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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet är att göra en jämförelse mellan prefabricerade och platsbyggda 
tak. Arbetes mål är att finna om något av alternativen är mer fördelaktigt än det andra med 
avseende på ekonomi, arbetsmiljö och kvalité. Två olika byggarbetsplatser har besökts för att 
samla in kunskap om hur arbetet går till. För prefabricerat tak har bygget av en eventhall i 
Kristinehamn studerats och för traditionellt platsbyggt besöktes en sporthall i Årjäng. Genom 
litteraturstudier och intervjuer med leverantörer och insatta personer i branschen har 
kännedom skaffats. 
 
Prefabricerade tak har använts med stor framgång i Norge under en längre tid men är inte lika 
vanligt här i Sverige. Genom att öka förståelsen för för- och nackdelarna med prefabricerade 
element kan dessa utnyttjas med större framgång. Genom att branschen pressas hela tiden att 
bygga snabbare och billigare kan prefabricerat vara en väg att nå dessa mål. 
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Abstract 
 
The main purpose with this diploma work is to compare the two production methods, 
premanufacturing and on-site construction. The goal is to deduce if one of the alternatives is 
more attractive than the other in view of economy, work environment and quality. To gather 
information about how the construction works, two various construction sites have been 
studied. The premanufactured roof was studied in Kristinehamn during the construction of an 
eventhall and for the on-site construction a sport arena in Årjäng. Information was also 
gathered through a literature study and by interviewing active persons in the building 
industry.   
 
The premanufactured roofs have been used in Norway with great success during a long period 
of time but are not that common here in Sweden. By increasing the understanding of the 
advantage and disadvantage of premanufactured building elements, they can be used with 
greater success. The building industry has under some time been pushed to build cheaper and 
faster, maybe the premanufactured element is the way to achieve this goal.   
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1 INLEDNING 
 
Föreliggande rapport och examensarbete omfattar jämförelse mellan prefabricerade och 
platsbyggda tak. Arbetet genomfördes januari till juni 2007 på fakulteten för teknik- och 
naturvetenskap, avdelning byggteknik på Karlstad universitet. Handledare under detta projekt 
har varit Hakan Basaran, och examinator Malin Olin. Uppdragsgivare har varit Bo Rom NCC. 
 
Bakgrunden till examensarbetet är att NCC ville ha en jämförelse mellan ett traditionellt 
platsbyggt tak och ett prefabricerat tak. Tid är en allt viktigare faktor inom byggbranschen, 
finns det en risk att slutresultatet blir annorlunda när man pressar tiden, vill man spara tid på 
bekostnad av kvalitet? Med ett prefabricerat tak kan byggnadstiden förkortas avsevärt i 
jämförelse med ett platsbyggt. Ett prefabricerat tak byggs under kontrollerade former 
inomhus, vid tillverkningen är risken att det tillförs fukt i konstruktionen minimal, vilket det 
föreligger en större risk för vid ett platsbygg tak. Det finns för- och nackdelar och med detta 
arbete skall det göras ett försök att reda ut de frågetecken som kan uppstå vid val av 
byggnadsmetod.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbeta är att jämföra prefabricerat och platsbyggt tak. Rapportens syfte är att 
finna om det finns några fördelar någon av metoderna som skulle göra det till det givna valet. 
 

• Finns det någon ekonomisk vinning vid val av byggnadsmetod? 
• Kan det vara så att användandet av prefabricerade element ger en bättre arbetsmiljö 

eller finns det eventuellt nya risker? 
• Kan ett prefabricerat tak mäta sig med ett traditionellt platsbyggt gällande kvalitet, 

finns det skillnader i kvalité mellan de olika sätten att bygga? 
• Finns det några tydliga eller mindre uppenbara nackdelar med att använda sig av 

prefabricerade byggelement?  
 

1.2 Mål 
Målsättningen är att belysa eventuella skillnader och likheter.  
 

• Blir kvalitén lidande om byggnadstiden förkortas, kan detta påverka slutresultatet?  
• Kan det finnas fall där det ena alternativet är direkt olämpligt att använda och kan bli 

avgörande för valet med hänsyn till kvalitén på den färdiga byggnaden?  
• Undersöka om det i något av alternativen föreligger risk för fuktskador.  
• Kan något av alternativen vara kostnadsmässigt ofördelaktigt med hänsyn på de krav 

som en beställare ställer, vad gällande värmeisoleringsförmåga, eller andra 
byggnadstekniska krav? 

 

1.3 Metod 
Genom litteraturstudier, platsbesök och intervjuer med personer inom byggbranschen kommer 
de olika metoderna att granskas för att se skillnaderna. Detta kommer att göras med avseende 
på ekonomi, arbetsmiljö, materialval och kvalitet.  
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Rapporten är indelad i tre olika delar, i den första delen sammanställs teori för att få 
information om skillnader i kvalité, ekonomi, konstruktionslösningar, miljöpåverkan och 
arbetsmiljö. Information har samlats in från litteratur, intervjuer, och sökning på Internet för 
att få kunskap om vad det kan ställas för krav på takkonstruktionen. 
 
I del två av rapporten kommer olika alternativ tas upp i för att klarlägga skillnaderna. Här 
kommer bland annat olikheter gällande projektering, monteringssätt, ekonomi, 
värmeisoleringsförmåga tas upp. Informationen här har hämtats från konstruktionsritningar, 
faktablad och intervjuer från de olika leverantörerna. Med avseende på kvalité kommer även 
en studie på arbetsmiljön att genomföras. Vid studien av arbetsmiljön kommer två 
arbetsplatser att besökas, en med platsbygg tak och en med prefabricerade element. Skillnader 
ibland annat tunga lyft, arbetsställningar och andra risker kommer att studeras. Detta föra att 
finna om det finns några för- eller nackdelar med något av alternativen. 
 
I den tredje delen av rapporten som redovisar målen som är uppsatta, kommer de olika 
alternativen att redovisas och jämföras. I jämförelsen redovisas det skillnader som finns 
mellan alternativen. 
 

• Byggnadstekniskt, om det t.ex. krävs speciella förhållanden för att konstruktionen 
skall kunna användas, om den uppfyller de krav som ställts från beställare eller 
liknande. 

• För skillnader vid ekonomin kommer metoderna studeras för att fastställa vad som 
skiljer för de olika konstruktionerna åt, här kommer bland annat kostnader för 
material och arbetsplatsomkostnader för de olika metoderna och projektering att tas 
upp.  

• Skillnader i arbetsmiljön där bland annat tunga lyft, väderpåverkan och risker 
redovisas. 

 
Kvalitén kommer att bedömas utifrån om de färdiga taken har några skiljaktigheter i sina 
funktioner. I denna studie har kvalitén främst bedömts utifrån risken för fukt i konstruktionen. 
Påverkar materialvalen kvalitén och har de några olikheter gällande miljöpåverkan och hur är 
arbetsmiljön vid de olika alternativen. Vad som skiljer dem åt kommer att redovisas och 
värderas.  
 
 

1.4 Avgränsningar 
Som avgränsning till denna rapport kommer endast taket att behandlas, andra byggnadsdelar 
kommer inte tas upp. Det som kommer att jämföras är ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Vid 
den ekonomiska jämförelsen med hänsyn på arbetskostnader, kommer endast den tid som 
förbrukas på arbetsplatsen att tas upp. Dock kommer skillnader i kostnad för projektering att 
tas upp. Med avseende på kvalitet kommer riskerna med fukt att behandlas vid de olika 
alternativen. Taken som valts för denna studie är av liknande karaktär d.v.s. idrottshallar. Det 
platsbyggda taket i Årjäng har en yta på 1170m² och det prefabricerade taket i Kristinehamn 
är på ca 8000m². Dessa tak lämpar sig bäst att använda vid byggnationer av t.ex. sporthallar, 
industrilokaler eller butikshallar. Dessa tak är inte avsedda att använda vid mindre byggnader 
som villor eller liknande.
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2 Teori 
 

2.1 Bakgrund 
Platsbyggda byggnader är det begrepp som alla känner till, det väljs ett läge där huset skall 
upprättas och därefter tas materialet till denna plats där det byggs till en färdig byggnad. 
Med platsbygg som byggmetod krävs en stor mängd planerande för att genomförandet skall 
utföras utan försening och så kostnadseffektivt som möjligt. Med detta menas bl.a. att för att 
byggande skall vara genomförbart krävs att ritningar stämmer överens med materialåtgången 
och tvärt om, att leveranser av material sker vid rätt tidpunkt, att det finns manskap som kan 
genomföra arbetet vid rätt tid osv. Denna planering är tidskrävande och kan även bli kostsam. 
Vi har under flera tusen år använt oss av denna metod och det har fungerat men med ny teknik 
och en mer krävande marknad så har det under det senaste århundradet skett en förändring 
som utvecklat de prefabricerade byggnaderna.  
 
