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Sammanfattning 

 
Syftet med examensarbetet är att genom en ekonomisk analys utreda vilket av alternativen 
platsbyggda och modulbyggda badrum som är mest ekonomiskt fördelaktigt vid en nybyggnation 
av flerfamiljshus. Jämförelsen mellan badrumsalternativen görs i en fallstudie av en fastighet som 
Peab AB skall bygga i Linköping. 
 
Examensarbetet inleds med en teoretisk del som börjar med att behandla krav och branschregler för 
byggnation av våtrum som ligger till grund för produktionen av de platsbyggda badrummen. Efter 
denna del följer en redogörelse av industriellt byggande med badrumsmoduler och ett exempel på 
ett modulbadrums uppbyggnad. Sedan följer en beskrivning av hur beräkningen av 
produktionskostnader genomförs för att ligga till grund för produktionskostnadskalkylen. Regler för 
mätning redovisas för att ge grund till beräkningen för förändring av boarea för de olika 
badrumsalternativen. En följande fastighetsvärderingsdel tillsammans med hur hyressättning av 
boarea går till ligger till grund för en analys av värdering av boarean.  
 
Genomförandedelen har gjorts tillsammans med Peab i Linköping och baseras på en fallstudie av ett 
flerfamiljshus med hyreslägenheter som Peab skall bygga i Linköping. I denna del tas offerter in 
från två tillverkare av badrumsmoduler som är likvärdiga de platsbyggda badrummen projektet är 
tänkt att ha. Intervjuer förs med båda tillverkarna av badrumsmoduler angående utformning och 
förutsättningar för deras produkter samt med personer som arbetar med badrumsmoduler i 
byggprojekt. Efter intagning av offerter väljs den billigaste leverantören och genom intervjuer med 
leverantören utarbetas en passande lösning för projektet. Sedan kartläggs arbetsmomenten för 
badrumsmodulen samt de platsbyggda badrummen. Förlorad boarea redovisas utifrån underlag från 
leverantören och den förlorade boarean värderas utifrån Nettokapitaliseringsmetoden med värden 
utifrån en intervju med Carl-Magnus Larsson på Peab. En kalkyl tas fram tillsammans med Lennart 
Gunnarsson som är kalkylator på Peab i Linköping. De direkta produktionskostnaderna beräknas i 
kalkylprogrammet MAP samt kostnaderna för arbetsledning för de olika alternativen. Indirekta 
kostnader i produktionsskedet beräknas separat och inte i något kalkylprogram.   
 
Resultatdelen visar från kostandsberäkningarna att de platsbyggda badrummen kostar i direkta 
kostnader 61100kr/st samt i indirekta kostnader 2150kr/st. Den totala kostnaden blir för ett 
platsbyggt badrum 63250kr. För ett modulbyggt badrum blir de direkta kostnaderna 69900kr/st samt 
de indirekta kostnaderna 1220kr/st. Den totala kostnaden blir för ett modulbyggt badrum ca71100kr. 
Om man räknar med värdebortfallet från fastigheten i form av boarea vid val av badrumsmoduler på 
0.3kvm (9050kr/st) i detta fall och belägger modulbadrummen med denna förlorade intäkt blir den 
totala kostnaden för ett modulbyggt badrum ca 80150kr/st. Det lönar sig inte att använda sig av 
modulbadrum i jämförelse med platsbyggda badrum i fallstudien. Badrumsmodulerna gör att 
mindre yta i lägenheterna kan räknas som boarea jämfört med de platsbyggda badrummen och 
intäktsbortfallet från den minskade boarean gör badrumsmodulerna fördyrande för projektet. Det är 
viktigt att projektera tidigt för modulbadrum så att åtkomst finns för inkopplingar av el, vatten, 
ventilation och avlopp då inkomlingarna sker från utsidan av badrumsmodulen i jämförelse med 
insidan för ett platsbyggt badrum. Det är färre arbetsmoment för ett modulbyggt badrum i 
produktionsskedet och kostnaden för momenten på byggarbetsplatsen är mindre än för ett 
platsbyggt badrum. Den största kostnaden för det modulbyggda badrummet ligger på inköpet 
medan den för det platsbyggda ligger i produktionen. 
  



