arbetsplats som kan undvikas 
genom fabrikstillverkning? 

Ja, säkerheten. Stå på en valvkant 10 meter upp och bygga vägg är ju ingen 
höjdare. Alla moment som vi tar bort från arbetsplatsen blir bättre för miljö, 
säkerhet, arbetsmiljö och ergonomi. 
 

- Finns det något moment som är svårt att säkerställa i fabrik som är 
lättare på en arbetsplats?  

Extrema situationer, när en arkitekt har fria händer, eller ett helt plan lutar. 
Vid vissa sådana situationer görs det bättre på plats. Men det beror mycket på 
projekteringen. Har dem bara tänkt på att vi ska leverera detta från början, då 
finns det inga problem alls. Men just utfackning ser jag inga fördelar att 
platsbygga helt egentligen. 
 
Förutsättningar 

- Vilka förutsättningar behöver en beställare för att kunna arbeta med 
prefabricerade väggar? 

Lyftinstruktioner och montageinstruktioner, men det skickar vi ju med i första 
leveransen eller innan när dem gör arbetsberedningar eller planerar för 
montaget. Det är inga problem för någon oerfaren att montera 
utfackningsvägg. 
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o Kunskap, erfarenhet, årstid, 
(Kan en oerfaren platschef arbeta med Prefab?) 

 
Prefabricerade utfackningsväggar, För- och nackdelar 

- Varför tycker du att byggföretag ska använda prefabricerade 
utfackningsväggar? 

o Fördelar? 
Dem säkerställer kvalitén och sparar pengar. Dem sparar byggtid också. Får 
på värmen snabbare och kan börja stomkomplettera betydligt tidigare. Jag 
uppskattar att man kan spara upp till 50 % vid vissa moment. Men 
platscheferna kan inte räkna på detta, de ser problem med leveransplaner och 
liknande. Räknar man den tid man spar med en sån här produktion så är det 
inget snack om att det blir billigare. 
 
Mitt tips på hur man ska bygga flerbostadshus: Skalväggar som bärande 
stomme, isolerade utfackningsväggar med stålpelare, fönster och monterade 
valvavstängare, plattbärlag. Så skulle jag köra upp stommen. Det måste vara 
det absolut bästa och effektivaste sättet att bygga.  
 
Produktionspersonal kan man hålla ner jättemycket med prefab. Det som 
kostar pengar är ju personal på arbetsplatsen. Här kan vi ju styra personalen 
och ha full koll på dem. På byggena är personal dels mycket dyrare, dels har 
man inte möjlighet att kontrollera dem. Det blir mycket spilltid. 
 

- Vilka nackdelar förekommer med prefabricerade utfackningsväggar? 
Skarvar som blir mot betongen, drevmånen, det är ju ett moment som 
tillkommer efteråt. Den finns ju även vid platsbyggt. Men då kanske det blir 
smidigare. Detta gäller runt utfacken. Har man valvavstängare så slipper man 
ju även överkanten. 
 

o Vilka byggprojekt bör inte använda sig av prefab? 
För små projekt kanske. Då får man lite för hög projekteringskostnad mot vad 
man vinner. Det kostar ju i princip lika mycket pengar att starta ett projekt för 
oss. Man vill ju gärna ha lite volym när man drar igång något. 
 

- Många avstår gärna från helprefabricerade väggar på grund av 
fuktproblem vid Hammarby Sjöstad, finns samma problem idag eller 
har nått ändrats? 

Det var ju som en naturkatastrof det året, det blåste ju sönder allt och 
regnade hela tiden. Det var synd att de projekten gick så dåligt, annars tror 
jag att vi hade kommit mycket längre idag. 
Helt plötsligt skulle allt göras på fabrik, men det var nog inte helt genomtänkt 
allt, hur man skulle säkerställa fukt mm. Men vid den tiden med 
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högkonjunktur, så var det så bråttom med allt. Man kastade bara ihop saker 
på fabriken och skickade iväg dem för efterfrågan var enorm i Sverige. 
Kvantitet mer än kvalité. 
 

- Vad skulle du rekommendera en beställare, hel- eller halvprefab? 
Varför? 

Har man valvavstängaren på utfacken så ska man köra med isolerade utfack 
från fabrik. Utan den hade inte jag gjort det. Hammarbandet är exponerat i 
max 3-4 dagar, sen gjuter man ihop utfackningsvägg och bjälklag till en 
homogen enhet, då är det ju stängt där. Det kommer inte in fukt därifrån i så 
fall mellan utfackning och betongvägg i sidan, i mötet där, utfacken sticker 
oftast ut lite längre så hörnen kan bli exponerade, men det är ju bara en liten 
del som vi även har plastat. 
 