Den som förmodligen var först med prefabricerade byggnader i Sverige var arkitekten Fredrik 
Blom [1], vars flyttbara hus bestod av dubbla brädväggar med lufttät papp. Tak, väggar och 
golv transporterades i delar och genom sin spåntning var de lätta att sätta samman. Även om 
de inte byggdes för att flyttas, användes en snarlik teknik till den som används idag där 
elementen är försedda med not och spånt för att kopplas samman. 
 
Att prefabricera är att flytta byggandet från den provisoriska byggarbetsplatsen till en fast 
industriell kontrollerad miljö. Här byggs de olika byggnadsdelarna så att de blir 
monteringsklara ute på byggarbetsplatsen. Ett försök till definition av prefabricerade 
byggnadsdelar är att produkten skall vara i byggsats, element eller moduler. Det vill säga att 
handlar det om en vägg skall den vara färdig till den grad att taket kan läggas utan 
komplettering, eller vid tak bör endast mindre arbeten som svetsning av skarvar för att få ett 
tätt tak. 
 
En av de fördelarna med att bygga med prefabricerat är att det går att genomföra ett bygge 
mer resurssnålt än om man skulle göra det på traditionellt sätt [2]. Genom ett 
industrialiserande av byggelement måste planering, projektering och samverkan vara bättre. 
Det handlar om att få en bra kommunikation mellan logistik och inköp för att få de fördelar 
som finns med detta. När detta fungerar går det att få ett bra flöde på arbetsplatsen. 
Användandet av färdiga byggelement betyder att produktiviteten på byggarbetsplatsen ökar 
och byggtiden minskas. Vilket även betyder att arbetskraftbehovet minskas och 
arbetsplatsomkostnaderna blir lägre. Genom att få klimatskalet snabbt på plats finns det 
utrymme för andra yrkeskategorier att påbörja sitt arbete. 
 
Vid byggprojekt med prefabricerade element är det viktigt att det så tidigt som möjligt att 
starta processen med att planera bygget. Det skall ske redan i programstadiet då produktionen 
skiljer sig från platsbyggt. Genom att taket levereras när det skall användas på bygget är det 
viktigt att alla steg innan taket är färdiga. Det blir kostsamt att ändra på konstruktionen när väl 
de prefabricerade elementen är valda och beställda. Taket blir ett kritiskt moment i projektet 
då det vid förseningar påverkar hela projektet.  
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2.2 Kostnader 

2.2.1 Projektering 

Projektering och planering är viktigt för att ett projekt ska bli lyckat. Finns det inte klara mål 
uppsatta är det även svårt att nå fram till målet. Vid uppförande av en produkt inom 
byggbranschen, byggs det en tillfällig fabrik på platsen för varje projekt till skillnad från t.ex. 
inom verkstadsindustrin där det byggs en fabrik för att tillverka tusentals produkter [3]. För att 
hålla kostnaderna nere och nå målet med rätt kvalitet är det viktigt med god projektledning, 
framför allt förberedande och planering.  
 
Projekteringsarbetet skall först och främst se till att beställarens önskemål och krav på 
byggnaden uppfylls. Det skall även optimera livstidskostnaderna så att årskostnaderna blir de 
lägsta möjliga under byggnadens livslängd. Projekteringens syfte är bland annat att ta fram 
produktionstidplaner, arbetskraftdiagram, maskinplan, inköps- och leveransplan.  
 
För att underlätta planerandet är det brukligt att dela upp projektet i etapper och mindre 
byggnadsdelar för att sedan bryta ner det i material och aktiviteter som krävs för att 
genomföra arbetet. Detta görs oftast med Work Breakdown Structure (WBS). Med en WBS 
där byggnaden delas upp i olika byggnadsdelarna och vidare ner till arbetsmoment kan då 
arbetet med hjälp av kalkylprogram göras en mängdberäkning av material och resursbehov. 
 

2.2.2 Arbetsplatsomkostnader 

Vid byggnation så uppstår vissa kostnader som är beroende av arbetsplatsen så som kostnader 
för bodar, tillfälliga vägar, tillfällig el, platschef, maskinhyra etc. Här ingår även de direkta 
kostnaderna (mängd- och installationskostnader)[4]. Arbetsplatsomkostnaderna är en kostnad 
som påverkas av byggtiden, om den tiden kan kortas ner blir inte heller kostnaderna för denna 
lika stor. 

2.2.3 Logistik 

Material av olika slag i synnerhet inbyggnadsmaterial är en stor andel av 
produktionskostnaderna vid ett byggprojekt [4]. Det är därför viktigt att det finns väl 
utarbetade rutiner för hur man hanterar materialfrågor på arbetsplatsen med hjälp av 
blanketter eller färdiga mallar. Detta för att förhindra de på arbetsplatsen förekommande 
väntetider som innebär att produktiviteten stannar av. Det kan vara leveransproblem av 
material, kranen som inte är tillgänglig för tillfället då den är upptagen av annan aktivitet, 
eller att det väntas på att ett tidigare moment ska slutföras innan arbetet kan fortsätta. För att 
kostnaderna skall hållas nere är det viktigt att ställa höga krav på planeringen av logistiken till 
arbetsplatsen, att man under planeringsarbetet som lett fram till arbetsplanen tagit hänsyn till 
leveranstider, materialåtgång, beställning av kran etc.  
 
Utan ett väl planerat inköpsarbete, leveransplanering samt planering av materialhantering på 
byggarbetsplatsen kan konsekvenserna och kostnaderna bli olika. För att se den totala 
kostnaden av logistiken behöver man räkna på helheten så som lagerföring, 
lagerhållning/hantering, transport och administration. 
 
Just-in-time är något som används mer inom byggbranschen, det betyder fler mindre 
leveranser men vid rätt tidpunkt för att slippa kostnaderna för lagerhållning. Vid 
leveransplanering skall man ha stora krav på noggrannhet, det får inte inträffa förseningar 
som stör produktionen. Därför skall leveranserna ske i rätt tid. Störningar och väntetider 
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kostar massor med tid och resurser. Genom att byggarbetsplatser oftast har ont om 
lagringsutrymme är det även här viktigt att leveranser sker i rätt tid då det är kostsamt att ha 
arbetare som jobbar med materialhantering istället för att bygga.  
 
En ny ide som håller på att sprida sig inom branschen är inte bara leverans i rätt tid utan till 
rätt plats och det utanför normala arbetstider för snickarna. Det vill säga att utnyttjandet av 
t.ex. kranar sker mer effektivt och att det inte stör övriga verksamheten.  Företaget 
Bygglogistik GBG AB [5] har som affärsidé att leverera material till byggen. 
 

2.3 Konstruktion förutsättningar 

2.3.1 Värme 

I konstruktioner och material sker transport av värme från ytor med högre temperatur till ytor 
med lägre temperatur. Detta sker genom ledning, strålning och konvektion. 
 

2.3.1.1 Värmeledning 

Ett materials förmåga att släppa igenom värme beskrivs som dess värmeledningsförmåga. 
Detta är den värmemängd per sekund som passerar igenom en kvadratmeter yta av ett 
material med tjockleken en meter då temperaturdifferensen är en grad [6]. 
Värmeledningsförmågan skrivs oftast med λ-värde (värmekonduktivitet) och har enheten 
W/mK. I fasta material utan porer sker värmetransporter uteslutande genom ledning 
exempelvis metaller. I andra material som innehåller både porer och gaser tillkommer 
strålning och konvektion. Således har även materialets densitet inverkan på dess 
värmekonduktivitet. Ett poröst material så som isolering innehåller mycket luft vilket i sin tur 
leder värme dåligt, detta ger ett lågt λ-värde. 
 
Vid beräkningar av en konstruktions praktiska värmegenomgångskoefficient, Up-värde, 
behövs först de olika materialens värmemotstånd. Detta är kvoten mellan dess tjocklek och 
värmekonduktivitet. Detta summeras och resulterar i konstruktionens Rt-värde som i sin tur 
leder till Up-värdet. 
Up-värde är det mått som används för att beskriva de förluster som sker genom värmeledning. 
 
Vid beräkningar av Up-värdet skall det utföras enligt modellen: 

Formel 1 

t

p
R

U
1

=  [W/m²K] 

 

Formel 2 

seisiT RRRR ++= ∑  

 

2.3.1.2 Värmestrålning 

Mellan ytor sker strålningutbyte om de har olika temperaturer så att nettoeffekten blir en 
värmeöverföring från den varmare ytan till den kallare [6]. Detta är det som sker mellan 
ytorna i luftspalter i tak och väggar. 
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2.3.1.3 Värmekonvektion 

Den värmeöverföring som sker mellan material och strömmande luft eller vatten i t.ex. en 
konstruktion kallas konvektion. Detta kan uppstå då luft rör sig intill en yta t.ex. i en luftspalt. 