Förord 
 
Vi vill tacka personalen på Peab i Linköping och speciellt tack till Carl-Magnus Larsson vår 
handledare, och Lennart Gunnarsson som bistått med sin kunskap kring kalkyleringen. Ett stort tack 
till Ola Dietrichsson och Jesper Strandberg som tog emot oss på studiebesök i PGS fabriken i 
Ängelholm.  
 
Vi vill även tacka Magnus Johansson teknik/säljare på Racks AB och Mathias Karlsson säljare på 
PartAB för information angående deras badrumsmoduler.  
 
Tack till Madjid Taghizadeh för den hanledning vi fått.  
  



AHstraIt 
 
The aim of the project is to examine through an economic analysis which of the alternatives ground 
built and module built bathrooms that is the most beneficial economically at new constructions of 
blocks of flats. The comparison between the bathroom alternatives is made in a case study of a real 
estate that the company Peab AB is going to build in Linköping. 
 
The examination prefaces with a theoretical part that lays down the basics to answer the question 
formulations. The first part treats requirements and rules of the industry for the building of wet 
rooms that are the base for the production of the ground built bathrooms. After this part, a review of 
industrial building of bathroom modules and an example of a bathroom structure follows. 
Thereafter a description of how the calculation of the cost of the production is made in order to 
form the basis of the calculus over the cost of the production. Rules for measurements are presented 
to give a base for the calculation of change of the living area for the different bathroom alternatives. 
A following valuation part of the real estate, together with a description of how the rent is set for the 
living area, makes the base for an analysis of valuation of the living area.  
 
The actual effectuation is done together with Peab in Linköping and is based on a case study of 
houses for several families with rental apartments that Peab is going to build in Linköping. In this 
part, offers from two manufacturers of bathroom modules that are comparable to the ground built 
bathrooms that the project is supposed to have, is taken in to consideration. Interviews are held with 
the manufacturers of the bathroom modules concerning the formation and the qualification for their 
products, also with people that work with bathroom modules in building projects. After the intake of 
offers, the most inexpensive supplier is chosen and, through interviews with the supplier, a suiting 
solution for the project is developed. Later on the work stages for the module built and the ground 
built bathrooms are plotted. Lost living area is presented with material from the supplier and it is 
valued according to the “net capitalization method” with values from an interview done with Carl-
Magnus Larsson from Peab. A calculus is developed together with Lennart Gunnarsson, calculator 
on Peab in Linköping. The direct costs of production and the cost for work management for the 
different alternatives are calculated on the calculus program MAP. Indirect costs in the production 
stage are calculated separately and not in a calculus program.  
 
The result part shows, from the calculus of the costs, that the ground built bathrooms costs direct 
61100 SEK/bathroom, and indirect 2150 SEK/bathroom. Therefore the total cost for a ground built 
bathroom is 63250 SEK. For a module built bathroom the direct cost is 69900 SEK/bathroom and 
the indirect cost is 1220 SEK/bathroom. That makes, for a module built bathroom, a total cost of 
approximately 71100 SEK/bathroom. If the reduction of value from the real estate in form of living 
area is taken in consideration when choosing the bathroom modules on 0.3 m2, 9050 SEK/bathroom 
in this case and cover bathroom modules with this, then the total cost for a module built bathroom is 
approximately 80150 SEK/bathroom. So it is not profitable to use module built bathroom compared 
to ground built bathroom in the case study. The bathroom modules results in that less area in the 
apartments is able to be referred to as living area compared to the ground built bathrooms, and the 
reduction of income from the decreased living area is making the bathroom modules more 
expensive for the project. It is important to project bathroom modules early on in the process, so 
that access to connection of electricity, water, ventilation and drain is possible, since the connecting 
is made from the outside in comparison to the ground built bathroom where it is made from the 
inside. There are less work stages included in a module built bathroom in the production stage and 
the cost for these stages on the construction area is less than what it is for a ground built bathroom. 
The largest cost for the module built bathroom can be found in the purchase while it is found in the 
actual production for the ground built bathroom.  
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な. )nledning  
 