Kundgaranti 

- Hur säkerställer ni att ett element inte blir fuktskadat under 
produktion och leverans? 

Vi har en standardiserad intäckning av plast. Det blir heltäckt på utsidan och 
upp över hammarbanden en bit, sen har vi ett plåtkrön där uppe som 
plattbärlaget sluter an mot. När vi packar så heltäcker vi hela stuven i ett 
stycke, en 8 m plast som blir utan skarvar. Vi utför även en fuktkontroll iform 
av stickprov, de visar vad vi har för fuktkvot i varorna vi levererar. 
 

- Hur mycket reklamations jobb har ni? (%?)  
Ytterst få reklamationer. Det som blir är att fönster blir satta fel, ex ett 
högerhängt skulle vart vänster. Det beror oftast på att littereringen från 
Arkitekter kan vara för lång och endast skilja på en bokstav eller siffra. Vi har 
börjat jobba på detta med i våra sammarbetspartners så att vi får tydliga och 
bra littrering på fönstren. Detta är det enda som brukar vara fel. 
Vår egen proj-avdelning är supernoga, det är mycket viktigt. Vi ritar allt vi 
bygger här på plats själva och det är ca 100 000 m2/år i dagsläget. 
Oftast när de ringer och säger att blocket är fel, är det deras egen 
betongstomme som står fel. Så är det till 99,5 % av fallen. Eller att pilmåtten 
på deras ritning från konstruktören är fel.
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Yrke: Konstruktör, Knut Jönssons Ingenjörsbyrå AB 
Intervjuare: 
Marcus Pettersson, Uppsala Universitet 
Patrik Strömberg, Uppsala Universitet 
Datum: 2013-05-06 
 
Val av utfackningsmetod: 
 
- Hur stort inflytande har du som konstruktör att bestämma vilken typ av 

utfackningsmetod man ska använda i ett projekt? 
Det beror på vilken kund jag jobbar med. Om det är JM så har jag i princip 
inget, för där har vi redan utarbetat bestämda standardiserade lösningar. Men 
åt till exempel ett allmännyttigt bostadsföretag har jag stort inflytande, om de 
inte har egna standarder. 
Inflytandet beror också på hur jag kan motivera mina val av lösningar för 
kunden. Vill jag ha en speciell teknisk lösning så måste jag ju motivera varför 
och då blir det oftast som jag vill. 
 

o Vilka aspekter tar ni hänsyn till? 
Jag vill att det ska vara ett säkert montage och att lösningarna ska fungera som 
jag tänkt mig. Väggen ska få alla egenskaper som behövs även om det blir lite 
fel vid montaget. Lösningen och metoden måste tåla lite montagefel men ändå 
uppnå ett bra resultat., för fel blir det alltid. 
 
Platsbyggd utfackning: 

- Vilka för- och nackdelar finns det med denna metod? 
Jag kan inte se några fördelar med denna metod. Visserligen får man ett bra 
slutresultat men vägen dit är för besvärlig. Man ska inte slita på det sättet. Jag 
kände en platschef som sa ”En byggarbetare ska aldrig behöva lyfta 
någonting. Det ska alltid vara kranen som lyfter.” Det tycker jag är en bra 
inställning. Hjälpmedel ska göra det. 
 
Slutresultatet kan bli bra. Man kan göra kontroller på ett enkelt sätt och kolla 
att stålpelare bär på rätt sätt. Ergonomin är dock för dålig. 
 

- När ska metoden användas enligt dig? 
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I ROT-jobb i samband med ombyggnader när det är enda lösningen, men 
aldrig i nyproduktion. 
 
Halvprefabricerade utfackningsväggar – från fabrik: 

- Vilka fördelar finns det med denna metod? 
Det är den väggtyp som jag tycker är bäst. Montaget blir bra, självklart finns 
det fel man kan göra här med. Främst med infästningen. 
Man kan göra fuktmätningar och visuella kontroller. Man har stor 
kontrollmöjlighet trots att väggen är delvis prefabricerad. 
 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
Om man har inbyggda stålpelare och har pallat upp utfackningen lite för högt 
med plastbrickor. Pelaren sitter fast i utfackningsblocken och en glipa mellan 
plåt och pelare kan bildas. Då kan det bli så att pelaren inte står på den 
avsedda anfangsplåten. 
Det finns lösningar när pelarna sitter löst i utfackningsblocken, då är de 
oberoende av pallningen. 
 

- När ska metoden användas enligt dig? 
Detta tillsammans med fältfabrik är den bästa lösningen. Det är egentligen 
samma produkt, det är tillverkningsplatsen som skiljer sig åt. Ergonomin är 
bättre i industriell fabrik och logistiken blir enklare med fältfabrik. 
 