 

2.3.1.4 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår ofta vid genomförningar där material har högre värmeledningsförmåga, 
eller där klimatskärmens utformning eller uppbyggnad medför ett ökat värmeflöde. Detta 
orsakar en större värmeförlust lokalt. Köldbryggor uppstår t.ex. vid träreglar, balkar och 
kramlor. Det kan även uppstå vid anslutningen mellan olika byggdelar så som anslutningen 
mellan tak och vägg. Vid dessa bryggor kan kondensation uppstå på takets insida på grund av 
temperaturskillnaden.  
 

2.3.2 Fukt 

Fukt finns överallt naturligt, i luften i form av vattenånga. Mängden vattenånga, som varierar 
med temperaturen kallas för luftens ånghalt. Varmare luft kan bära mer vattenånga, den 
maximala mängden kallas mättnadsånghalt. När varm luft som bär fukt kyls ner och 
mättnadsånghalten nås faller det ut som vatten, vilket då kan ge fuktskador.   
 
Byggfukt är även en annan orsak till att byggnadsdelar och konstruktioner innerhåller fukt. 
Detta är fukt som tillkommit under byggtiden, det är därför viktigt att byggnadsdelen får 
möjlighet att torka ut så att en jämvikt kan uppstå.  
 
Många byggnader får fuktskador under brukstiden som direkt eller indirekt orsakats av fukt. 
Detta leder till kostsamma reparationen och kan även leda till ohälsa för de som vistas i dess 
byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att ställa höga krav på kvalitén på 
konstruktionen redan i ett tidigt skede. Detta kan göras med hjälp av en 
fuktsäkerhetsprojektering (fuktdimensionering). Med detta menas att man redan tidigt i 
byggprocessen säkerställer att själva konstruktionen inte kommer att ta skada av direkt eller 
indirekt påverkan från fukt. 
 
Den stora orsaken till störningar inom byggbranschen är vädret, genom att minska denna 
störning kan besparingar på både tid och pengar göras. Vid platsbyggnation finns det 
möjligheter att använda sig av takskal som NCC utvecklade tillsammans med Jonsered 
miljösystem [7] som gett bra resultat för att minskar påverkan av nederbörd. Men takskalet 
minskar bara tillförseln av fukt i konstruktionen under byggnation men detta förutsätter även 
att materialet som används inte är fuktigt. Vid användning av material på byggarbetsplatsen 
medför detta även att dessa måste skyddas från fukt från omgivningen så som nederbörd, 
luftfuktighet, fukt från mark, vatten från installationer o.s.v. detta enligt den nya Regelsamling 
för byggande - Boverkets byggregler, BBR [8].  
 
Vid dålig inomhusmiljö anses det oftast bero på fukt som uppkommit vid konstruktionsfel 
eller fukt som blivit byggfukt under byggnationen. Därför är det särskilt viktigt att tänka på 
hur material förvaras innan det används. 
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2.3.3 Fuktsäkerhetsprojektering 

Enligt Boverkets nya byggregler [8] som trädde i kraft 1 juli, 2006 skall en 
fuktsäkerhetsprojektering utföras i varje byggprojekt. Fuktsäkerhetsprojektering är de 
systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte 
får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar 
som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet. 
Dessa finns angivna i BBR.  
 
 
”Med fuktsäkerhetsprojektering avses de åtgärder som syftar till att säkerställa att en 

byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt.” enligt BBR [8 Kap. 6:5]   
En byggnadsdels fuktsäkerhet kan fastställas genom kvalitativ bedömning, kvantitativ 
bestämning eller beprövade lösningar. 
 

Kvalitativ bedömning görs genom att byggnadsdelen kontrolleras med enkla hjälpmedel t.ex. 
genom att följa regler och anvisningar för hur en detalj eller byggnadsdel skall utformas. 
 
Kvantitativ bestämning är när beräkningar utförs för att få reda på en konstruktions 
fukttillstånd eller genom att utföra fullskaleförsök och göra mätningar för att fastställa 
fukttillståndet i byggnadsdelen. När beräkningar används bör rimligheten i resultaten bedömas 
och vid prövning ska osäkerheter i mätresultaten beaktas. 
 
Beprövade konstruktioner innebär att en konstruktionslösning som är väldokumenterad och 
fungerat tillfredställande under lång tid med liknande klimatpåverkan används. 
Konstruktionslösningens dokumentation bör innehålla ursprungliga handlingar, 
arbetsutförande och besiktningsrapporter. 
 

2.4 Materialval - Isoleringsmaterial 
 
Med hänsyn till fukt kan det vara fördelaktigt att välja ett material som är mindre känsligt för 
fukt. Att medvetet välja en stålstomme istället för trä är att minimera risken för byggfukt. Att 
förebygga fuktskador innan de ger kostsamma problem är det som Boverket vill uppnå med 
de nya byggreglerna om fuktsäkerhetsprojektering. 
 

2.4.1 Cellplast 

Produkten är inte klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. Inga särskilda risker finns 
vid normal hantering. Den är heller inte klassificerad som brandfarlig - men är brännbar. 
Förbränningsgaser kan innehålla koldioxid (CO2) och små mängder kolmonoxid (CO). Vid 
dålig syretillgång bildas högre halter kolmonoxid. Produkten är lämplig för 
materialåtervinning eller energiutvinning. λ=0,036 
 

2.4.2 Mineralull 

Mineralull är ett samlingsnamn för glas- och stenull och är en av de få material som med 
några få undantag klassificeras som obrännbart. Materialet är diffusionsöppet, det betyder att 
fukt vandrar lätt igenom den. Produkten suger inte vatten kapillärt och tar heller inte upp fukt 
från luften. Den är inte klassificerad som hälso-, miljöfarlig. λ=0,039 
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2.4.3 Träullit 

Träullit är tillverkat av träull och cement. Återvinning kan göras och kan användas som 
utfyllnadsmaterial, underlag på motionsspår eller som vätskeabsorberande strö. Om material 
deponeras i natur uppstår ingen negativ miljöpåverkan utan tvärt om ger det ett kalktillskott. 
När CO2 från luft binds med cementpartiklarna bildas kalk. λ=0,27 
 

2.4.4 Cellglas 

Cellglasisoleringsmaterial är ett material med utomordentliga ålder- och 
beständighetsegenskaper. Det framställs av rent glas och kol och innehåller miljontals 
hermetiskt slutna luftbubblor som ger både låg vikt och hög isoleringsförmåga. Det är 
beständigt mot angrepp av skadedjur och frätande ämnen. Det har hög tryckhållfasthet och låg 
värmeutvidgningskoefficient. Det är också lätt att hantera och att skära till i önskad form. Det 
är ogenomträngligt för alla slag av vätskor och gaser. λ=0,047 

2.5 Arbetsmiljö 
 
Byggarbetsplatsen är väldigt beroende av vädret, för att minska påverkan från vädret finns 
idag väderskydd som kan användas för att öka kvaliteten inte bara på den färdiga byggnaden 
utan även på arbetsmiljön. Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) sammanfattar i 
rapporten ”Framtidens produktionsmiljö - vägen till ett industriellt platsbyggande”[7] ett antal 
studier där väderskydd har används och dess resultat. Väderskyddet har i de praktikfall som 
studerats gett ett gemensamt resultat att arbetsmiljön har blivit bättre och att de som arbetat 
under väderskyddet är övertygade om att det är så de vill arbete i framtiden och att det skulle 
ge en positiv effekt på produktionen[7]. 
 
Den största kategorin av olyckor och dödsfall är fall på byggarbetsplatsen. Risken för fall 
skall förebyggas. Om det finns behov skall ställningar, skyddsräcken och arbetsplattformar 
användas. Detta behövs generellt när höjden är två meter eller mer. Enligt AFS 1999:3 gäller 
att räcken skall: 
 

• vara hållfasta, 
• vara tillräckligt höga (en meter är i regel tillräckligt, men ibland behövs högre) 
• ha åtminstone överledare, en mellanledare och fotlist eller vara gjorda på annat sätt 

som ger minst lika bra skydd. 
 
När arbete skall utföras där ställningar, skyddsräcken eller arbetsplattformar inte går att 
använda skall annan personlig fallskyddsutrustning användas. En säkerhetssele är att föredra 
då den fördelar rycket vid ett fall över en kant.   