な.な Bakgrund 

 
Det finns ett ökande behov i samhället samt byggsektorn att få ner kostnaderna inom 
nybyggnationer av bostadshus för att möta marknadens krav på billigare nyproducerade bostäder. 
Det är framförallt unga som har svårt att hitta billiga hyreslägenheter i dagens marknad men det 
finns också ett allmänt behov av ökat byggande av lägenheter inom de flesta storstäder (Boverket: 
Bostadsmarknaden 2011-2012, 2011). Enligt Boverket (Industriellt bostadsbyggande, 2008) är en 
viktig del för att minska kostnaderna att effektivisera byggandet och få en mer standardiserad 
byggnadsprocess. Byggandet av fastigheter med hjälp av moduler som tillverkats i fabrik är en 
modell för att standardiserade byggandet och på så sätt få upp effektiviteten. På detta sätt frångås 
tillvägagångssättet att bygga hela fastigheten på den plats där den skall utnyttjas, till att bygga 
fastigheten i en industrialiserad fabrik i form av moduler. Modulerna fraktas sedan till den plats där 
fastigheten skall uppföras för att sedan byggas ihop. Fastigheter kan också byggas i kombination av 
både färdiga moduler av tillexempel typen badrum och kök medan stommen levereras av typen 
prefabricerade byggnadselement eller byggs på plats. Med denna metod blir inte hela byggnaden 
producerad utifrån färdiga moduler ifrån fabrik. 
 
Carl-Magnus Larsson arbetschef på ”Peab” i Linköping menar att ett problem med att använda 
prefabricerade badrum istället för att bygga dessa på plats i fastigheten har visat sig vara att dessa 
minskar boarean (BOA) i proportion till byggteknisk arean (BTA). Detta beror på att 
installationerna kräver större utrymme än för ett platsbyggt badrum samt att badrumsmodulernas 
väggar och tak inte har någon bärande funktion i huskroppen. En effekt av minskad BOA är att 
prissättningen på bestående BOA blir högre om slutkostnaden är den samma för uppförandet av 
byggnaden och intäkter från den förlorade boarean uteblir. 
 
な.に Syfte 

 
Syftet med rapporten är att genom en ekonomisk analys utreda vilket alternativ av 
badrumslösningar mellan platsbyggda och modulbyggda badrum som är mest ekonomiskt 
fördelaktig vid en nybyggnation av flerfamiljshus för byggherren.  

な.ぬ Frågeställningar 
 

Hur skiljer sig de olika byggnadsmetoderna från varandra?  
 
Vad är kostnadsskillnaderna mellan platsbyggda och modulbyggda badrum inom produktionen?  
 
Hur mycket skiljer sig boarean (BOA) samt vilken ekonomisk inverkan har BOA i förhållande till 
den byggtekniskarean (BTA) mellan de olika byggnadsmetoderna? 

な.ね Avgränsningar  
 

Vi har valt att avgränsa oss till badrumsmoduler som används vid nybyggnation av badrum. 
Jämförelserna gäller endast nyproduktion av badrum inom hus med en stomme i betong och av 
typen flerfamiljshus. 
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En jämförelse mellan plats- och modulbyggda badrum görs i stort och sedan görs en ekonomisk 
jämförelse för ett projekt som Peab kommer att bygga. Fastigheten som jämförelsen kommer beröra 
är ett flerbostadshus som skall byggas av Peab i kvarteret Ishalkan som är beläget i Lambohov, 
Linköping. Fokus ligger på badrummen och uppförandet av dessa. 
 
Ur tidssynpunkt är det tiden på byggarbetsplatsen som berörs, inte den tid det tar att tillverka 
badrumsmodulerna i fabrik. 

な.の Metod & förutsättningar 
 
Hur skiljer sig de olika byggnadsmetoderna från varandra?  
 

1. En litteraturstudie kommer att göras 
2. Intervjuer av personer som har erfarenhet med arbete av modulbadrum inom Peab. 

 
Vad är kostnadsskillnaderna för de olika byggmetoderna inom byggprocessen utifrån 
produktionsskedet?  
 

1. En fallstudie av ett specifikt projekt och byggnad som skall byggas i Linköping görs 
tillsammans med en kalkylingenjör. Byggkostnaderna beräknas för varje byggnadsmetod.  

2. Förfrågningar till två leverantörer av badrumsmoduler om offert på badrumsmoduler 
kommer att göras i fallstudien. 

 
Hur mycket skiljer sig boarean samt vilken ekonomisk inverkan har boarean i förhållande till den 
byggtekniskarean mellan de olika byggnadsmetoderna? 
 