Halvprefabricerade utfackningsväggar – från fältfabrik: 

- Vilka fördelar finns det med denna metod? 
Oftast samma lösning konstruktionsmässigt tycker jag som halvprefab från 
fabrik. Utrymme på arbetsplatsen krävs i större utsträckning. 
 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
- När ska metoden användas enligt dig? 

Som konstruktör har jag inte så mycket att säga om annat än mitt område. 
 
Helprefabricerade utfackningsväggar: 

- Vilka fördelar finns det med denna metod? 
Man får en färdig vägg och kan snabbare komma igång med uttorkning. 
 

- Vilka nackdelar/svårigheter finns det med denna metod? 
Det finns många nackdelar. Det är svårt att kontrollera om man får in vatten 
utan att man märker det. Dessa väggar har ett montage som inte tål några 
som helst fel och man har svårt att få 100 % tätt i fogning. Detta kan leda till 
att när det blåser och regnar, får man stora tryckskillnader inne och ute. Så 
vattnet kan tränga in i alla möjliga små imperfektioner. 
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- När ska metoden användas enligt dig? 
 
Risker/säkerhet/fel/åtgärder 

- Finns det vanliga återkommande fel vid projektering (handlingarna)? 
Vilka? 

Vi gör sällan fel, vi tillhandahåller nästan bara detaljer för infästning och 
upplag och så vidare. 
 

- Finns det vanliga återkommande fel vid produktion? Vilka? 
 

Ibland missar man vissa förstärkningsåtgärder som behövs. På vissa ställen 
behöver man till exempel anfangsplåtar där lasten är stor, dem kan man missa 
att gjuta in. Missar man det får man krångla med att borra, skruva och 
injektera osv. 

 
- Finns det vanliga återkommande fel vid montering av 

utfackningsvägg? 
Man kan ibland missa att fästa väggen upptill. I värsta fall kan väggen då 
ramla eller blåsa ur. 

 
Personliga Frågor: 

- Vilka utfackningsmetoder har du erfarenheter från? 
Alla tidigare nämnda. 
När man väljer metod har man redan en uppfattning om vad som är bäst för 
tid och ekonomi, är detta inte lika viktigt för er. 
 

- Är någon metod bättre för att ”enklare” kunna uppnå hög kvalitet?  
(Bärighet, beständighet, energikrav, täthet, fuktsäker, etc.) 

Halvprefabricerad är den bästa enligt mig. 
 
Övriga frågor: 

- Hur tycker du man ska resa stommen? ”Öppen” eller ”stängd” 
stomme? 

o Vilka är för- och nackdelarna? 
Om man har en öppen stomme tycker jag att det bästa är att montera 
utfacken när stommen är uppe. Problemet med det har en länge byggtid, det 
kan också vara svårt att montera block i en öppen stomme, takfot kan 
exempelvis vara i vägen för kranlinan. 
 
Man får här ett snabbare montage och utfackningen svår inte oskyddade i 
samband med stomdriften. Man slipper att när det regnar så rinner det ner 
vatten på okontrollerade ställen. Har man fått på taket och rest stommen får 
man ett torrare montage och väggarna utsätts för mindre väderpåverkan.  
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Men stängd stomme kan man få på värmen snabbare och börja jobba 
invändigt, det leder till en snabbare uttorkning. 
 

- Vad tycker du om valvavstängare? 
o Vilka är för- och nackdelarna? 

Man får inte den avsedda tekniska funktionen om man har en form som sitter 
fast i hammarbandet. Bjälklaget och väggen blir ihopgjutna, när sedan 
bockryggar och upplag tas bort deformeras bjälklaget. På så vis för man på 
laster på utfackningsväggen och det är den inte konstruerad för. Samtidigt så 
är utfackningsväggens syll ganska klen och står på pallningsbrickor av plast. 
Väggen kan få deformationer som leder till att fönster och dörrar hänger lite 
snett och börjar kärva Byggande med utfackningsväggar bygger på att man 
har en liten springa mellan bjälklag och utfackning, man tätar och fogar 
mellan dem och de ska båda leva sina egna liv. 
  
Man kan få problem med svängningar i balkonger. Den balkong man går på 
sätts i svängning och via regelstommen och dess fjädring, börjar balkongen 
under också gunga. Detta har jag upplevt, det är mycket obehagligt. Man 
sitter på en balkong och plötsligt börjar den gunga för att grannen ovanför går 
ut på sin. 
 
Det är viktigt att utfacken bärs av bjälklagen och inte tvärtom. 