2.6 Takkonstruktioner 
 
Konstruktionerna som kommer att redovisas här är lämpade för större byggnader så som 
sporthallar, industrilokaler eller affärslokaler. Dessa är inte lämpliga att använda sig av vid 
mindre byggnader så som villor eller flerbostadshus. Byggarbetsplatserna som besökts har 
varit två olika idrottshallar för studera platsbyggt tak och prefabricerade element från Lett-
Tak. Övriga konstruktionslösningar som redovisas är ett takelement från Träullit och ett 
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lättbetongselement från H+H celcon. De två senare konstruktionerna har tagits med i 
rapporten för få fler alternativ att jämföra då det inte finns fler alternativ på marknaden av 
färdiga element. De måste kompletteras med isolering och taktäckning för att bli ett färdigt 
tak.  

2.6.1 Traditionellt platsbygg tak  

Inom byggindustrin finns det en tendens att använda sig av metoder och 
konstruktionslösningar som man känner sig trygg med och som använts tidigare. Traditionellt 
tak kan till konstruktionen se lite olika ut men principen är den samma. Konstruktionsmässigt 
är det en stomme bestående av antingen trä eller stål beroende på användningsområde. 

 
Bild 2.1 Arbete med byte av tak på idrottshall i Årjäng 

 
Utformning 

Mot insidan används en perforerad plåt som fungerar som bärverk och har ljuddämpande 
effekt. Plåten fästes i takstolarna och i varandra. Ovan på detta läggs 50mm mineralull, detta 
täcks sedan med en diffusionsspärr av 0,2mm plast. Därefter följer 180mm cellplast och 
ytterligare 20mm mineralull. Det hela täcks sedan med takduk Protan SE [9] som 
varmluftsvetsas i skarvarna. 
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Figur 2.1 Skiss över platsbyggt tak 

 
Isolering 

Som isolering används både mineralull och cellplast. Mineralullens egenskaper att stå i mot 
brand och för att även fungera som ljudabsorbent i samverkan med den perforerade plåten. 
Denna konstruktion ger ett U-värde på: 0,144 W/m²Cº 
 

Fukt 

Byggnationens framskridande är väderberoende. Det är viktigt att skydda konstruktionen mot 
nederbörd och även det material som skall användas, det är inte lämpligt att lägga isolering 
om det finns risk för tillskott av fukt från nederbörd. 
 
Köldbryggor 

I princip förekommer inga köldbryggor 
 
Kostnader, tid 

Materialkostnader är ca 412kr/m² till detta tillkommer ungefär 45kr/m² för träarbetare[10]. 
Utöver detta finns även arbetsplatsomkostnader för materialupplag så som täckning och 
avlastning, maskinhyra för bland annat kap och kran och övriga arbetsplatsomkostnader så 
som bodar m.m. 
 
Byggnation 

Takbyggnationen kan delas in i flera olika moment där arbetet kan utföras av olika 
arbetsgrupper. Vanligtvis utför träarbetarna större delen av arbetet och en takläggare tar över 
vid taktäckningen. Den perforerade plåten som bildar bärverket lyfts på plats av en kran, 
träarbetarna lägger den på plats och fäster den i takstolarna. Innan arbetet med att lägga 
isoleringen kan framskrida är det lämpligt att ett helt fack är klart för att arbetarna inte ska ”gå 
på” varandra. Isoleringsarbetet kan påbörjas varvid isolering tas upp på taket och det första 
lagret med mineralull kan appliceras, skivorna läggs ut på den perforerade plåten och 
tillpassning av dessa görs vid behov. Diffusionsspärren kan sedan läggas ut och cellplasten 
kan komma på plats. Slutligen kan det sista lagret med mineralull läggas och här är det viktigt 
att skarvarna från tidigare lager inte överlappar då detta kan ge en försämring av 
isoleringsförmågan. Papp rullas ut och svetsas i skarvarna. 
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2.6.2 Lett-Tak Systemer A/S 

Tillverkaren av takmoduler startade 1981, dagens fabrik ligger i Larvik och har tre 
produktionslinjer med en produktionskapacitet på 250.000m² och en lagerkapacitet på 
20.000m². Patenten på systemet har norrmannen Jens Fredrik Larssen som har utvecklat detta 
system på Kungliga Tekniska Högskolan in Stockholm under tiden 1970-75.[11] 
 
Elementet levereras med asfalttakpapp eller takduk. Elementen produceras med olika slags 
undertak, oftast med 30mm stenull och perforerad stålplåt som monteras på fabrik. 
Perforeringen är ett alternativ för ljudabsorption men elementen kan fås med slät stålplåt. 
Standardbredden är 2.4m, längden anpassas efter konstruktionen upp till 14.4m. Tjockleken 
på elementen bestäms efter isoleringsbehov och spännvidd. Elementen kan monteras i 
byggnader med platt/låglutande tak med invändig avvattning och vid lutande tak kan utvändig 
avvattning användas. Systemet kan monteras i byggnader med normal luftfuktighet, men skall 
inte användas i lokaler med övertrycksventilation eller med hög luftfuktighet så som 
simhallar.   
 

 
Bild 2.2 Lett-Tak element som lyfts av kran.  Här syns utformningen av tunnplåtskassetterna. 

 
Utformning 

Lett-Tak är ett bärande takelement baserat på två parallella u-formade tunnplåtskassetter av 
varmförsinkat stål som huvudbärare. Plåtkassetten är sammanfogad med spik/limfog eller 
spikning med träreglar 48*71mm som tillsammans med plywoodskiva 15mm bildar 
bärverket. Elementet är fyllt med mineralullsisolering och har diffusionsspärr på undersidan. 
Det finns en dubbelhäftandetejp på varje långsida som skall göra att det blir en tät anslutning 
mellan modulerna. 
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Figur 2.2 Skiss över Lett-Tak element 

 
Isolering 

Elementet isoleras med stenullsisolering. Stenull har en bra värmeisoleringsförmåga men är 
även en brandsäker isolering.  Up-värde för ett element 0,13 W/m²Cº 
 
Fukt 

Till taktäckningen väljs vanligtvis Protan SE som fästes mekanisk i plywoodskivan och 
svetsas sedan samma i skarvarna till ett fukttät skikt. Stenullsfibrer absorberar inte vatten och 
fuktinnehållet understiger 0.5 vikts %. Genom att installationen av isoleringen sker på fabrik 
under kontrollerade former kan byggfukttillskottet försummas. Vid användandet av stenull är 
det rekommenderat att använda sig av en fuktspärr för att inte tillföra fukt. 
 

Köldbryggor 

Det förekommer inga köldbryggor i elementet. 
 
Kostnader, tid 

Kostnader för själva taket varierar från 600 till 1000kr/m² beroende på utformningen och 
isoleringsbehov. Priset som entreprenören har fått vid bygget av denna hall i Kristinehamn är 
703 NOK med ett tillägg på 10-15 kr/m² vintertid för snöröjning. I detta pris ingår allt, d.v.s. 
allt från transport från fabrik till montering på plats.  
 
Montering 

Lett-Tak AS använder sig av egna montörer, vid bygget av Storhall i Kristinehamn var det 
fyra stycken. Kranbil med en förare ingår. 
Lett-Tak använder sig av 5 monteringslag som monterar runt om i Norge och nu även 
Sverige. 
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2.6.3 Masonite lättelement 

Masonite Lättelement är ett bärande element baserat på lättbalkar av masonite konstruerat 
främst för att användas i konstruktioner vid skolor, kontor, industri och hallbyggnader.  
Det är monteringsfärdiga yttertakselement som i standardutförande kan fås med en spännvidd 
på 13.2m och en bredd på 2.4m samt med möjlighet för stora taksprång utan köldbryggor. I 
specialutförande kan elementen levereras med luftning i tvär- och längdled samt som böjda 
element, med takfotstassar och andra takutformningar. Standardtjocklekar: (165), 215, 265, 
315, 365 och 415mm. 
 

 
Figur 2.3 Skiss över masonite lättelement 

 

Utformning 

Uppbyggnadens grundtanke är att få de ingående materialen att samverka med lim och 
spikförband till en styv skiva. Med en ytterskiva av konstruktionsplywood 15mm, 
sammanfogat med distansreglar av lättbalk från swelite[12], kombinerat med en undersida av 
lackerad slät stålplåt alternativ perforerad om det finns behov av absorption.  
 

Isolering 

Elementet isoleras med mineralull. Up-värde 0,11-0,26 W/m2 Cº 
 

Fukt 
Taktäckningen är som standard underlagspapp som är helsvetsad mot plywoodskivan. Vid 
montering så remsas takpapp i elementskarvarna för att få ett tätt skikt sedan kan taket förses 
med valfri takbeklädnad. Som diffusionsspärr används plastfolie som är placerad 50mm in i 
konstruktionen sett underifrån. Elementet byggs på fabrik under kontrollerade former vilket 
ger att byggfukt kan försummas. 
 