1. Intervju med en arbetschef hos Peab med byggherrefunktion. 
2. En litteraturstudie kommer göras där olika värderingsmetoder kommer kartläggas för att på 

ett rättvist sätt kunna beskriva fastighetens värde. Ortprismetoden med arean som 
värdebärande är en av värderingsmetoderna som kan komma att utnyttjas. För att kunna se 
skillnaden i hyresintäkter kan driftnetto komma att utnyttjas som den värdebärande faktorn.  

3. Genom fallstudien undersöks hur stor skillnaden mellan BOA och BTA skulle bli emellan 
modul- samt platsbyggda badrum för detta specifika objekt. Detta görs med hjälp av interna 
dokument för projektet inom Peab. 
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に. Teoretiskbakgrund och förutsättningar 

に.な Badrum 

に.な.な Badrummets historia 

Så sent som på 1960-talet hade endast två av tre bostäder badrum i Sverige. Det var framförallt på 
landsbygden badrum saknades i bostäderna. De sista stadsdelarna i Sverige blev anslutna till 
avloppsnätet på 1970-talet. En folk- och bostadsräkning på 1980-talet visade att hela 96 % av alla 
bostäderna i tätorterna hade badrum och 78 % av bostäderna på landsbygden. Efter denna 
undersökning har siffrorna för de bostäder som har badrum ökat ytterligare (Andreasson 2009). 

に.な.に Våtutrymmen 

Inom Boverkets Byggregler (BBR) står de tvingande byggreglerna för vad ett våtutrymme skall 
klara för funktioner samt byggkrav. 

Enligt BBR definieras ett våtutrymme som ett utrymme där det finns krav på vattentäta eller 
vattenavvisande skikt. Väggar samt golv som kommer att utsättas för vattenspill, avspolning av 
vatten samt utläckande vatten skall konstrueras med ett vattentätt skikt. Det vattentäta skiktets 
funktion är att hindra fukt från att spridas till byggnadsdelar som inte tål fukt. Badrum samt 
duschrum är våtutrymmen då i de flesta fall dessa kräver ett vattentätt skikt på både golv samt 
väggar (BBR 2011). 

に.な.ぬ Regler 

I Plan och bygglagen (PBL), BBR och Plan och byggförordningen (PBF) finns det minimikrav för 
vad som gäller alla byggnader som skall uppföras. Minimikraven avser egenskaper hos byggnaden 
som rör; hälsa hos dem som vistas i byggnaden, utformning av bostäder, miljö kriterier, säkerhet vid 
användande, bullerskydd, bärförmåga, hushållning av vatten och avfall, energihushållning, brand, 
hygienstandarder och utformningskrav för att möta tillgängligheten för handikappade. Den som 
uppför byggnader måste bygga för att minst möta dessa krav (BBR 2011). 

I BBR (2011) kan man läsa om olika krav som ställs för byggnadens olika byggnadsdelar som är 
utvecklade mot vilken funktion dessa skall fylla. Det finns dock inte några regler inom BBR för hur 
byggdelarna skall uppföras för att möta dessa krav. Det finns alltså ej några regler för val av 
lämpliga material eller för hur genomförandet rent praktiskt skall gå till väga, för att byggnadsdelen 
skall möta de ställda kraven. Kunskapen som krävs för att uppfylla kraven måste därigenom fås på 
annat håll.  
 

に.な.ね Branschstandarder  

För att samla kunskapen inom olika delar inom byggbranschen har branschorganisationer 
utvecklats. Branschorganisationerna tar fram praktiska bygglösningar och regler (branschregler) för 
att som minst möta myndighetskrav och byggregler. Att vara ansluten till en branschorganisation är 
en kvalitetsstämpel på att en person eller företag har rätt/aktuell kunskap för att utföra vissa typer av 
arbeten (”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum”BBV, 2011). 