Köldbryggor 

Det förekommer inga köldbryggor i elementet. 
 
Kostnader, tid 

Kostnaderna är beroende av utförandet, en offert som NCC har fått in till bytet av tak i Årjäng 
har ett pris på 670 kr/m² för ett standardelement. Med tillägg för diffusionsspärr, mer isolering 
och taktäckning blir slutsumman 802kr/m². 
 
Montering 

Före montage utföres tätning på hammarband. Elementen nedläggs på plats och sammandrags 
med spaklyftblock innan lyftlinorna frikopplas När elementen dras samman kan liknas med 
not och spont där nästa elements lättbalksliv greppar tag i klossar. För att säkerställa en tät 
konstruktion är gummilister monterade på den uppvikta plåten längs långsidan.  
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Figur 2.4 Skiss över masonite lättelement där den uppvikta plåten syns 

2.6.4 Träullit takelement 

Tillverkas av gran från svenska skogar, den självbärande elementskivan består av granull som 
blandas med cement och vatten för att sedan härdas i formar till färdiga element. 
Kombinationen av träullen som ger värmeisolering, värmelagring, ljudabsorberande struktur 
och en förmåga att ta upp och avge fukt ur luft. Cement är det verkande bindemedlet som ger 
styrka, fuktbeständighet och brandskydd. Levereras i en tjocklek av 150mm och en längd på 
2.4m och armeras med rundvirke för att bli lastbärande. Träullit kan användas i även tuffa 
miljöer så som badhus och idrottshallar. Med sin värmelagrande egenskap kan det hjälpa till 
att hålla driftkostnaderna nere. 
 
 

 
Bild 2.4 Träullit byggsystem med cellplastisolering och taktäckning med takduk ( www.traullit.se ) 

 

Utformning 

Takelementet består av 150mm cementspunnen träullsskiva med armering av rundvirke. Varje 
rundvirke provbelastas för att säkerställa att kraven för föreskriven last uppfylls. 
Konstruktionen kompletteras med diffusionsspärr, cellplast och taktäckning efter kundens 
önskemål. 
 
Isolering 

Träull har i sig själv en isolerande förmåga, den har även egenskapen att den ger ett trögt 
värmeflöde. Viss värme som tillförts under dagen från människor och belysning kan 
tillgodoses under den tid på dygnet då det inte finns någon aktivitet i byggnaden. Up-värde 
0,167 W/m2Cº 
 

 



 

15 

Fukt 

Med hänsyn till byggfukt rekommenderas att det monteras en diffusionsspärr ovanpå 
elementen. Tak med cellglasisolering behöver inte spärr då det ingår i konceptet att den ger 
fullgod konvektionsspärr. Elementen kan ta upp och avge fukt utan att dess egenskaper 
försämras. Cementbindningen gör att det bildas en alkalisk basisk miljö som förhindrar att 
mögel- och rötangrepp uppstår. 
 
Köldbryggor 

Taket bildar ett homogent skikt så det finns inga köldbryggor 
 
Kostnader 

0,6*2,4 element 279 kr/m² med tillägg 69 kr/m² för 2,4*2,4 element. Sedan tillkommer 
isolering och taktäckning. Totalkostnad 569 kr/m². 
 
Montering 

Elementen lyfts upp från lastbil och fästes genom rundvirket med skruv i takstolarna. 
Springor drevas med mineralull. Diffusionsspärr rullas ut med skarvar enligt tillverkarens 
anvisningar. Cellplast läggs ut med täta skarvar. T-sandwich läggs i motsatt riktning och skarv 
över skarv bör undvikas. Taket kompletteras med underlagspapp som skarvklistras. 
 
2.6.5 H+H TakElement Celcon 
Lättbetongelement som tillverkas av sand, kalk och cement ger ett homogent och brandsäkert 
material. Råvarorna blandas och hälls i formar där en reaktion sker med tillsatser bestående av 
aluminiumpulver som startar en jäsprocess. Efter jäsning bearbetas blocken innan härdning 
under tryck och värme till slutgiltig form.  
Takelementet bildar ett ”tungt” tak där de bärande elementen består av lättbetong, de 
levereras idag med en längd upp till 6m men kommer inom en snar framtid att kunna fås med 
en spännvidd upp till 7.5m. Bredden på elementen är 300mm och finns i tjocklek 200 eller 
250mm. Elementen är lämpade för konstruktioner gjorda av betong, stål eller H+H system. 
Konstruktionen kompletteras med isolering på in eller utsidan beroende på krav ställda för 
byggnaden och sedan ett tätskikt.  
 

 
Bild 2.5 H+H Celconelement som monteras på betongbalkar. ( www.hhcelcon.se ) 



 

16 

 

Utformning 
Takelementet bestående av 200mm lättbetong som kompletteras med diffusionsspärr, cellplast 
samt valfri taktäckning.  
 

Isolering 

Lättbetongen har en isolerande förmåga i sig själv, lättbetong är även ett ”tungt” material som 
ger konstruktionen tröghet i värmeflödet. Det kompletteras med cellplast för att uppnå 
kundens krav. λ = 0,11 Elementet kompletteras med 180mm cellplast och får ett Up-värde 
0,134 W/m2Cº 
 
Fukt 
Lättbetongen är ett oorganiskt material som varken kan ruttna eller mögla. Vid användandet 
av lättbetong är det viktigt att beakta att det finns byggfukt som måste ventileras ut så valet av 
diffusionsspärrens placering är viktig. 
 

Köldbryggor 

Ovanför lättbetongen finns inga köldbryggor. 
 

Kostnader, tid 

Elementen finns i två tjocklekar 200mm 394 kr/m² och 250mm 430 kr/m². Till detta 
tillkommer kompletterande isolering och taktäckning. Totalkostnad 655/m². 
 
Montering 

Elementen fästes med speciella fästdon i takstolarna och fogarna limmas med cementbaserat 
lim eller tätningsband. Diffusionsspärr rullas ut med skarvar enligt tillverkarens anvisningar. 
Cellplast läggs ut med täta skarvar. Kompletteras med valfri taktäckning.
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3 Genomförande 
 

Arbetsmiljö 

För att undersöka skillnader med avseende på arbetsmiljön har det gjorts en studie på plats av 
några av alternativen för att försöka åskådliggöra skillnaderna i uppförandet av 
konstruktionerna. Studien av arbetsmiljö vid prefabricerat tak genomfördes på plats i 
Kristinehamn där det byggdes en eventhall som innefattar bland annat en 
inomhusfotbollsplan. Stommen består här av en stålkonstruktion och takfackverket har en 
spridning på 12000mm. Där används ett tak från det norska bolaget Lett-Tak. För att studera 
platsbyggt tak besöktes Årjäng där en sporthall fick ett nytt tak. 
 
Bygget som besöktes i Årjäng var lite speciellt då det var en äldre hall som skulle få ett nytt 
tak efter år med fuktproblem från ett läckande tak. Detta gjorde att det befintliga taket skulle 
plockas ner varsamt då det befintliga golvet i hallen skulle bevaras. Men för att se hur arbete 
utförs är det egentligen ingen skillnad mot hur det skulle se ut vid ett nytt platsbyggt tak. 
 
Angående arbetsmiljön kommer det främst att jämföras vilka skillnader som finns gällande 
ställningar, tunga lyft, ergonomi, arbetsinstruktioner och andra byggnadstekniska skillnader 
som påverkar arbetsmiljön. 

Ekonomi 

Vid beräkningar av materialkostnader har priserna på Lett-Tak och masonite lättelement tagits 
från offerter från företagen. Vid platsbyggt har priserna sammanställts från byggnationen av 
sporthallen i Årjäng som kan ses i bilaga 1. För att se kostnaderna från de övriga alternativen 
så har priset räknats fram med uppgifter från leverantörerna av de olika systemen och till det 
priset har det tillkommit kompletterande materialkostnader för att få en komplett 
takkonstruktion. 
 
Studier kommer att göras angående resursbehovet vid de olika alternativen, även skillnader  
 i projektering kommer att bedömas med hjälp av WBS där de olika delarna av konstruktionen 
delas upp för att tydliggöra olikheterna. Arbetsplatsomkostnaderna kommer att studeras för att 
se hur de påverkas av den eventuella förkortningen av byggtiden. 
 