För att säkerställa våtrummens täthet och kvalité har branschregler för byggnation av våtrum 
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utvecklats. Dessa branschregler är frivilliga. Branschreglerna beskriver hur byggnation av våtrum 
skall utföras för att ge ett tillförlitligt resultat. ”När Svensk Byggnorm, SBN ersattes av 
funktionskrav i Boverkets nybyggnadsregler 1988, och 1994 av Boverkets byggregler BBR, 
uppstod behov av branschregler, bland annat for golv- och väggkonstruktioner i våtrum” (BBV, 
2011).  
Branschorganisationer som arbetar med utveckling av branschregler inom våtrum är bland annat 
Byggkeramiksrådet som har tagit fram reglerna ”Byggkermiksrådets branschregler för våtrum 
(BBV, 2011)” och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) som utvecklat reglerna i skriften ”Säkra 
Våtrum”. Dessa system och regler är framtagna för att säkra våtrummets täthet och undvika skador 
som genomträngde av vatten kan orsaka (GVK, 2011 och BBV, 2011). 

Konstruktion 

Betongkonstruktioner innehåller fukt och därför skall generellt ej tätskikt appliceras innan betongen 
nått en ålder på minst två månader (BBV, 2011) eller att underlaget maximalt uppgår till 85 % RF 
(relativ fuktighet) (GVK, 2011). Om tillverkaren av tätskikten har andra anvisningar kan dock dessa 
följas (BBV, 2011). 

Våtzoner 

Badrummet delas in i två olika zoner (våtzoner) där direktkontakt av vatten är den avgörande 
faktorn. Det finns olika anvisningar hur man skall bygga för att få en fuktsäker konstruktion i de 
olika zonerna. Det är högre krav på tätskikt samt underliggande material i våtzon 1 än våtzon 2. 
(BBV, 2011 och GVK, 2011). 

I våtzon 1 räknas den del av väggen som är vid badkar samt duschplats och sträcker sig en meter ut 
från dessas placering i ytterkant på samtliga sidor se figur 1. Om en yttervägg delvis hamnar inom 
våtzon 1 skall hela ytterväggen räknas som våtzon 1. Övriga väggytor som ej räknas som våtzon 1 
tillhör våtzon 2. Hela golvytan i ett våtrum tillhör våtzon 1 (BBV, 2011 och GVK, 2011). 
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Våtzon 1 

Skivor som skall användas som underlag för 
tätskikt samt plattsättning skall ej påverkas 
stabilitetsmässigt efter nedfuktning och ha 
motståndskraft mot mikrobiell påväxt. Skivor som 
klarar dessa krav benämns som ”våtrumsskivor”. 
Därför skall ej gipsskivor med kartongytskikt 
användas i varken golv eller väggar. Tätskikt av 
folietyp skall användas när skivmaterial används 
som underlag (BBV, 2011). 

Vid massiv stomkonstruktion av väggar eller golv 
kan tätskiktsfolie eller andra godkända system 
väljas. (BBV, 2011 och GVK, 2011). 

 

 

GVK (2011) tillåter att gips med kartong används vid användandet av plastmatta som tät- samt 
ytskikt och plastmatta under kakel samt klinker.  Träskivor skall inte användas som underlag för 
plattsättning och tätskikt. 

Våtzon 2 
 
Kartongklädd gipsskiva får användas som underlag för tätskikt. Tätskikt behöver inte vara av 
folietyp utan kan väljas till annat godkänt tätningssystem (BBV, 2011 och GVK, 2011). 

Tätskikt 
 
Tätskiktets uppgift är att skydda det underliggande materialet från fukt (se figur 2 ”A”). För 
Tätskikt under keramiska plattor finns det huvudsakligen tre olika typer av tätskikt: Plastmatta som 
tätskikt, tätskiktsfolie som tätskikt eller ett vätskebaserat tätskikt (BBV, 2011 och GVK, 2011). 
  

 Plastmatta: Både tätskikt samt ytskikt i våtzon 1 och 2 enligt GVK, dock tillåts ej plastmatta 
både vara tätskikt och ytskikt enligt BBV.  Tätskiktsfolie: En heltäckande duk som monteras med vägglim eller vätskebaserat tätskikt. 
Systemet är godkänt som tätskikt i våtzon 1 för kakel samt alla godkända ytskikt (GVK och 
BBV).  Vätskebaserat tätskikt/ tätskiktsmassa: Ett tätskikt som appliceras i flytande form med hjälp 
av roller eller pensel (GVK). 