Kvalitet 

För att göra en jämförelse av kvalitén mellan konstruktionerna har Up-värden beräknats enligt 
de metoder som finns beskrivit tidigare. Beräkningar finns i bilaga 2. Risker för fukt i 
konstruktionerna kontrolleras, så som materialvalets påverkan på konstruktionerna. 
Utformningen av konstruktionerna kommer att studeras via ritningar, produktfaktablad och på 
plats för att se om några olikheter i slutresultat kan urskiljs.  
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4 Resultat 

4.1 Sammanställning av konstruktioner 
 
I denna del av rapporten kommer skillnaderna i två olika metoderna att presenteras. En 

uppdelning har gjorts av de olika punkterna som kommer att jämföras. 

 
Arbetsmiljö Vilka skillnader finns gällande ställningar, tunga lyft, ergonomi, 
arbetsinstruktioner och andra byggnadstekniska skillnader som påverkar arbetsmiljön 
 
Kostnader Hur ser kostnaderna ut gällande planering, projektering, resursbehov, tekniska 
förutsättningar, inkörningseffekter? 
 
Kvalitet Kan det ses några skillnader i kvalitet på slutresultat, den färdiga produkten? Kan 
kvalitet bli lidande på grund av kortare uppförandetid. 
 
Här nedan ses en sammanställning av de beräkningar som finns som i bilaga 1 och 2 där de 
olika konstruktionerna redovisas mer ingående. Up-värdet kan justeras med att tillföra mer 
isolering i konstruktionen detta påverkar kostnaderna marginellt. Det som synes klart i 
tabellen är att kostnaderna för det platsbyggda och de prefabricerade elementen skiljer sig  

Tabell 4.1 Sammanställning av de olika konstruktioner som behandlats i arbetet 

  Platsbyggt Lett-Tak Masonite 
lättelement 

H+H 
celcon 

Träullit 

Komplett 
modul Nej Ja Ja Nej Nej 

Material 
Perforerad 

plåt, 
mineralull, 
cellplast 

Perforerad plåt, 
tunnplåtskassett, 

mineralull, 
plywood 

Perforerad plåt, 
lättbalkar, 
mineralull, 
plywood, 

undertakspapp 

Lättbetong, 
cellplast, 
mineralull 

Träullit, 
cellplast, träullit 
sandwichpanel 

Bärverk Korrugerad 
plåt 

Plåtprofiler Lättbalkar Lättbetong Rundträ 

Taktäckning 
Takduk Valfri Valfri Takduk Valfri 

Up-värde 
(W/m²C˚) 0,144 0,13 0,135 0,134 0,167 

Risk för fukt 
Byggfukt Tät Tät Byggfukt Tät 

Köldbryggor 
Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 

Vikt (kg/m²) 
 Ej faställt 35-50 19-30 130 58 

Kostnader 
(kr/m²) 519 801 872 762 676 

Montagetid 
(h/m²) 0,17 0,03 0,04  0,2 0,2  

Spännvidd 
(m) 8 Upp till 14,4 6-13,2 6 2,4 
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4.2.1 Arbetsmiljö platsbyggt tak  

 
Takstolarna som består av limträbalkar har en spridning på 7300mm och på detta läggs först 
en perforerat plåt av modell TP128/0,9 med en spännvidd på 7900mm för att få överlapp vid 
takstolarna. Plåten lyfts upp buntvis på taket av en mobilkran varvid snickarna sedan fick 
lägga den på plats för hand. Plåten skruvades fast i takstolarna och fästes samman på 
långsidorna. När ett fack är helt belagt med plåtat så påbörjas arbetet med att lägga ut 
isolering. Isoleringsmaterialet, i det här fallet 50mm mineralull, lyfts upp på taket av 
mobilkranen och arbetarna kan lägga ut den. Alltefter att isoleringen börjar täcka taket kan 
diffusionsspärren rullas ut med det överlapp som förskrivs från leverantören. Ovanpå detta 
skall sedan 180mm cellplast läggas som även denna lyfts upp med kranen. Längst ner vid 
takfoten läggs 600mm brett med mineralull och resten cellplast. För att avsluta isoleringen 
läggs 20mm mineralull som takpappen ska vila på. Pappen rullas ut och svetsa samman i 
skarvarna för att få ett tätt tätskikt.  
 

 
Bild 4.1 Skruvning av gavelplåt idrottshall Årjäng 
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Bild 4.2 Utläggning av mineralullisolering idrottshall Årjäng 

 
 
Sammanfattning av arbetsmiljö för platsbyggt 

Arbetet med att bygga taket innehåller ett antal moment som kan ge upphov till personskador. 
Det finns en klämrisk vid lyft av material från mark/lastbil upp till taket. Det finns en stor risk 
för fallskador. Som säkerhet används vid detta arbete byggnadsställning runt byggnaden och 
en säkerhetssele för fall inåt. Tunga och upprepade lyft förekommer då plåten skall läggas på 
plats. Det är viktigt att det finns en stadig yta att stå på så en bra arbetsställning kan uppnås 
för att förebygga arbetsskador. För att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen följs 
arbetsmiljöverkets regler. 
 
När besöket genomfördes var väderförhållandena bra med ingen vind eller risk för regn. 
Arbetsmiljön kan förändras drastiskt med vädret, och kan även stoppa produktionen. 
 
 

4.2.2 Arbetsmiljö prefabricerat tak 

Elementen levereras med lastbil direkt från fabriken i Larvik, varje lastbil med släp har med 
sig 12st element. Vid arbete används fyra man som Lett-tak själva tillhandahåller för 
montering. Elementen lyftes av från lastbilen med en mobilkran. Det finns en arbetare nere 
vid lastbilen som ser till att elementen lyfts i rätt vinkel i förhållande till hur taket lutar och att 
det inte är någon skada på elementet. Den man som finns nere på marken ser även till att den 
skyddsremsa som finns för den dubbelhäftandetejpen avlägsnas för en tät anslutning. Väl 
uppe på taket styrs den ner mot den tidigare lagda modulen. Kranen kopplas loss och den sista 
biten använder sig monterarna av taljblock för att få en tät anslutning mellan enheterna.  
Delarna skjuts fast i stålstommen med bultpistol vid de två stålplåtarna enligt föreskrifter. 
Kortsidorna kan nu kompletteras med isolering och locket av plywoodskiva läggs på och 
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skruvas. Den överhängande Protan SE duken på den nedre långsidan viks upp och modulerna 
kan skruvas samman. Nu kan alla skarvar svetsas samman och taket är tätt. 
 

 
Bild 4.3 Lyft av Lett-Tak element Storhall Kristinehamn 

 

 
Bild 4.4 Montering av Lett-Tak element Storhall Kristinehamn 
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Sammanfattning av arbetsmiljö prefabricerat 

Arbetet får utföras i alla väder men inte vid risk för nederbörd. I arbetet finns vissa risker som 
fall-, klämrisk samt risk för hörselskador. Lett-tak har satt samman ett säkerhetsdokument 
som sammanfattas nedan för att förhindra att olyckor skall förekomma. 
 

• Lett-tak har som krav att skyddsräcken och ställningar skall finns tillgängliga innan 
arbetet påbörjas. 

• Vid lyft av element skall förare ha utbildning i säkra lyft. 
• Under lyft får ingen vistas under hängande last, hjälm skall användas och 

huvudentreprenör har ansvaret att spärra av området där arbete utförs. 
• Det skall finnas säker åtkomst till taket via ställning eller lyft. Huvudentreprenören 

skall sätta upp godkänd ställning. 
• Personlig skyddssele med väst är endast till för kortvarigt arbete och en nödlösning där 

andra skydd och säkerhetsanordningar inte är möjliga. 
• Licens för bultpistol är nödvändig, hjälm med hörselskydd skall användas, området 

under skall vara avspärra på grund av risken för genomskjutning. 
• Utbildning för heta arbeten skall finnas hos dem som utför svetsningen av tätskiktet. 

 

4.3 Ekonomi  

4.3.1 Materialkostnader 

Skillnaderna i materialkostnaderna för de olika konstruktionerna är stora, vid jämförelsen har 
priserna på Lett-Tak och masonite lättelement tagits från offerter från företagen. Vid 
platsbyggt har priserna sammanställts från byggnationen av sporthallen i Årjäng. Från övriga 
har priset räknats fram med uppgifter från leverantörerna av de olika systemen och till det 
priset har det tillkommit kompletterande materialkostnader för att få en komplett 
takkonstruktion. 
 

4.3.1 Arbetsplatsomkostnader 

Vid kostnaderna som kopplas till arbetsplatsen finns det även här skillnader även om det är 
svårt att sätta något exakt pris på det. Vid valet av prefabricerade element kan eventuellt 
personalstyrkan på området minskas vilket leder till att behovet av bodar och maskinhyra 
minskas. Då mannar på byggarbetsplatsen minskar finns inte längre behovet av lika många 
arbetsledare. Materialhanteringen kommer att minskas vilket leder till att de arbetare som 
finns kan koncentrera sig på att bygga istället för att täcka, flytta och organisera 
materialupplaget, vilket leder till effektivare användning av resurser. Då materialhanteringen 
minskar på arbetsplatsen hålls även spillet nere vilket i sin tur resulterar i mindre kostnader 
för sophantering och avgifter för tömning av containrar.  
 
Då taket monteras av leverantörens personal som har erfarenhet av denna konstruktion blir 
inte inkörningstiden lika lång utan full produktion uppnås snabbare.   
Med färdiga element kommer färdigställandedatum att tidigareläggas, även detta medför 
minskade arbetsplatsomkostnader totalt. 
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Vid beräkningar av arbetsplatsomkostnaderna har uppgifter om kostnaderna hämtats från 
Christer Edvinsson NCC, genom att alla byggen ser olika ut har vi via en diskussion kommit 
fram till de kostnader som kan vara rimliga under en byggnation av dessa tak. Kostnaderna 
baseras på byggnationen av hallen i Årjäng.  

Tabell 4.2 Beskrivning av arbetsplatsomkostnader 

Arbetsplatsomkostnader   

Ställning inkl. 2 mån hyra 59.000 

Stängsel, bodar, drift av bodar, tillfällig el, tillfälligt vatten, 
småmaskinhyra, saxlift etc. kr/vecka 18.000 

Platschef kr/mån 60.000 

 
Byggnationen och hyra av ställningen köps in från entreprenör som i sitt pris för att bygga den 
även inkluderar 2 månaders hyra. Ställningen runt byggnaden är ca 130 m och är 3 våningar 
hög. Kostnaden för stängsel, bodar, maskinhyra etc. är en uppskattad veckokostnad baserat 
projekteringskostnaderna för bygget i Årjäng då detta bygge inte är klart i skrivande stund. 
 

4.3.3 Projektering 

Projekteringen och framförallt planeringen är den del som skiljer mest i form av insatser från 
den egna personalen. För att visa med exempel, och tydliggöra skillnaderna mellan de två 
alternativen med hänsyn på projekteringen och planering visas här en Work Breakdown 
Structure (WBS) för vart och ett av alternativen. 
 

 
Figur 4.1 WBS Platsbyggt tak 

 
Här ser vi delar av en WBS (figur 4.1) där den väsentliga delen med yttertaket visas mer 
detaljerat än övriga. Byggnaden har först delats upp i olika byggnadsdelar så som mark, 
husunderbyggnad, (dessa syns inte) stomme, yttertak och fasader. Yttertaket delas sedan upp i 
mindre delar så som takstomme, taktäckning och taklagskomplettering. För att sedan gå ner 
ytterligare en nivå som synes i figuren med den bärande TP 128L/0.9 plåten, isolering etc. Det 
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är efter detta arbete som det kan göras en mängdberäkning och inköparen/planeraren kan ta 
vid för att göra offertförfrågan och inköpsplaner och leveransplaner. 
 

 
Figur 4.2 WBS Prefabricerat tak 

 
WBS för prefabricerat tak kan ses i figur 4.3 där syns det att planeringsarbetet inte behöver 
vara lika detaljerat. Byggnaden delas som tidigare in i byggnadsdelar som mark, 
husunderbyggnad, stomme, yttertak och fasader. Den stora skillnaden är nu att yttertaket har 
mindre delar vilket minskar behovet av insatser från planeraren.   
 
Efter att ha studerat dessa två WBS blir det uppenbart att planeringsarbetet kommer att bli 
lättare när valet är prefabricerat, då detta arbete istället hamnar hos leverantören av elementen. 
För att få nytta av fördelarna med prefabricerade element är det viktigt med en planerad 
samordning och styrning av byggprocessen både under projekteringen och både själva 
byggnationen, då detta blir en kritisk punkt som kommer att försena hela projektet om t.ex. 
leveranser blir framflyttade. 
 
Enligt Bygga med Prefab[2] kan följande grundregler användas vid prefabricerade 
byggelement. 
 

• Projekteringen skall i ett tidigt skede ge elemententreprenören underlag, som kan 
användas som underlag för sitt anbud. 

• Projektering skall syfta till att spara tid under projekteringsskedet 
• Projektering skall tillvarata alla möjligheter att minska byggplatsen omkostnader, 

såväl rörliga som fasta. 
 
I och med att projekteringen inte längre tar upp tid för de egna planerarna och att 
arbetsbelastningen blir mindre för inköparna, så kan byggstarten tidigareläggas. Med de 
prefabricerade element förkortas även byggtiden, vilket även tidigarelägger 
färdigställandedatum.  
 

4.3.4 Byggnationstid 

För att få en bild av hur färdigställandedatum skulle påverkas gälland byggtiden har två 
stycken tidsplaner tagits fram. Planen har tagits fram från monteringstider av de olika taken 
baserade från de alternativen. 
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Här nedan visas en tidsplan över hur det skulle kunna se ut vid ett platsbyggt tak, där de olika 
momenten som ingår vid planeringen av ett tak på ca 8000m². Tidsplanen kan förskjutas på 
grund av väder eller leveransproblem. Vid denna plan har uppgifter från byggnationen av 
hallen i Årjäng använts. Den totala tiden för att få ett tätt tak skulle då alltså bli cirka 8-9 
veckor. 

 
Figur 4.3 Tidsplan för platsbyggt tak på 8000m² 

Skillnaden vid användandet prefabricerade element av typen Lett-Tak gentemot det 
platsbyggda taket ses här nedan där det blivit betydligt mindre steg i monteringsarbetet och 
tiden är avsevärt mycket kortare. Det skulle vid detta tak ta cirka tre veckor att få ett tätt tak. 
Detta skulle då i slutskede ge att byggtiden skulle förkortas med cirka fem veckor.  
 

 
Figur 4.4 Tidsplan för tak med Lett-Tak element på 8000m² 
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4.4 Kvalitet 
De prefabricerade elementen är tillverkade under kontrollerade former inomhus så risken för 
att det skall tillkomma fukt i konstruktionen är minimal. Vid det platsbyggda taket 
förekommer det inte bara en risk att det kan komma nederbörd under själva uppförandet men 
det föreligger även risk att det material som skall tillföras i konstruktionen inte blir täckt och 
på så sätt blir fuktig.  
Vid en jämförelse av kvalitén med hänsyn på funktionen skiljer de sig inte något nämnvärt åt. 
De har alla tillfredsställande tätskikt och värmeisolering. Under denna studie har det inte 
funnits tid att besöka någon byggnad som används sig av prefabricerade elementen och det 
finns heller inga studier gjorda på hur de prefabricerade elementen har klarat sig med tiden.
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5 Diskussion 
 
De direkta materialkostnaderna för de olika alternativen skiljer sig åt, platsbyggt har det lägsta 
priset per kvadratmeter och det färdiga elementet från Lett-Tak får den högsta. Om bara detta 
tas in i ekvationen är platsbyggt det självklara valet. Men för att kunna besluta om vilket 
alternativ som är mest lämpligt behöver även andra delar tas med i beräkningarna. 
 
Valet av byggmetod är ett beslut som bör tas i ett så tidigt skede som möjligt då det påverkar 
många faktorer så som projektering, planering och byggande. Detta är även viktigt då det 
bidrar till att hålla kostnaderna nere. Vid en jämförande kalkyl mellan byggmaterial och 
byggmetod är det viktigt att se helheten, nämligen hela byggnaden. Förutom de direkta 
kostnaderna för produktion vid ett platsbyggt tak, så bör en fullständig 
kostnadssammanställning även innehålla de olikheter som finns mellan alternativen gällande 
arbetsplatsomkostnader (arbetsledning, kranar, spill, byggavfallshantering etc.) och 
projekteringskostnader. Besparingar kan främst göras genom lägre byggadministration och 
arbetsplatsomkostnader samt lägre kapitalkostnader tack vare den kortare byggtiden. Det 
sistnämnda är inte av så stor vikt vid så små projekt som har beskrivits i detta arbete, men kan 
ha en stor påverkan vid ett större projekt.  Det kan även finnas vissa styrande faktorer som 
kan tvinga fram valet av metod t.ex. färdigställandedatum, bemanning/sysselsättning, 
placeringen etc. 
 
Vad gäller projektering och planeringsarbetet av dessa två sätt att bygga finns det olikheter, 
projekteringen för själva bärverket sker oftast av leverantören av detta, men sedan följs detta 
av planeringen av inköp och leveransplaner av kompletterande material för att få en 
fullständig konstruktion, det är här den ekonomiska vinningen kan göras. Mängdberäkningar 
behöver inte genomföras och leverantörer behöver inte kontaktas för offerter eller 
uppföljningar av leveransdatum. Det hela leder till att belastningen på den egna inköparen blir 
mindre.  
  
Vid valet av byggnadssätt bör den egna sysselsättningen beaktas, det kan vara lite av en fälla 
att bara se den ekonomiska vinningen av att få ett mindre personalbehov. När prefabricerade 
element väljs kan den egna personalstyrkan minskas, vilket i sig kan vara en ekonomisk 
vinning vid det just det specifika bygget, men då personalstyrkan behövs vid ett annat projekt 
kan tyvärr en underbemanningssituation uppstå vilket kan vara kostsamt i form av förlorade 
inkomster från arbeten som det tackats nej till. Det kan vara ett strategiskt drag att använda sig 
av prefabricerat tak trots att det är ett dyrare alternativ. Det kan uppstå tillfällen där den egen 
bemanning inte räcker till för att genomföra ett projekt men som skulle vara genomförbart 
med färdiga element. Det kan vara vid ett större prestigeprojekt som t.ex. Gardemoens 
flygplats som företaget vill av strategisk själ vill synas eller andra byggen som kan ge mer 
lönsamhet på sikt. 
 

Vid en jämförelse av kvalitet är det svårt att se några skillnader på själva takkonstruktionerna, 
det är svårt att avgöra om det ena alternativet skulle vara bättre än det andra då det i detta 
arbete inte har funnit tid att se hur konstruktionerna har fungerat. Värmeisoleringen går att 
komplettera i de olika konstruktionerna för att uppnå de krav som kunden ställer så där finns 
inga egentliga skillnader. Det som kan påverka kvalitén är risken för tillförseln av fukt under 
byggtiden. Boverket har som tidigare nämnts tagit fram nya regler gällande 
fuktsäkerhetsprojektering, detta för att minska risken för uppkomsten av fukt i byggnaden. 
Denna regel säger att byggmaterial, byggnader och byggprodukter bör skyddas mot fukt och 
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smuts och att kontroll av material bör ske under byggtiden genom besiktningar, mätningar 
eller analyser som dokumenteras. Tas detta i åtanke skulle eventuellt platsbyggt tak ge en 
högre kostnad då dessa kontroller genomförs.   
 
Uppkomsten av dåligt väder kan ge stora konsekvenser för ett projekt. Vid användandet av 
prefabricerade element minimerar man risken då dessa inte är lika känsliga för nederbörd.  
Detta går att vid platsbyggt förhindra yttre påverkan från väder genom att använda sig av 
klimattält, det är inte bara ett sätt att skydda sig från väder och vind utan det höjer även 
kvalitén på arbetsmiljön.  
 
Arbetsmiljön kan ses som en avgörande faktor i valet av metod, om definitionen av kvalitet är 
att ha en bra arbetsmiljö så är prefabricerat det självklara valet. Det reducerar de farliga 
momenten som finns vid byggnationen av tak, det blir mindre tunga lyft gällande 
materialhantering och mindre obekväma arbetsställningar. Genomförandetiden blir mindre 
vilket gör att arbetarna utsätter sig för risker under en lägre tid.
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6 Slutsats 
 
Prefabricerade tak har många fördelar. Arbetsmiljön kan förbättras för byggarna på 
arbetsplatsen, att undvika tunga lyft och farliga arbetsställningar är värt mycket i både trivsel 
för arbetarna och ekonomin för företaget. Att istället för att arbetarna ska ägna sin tid åt att 
transportera fram material på bygget så kan de ägna sin tid åt det som det är tänkt nämligen 
producera. 
 
Vid användandet av färdiga element så vet man att det håller hög kvalité, elementen är 
byggda inomhus under kontrollerade former, och risken för uppkomst av byggfukt i 
konstruktionen är minimerad. 
 
Tyvärr finns det en annan sida av myntet och det är att prefabricerade element är kostsamma 
vid mindre byggen. Det är helt enkelt inte lönsamt att använda sig att dessa då tiden som kan 
sparas in inte täcker upp de kostnader som tillkommer. Men vid större projekt kan det med 
stor framgång användas för att göra större besparingar på arbetsplatsen. Men det kan även 
vara för den egna sysselsättningens skull som valet faller på platsbyggt tak då det är mer 
kostsamt att anpassa arbetsstyrkan än byggmetoden. 
 
Då byggtiden minskas blir även kvalitén bättre på arbetsplatsen då arbetarna får ett tätt tak 
snabbare. Som vidare studier skulle det vara intressant att se om de prefabricerade elementen 
håller den kvalité som de teoretiskt sett har 
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Bilaga 1 

Sammanställning av beräkningarna av kostnaderna för de olika konstruktionerna 
Kostnader Platsbyggt tak 1170m²     

Kostnader (alla priser exkl. moms) kr/m² Kostnad 

     

     

Material     

Taktäckning inklusive läggning av isolering 132 154400 

Plåt inklusive projektering 141 165000 

Skruvning av plåt 6 7300 

Beslag 4 4600 

Isolering Cellplast 61 71000 

Isolering Roxull 68 80000 

Totalt material kostnader 412 482300 

     

Arbetskostnader     

200 timmar á 280 47 56000 

Mobilkran 80 timmar á 875 60 70000 

Total arbetskostnad 107 126000 

     

     

Totalt kostnader 519 608300 

 
 
Kostnader Lett-Tak element 1170m²     

Kostnader (alla priser exkl. moms) kr/m² Kostnad 

     

     

Material     

Element inkl. montering 801 937170 

Totalt material kostnader 801 937170 

     

     

Totalt kostnader 801 937170 

 
Kostnader Masonite lättelement 1170m²     

Kostnader (alla priser exkl. moms) kr/m² Kostnad 

     

     

Material     

Element 670 783900 

Taktäckning  132 154400 

Totalt material kostnader 802 938300 

     

Arbetskostnader     

40 timmar á 280 10 11200 

Mobilkran 80 timmar á 875 60 70000 

Totalt arbetskostnader 70 81200 

     

     

Totalt kostnader 872 1019500 
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Kostnader H+H Celcon lättbetong 1170m²     

Kostnader (alla priser exkl. moms) kr/m² Kostnad 

     

     

Material     

Taktäckning inklusive läggning av isolering 132 154400 

H+H celcon lättbetongelement 394 460980 

Isolering Cellplast 61 71000 

Isolering Roxull 68 80000 

Totalt material kostnader 655 766380 

     

Arbetskostnader     

200 timmar á 280 47 56000 

Mobilkran 80 timmar á 875 60 70000 

Total arbetskostnad 107 126000 

     

     

Totalt kostnader 762 892380 

 
Kostnader Träullit 1170m²     

Kostnader (alla priser exkl. moms) kr/m² Kostnad 

     

     

Material     

Träullit takelement 223 260910 

Tillägg för 2,4*2.4 element 55 64350 

Isolering Cellplast 61 71000 

Träullit sandwich 98 114192 

Taktäckning inklusive läggning av isolering 132 154400 

Totalt material kostnader 569 664852 

     

Arbetskostnader     

200 timmar á 280  47 54000 

Mobilkran 80 timmar á 875 60 70000 

Totalt arbetskostnader 107 124000 

     

     

Totalt kostnader 676 788852 
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Bilaga 2 
 
Beräkningar av Up-värden formel 1 och 2 används 
 
Platsbyggt tak 

144,0
96,6
11

96,604,0
039,0
02,0

036,0
18,0

039,0
05,0

13,0

=→=→=

=→++++=

++++=

++= ∑

pp

t

p

TT

se

Mineralull

Minerlaull

Cellplast

Cellplast

Mineralull

Minerlaull
siT

seisiT

UU
R

U

RR

R
ddd

RR

RRRR

λλλ

 

 
 
Träullit 

167,0
98,5

11

98,504,0
27,0

07,0

036,0

18,0

27,0

15,0
13,0

=→=→=

=→++++=

++++=

++= ∑

pp

t

p

TT

se

Träullit

Träullit

Cellplast

Cellplast

Träullit

Träullit
siT

seisiT

UU
R

U

RR

R
ddd

RR

RRRR

λλλ

 

 
H+H Celcon 

134,0
44,7
11

44,704,0
036,0
18,0

11,0
25,0

13,0

=→=→=

=→+++=

+++=

++= ∑

pp

t

p

TT

se

Cellplast

Cellplast

Lättbetong

Lättbetong

siT

seisiT

UU
R

U

RR

R
dd

RR

RRRR

λλ

 