 

Figur 1. En illustration av zonindelning i våtrum 
med dusch, med avgränsningar till innerväggar. 
Källa: GVK: Säkra våtrum 2011. 
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Golv 

Träbjälklag som skall förses med keramiska ytskikt kan eventuellt behövas förstärkas så att 
böjstyvheten är acceptabel och att ej för stora rörelser förekommer i golvet vid nyttjande av 
badrummet. Detta för att motverka risk för sprickbildning av keramiskt skikt samt krypning av fukt.  

Golv med betongyta skall bräddrivas (planas ut) och sprickor samt ojämnheter skall spacklas 
och/eller slipas bort (GVK, 2011 och BBV, 2011). 

Golvbrunn 

Golvbrunnens placering skall fastställas tidigt i byggprocessen för att möjliggöra fallet i golvet så 
att vattnet rinner mot brunnen. Golvbrunnar skall vara fast monterade så rörelser ej uppstår mellan: 
avlopp, tätskikt, underlag, samt golvbeläggning (se figur 3). Brunnen skall vara monterad vågrätt 
och monteringen skall vara utförd enligt golvbrunnstillverkarens anvisningar (BBV, 2011 och GVK, 
2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En illustration av tätskikt i ett våtrum med keramiska 
plattor. Tätskikt på vägg ”A”, Tätskikt på golv ”B”, samt 
underliggande material ”C” som skall skyddas från fukt. 
Källa: GVK: Säkra våtrum 2011. 

Figur 3. En illustration av fixering av golvbrunn innan 
betonggjutning. Källa: GVK: Säkra våtrum 2011. 
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Rörgenomförningar  

BBV och GVK menar att inom våtrum får endast avloppsgenomföringar utföras genom golvet. 
Inkommande rör för vatten skall ske genom tak eller vägg. Alla genomförningar inom våtrummet 
skall förseglas för att uppnå en tät anslutning mot tätskiktet. Tätningsmanschetter kan exempelvis 
användas för förseglingen. 

Krav för väggar och golv innan applicering av tätskikt enligt BBV, 2011 och GVK, 2011 är: 

- Underlaget skall vara slätt, bärkraftigt, torrt, rengjort och fritt från sprickor och porer.  

- Minsta temperatur på underlaget är 10 grader Celsius.  

- Underlaget skall maximalt besitta 85 % RF. 

- Underlagetskritsiska fukttillstånd skall ej överskridas, generellt gäller att underlaget skall vara   
yttort och möjlighet för uttorkning av kvarvarande fukt kvarstår.  

- Betongvägg skall gjutas mot slät form.  

- Ytjämnhet motsvarande bräddriven slätputs.  

に.な.の Ventilation 

 
Det finns olika typer av ventilationssystem. FX-systemet går ut på att skapa ett undertryck i huset 
med hjälp av exempelvis en fläkt som jämt är i bruk. Undertrycket gör att luften förs in och ut på 
rätt sätt. (Energimyndigheten, 2010). 
 
FTX-system återvinner värmen i frånluften för att värma tilluften med hjälp av en värmeväxlare och 
den uppvärmda luften fördelas runt om i huset samtidigt som den utnyttjade frånluften tas ut efter 
att värmen återanvänts (se figur 4) (Energimyndigheten, 2010). 

 

Figur 4. Bilden beskriver hur FTX-systemet fungerar. Bild: Bo Reinerdahl. Källa: Energimyndigheten, 2010 
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に.に Platsbyggda badrum 

 
Nedan följer en beskrivning på hur ett platsbyggt badrum kan vara uppbyggt för att motsvara 
branschstandarder samt byggregler. 

  Väggar är det första som monteras upp för att bilda ett rum och detta görs med stål- eller 
träregler. Det går även bra att utnyttja betongstommens väggar till våtrum (se avsnitt 
branschstandarder: konstruktion). Reglarna som monteras upp för att bilda väggarna fylls 
med isolering mellan reglarna om ljudisolering önskas. Sedan skruvas ett lager med 
plywood eller OSB-skivor samt/eller gips upp (se avsnitt Branschstandarder: Våtzoner) 
in/utvändigt. Väggarna på insidan av våtrummet appliceras med en fuktspärr (se avsnitt 
Branschstandarder: Tätskikt) helt av en typ eller två olika med hänsyn till vilken våtzon 
väggarna befinner sig i (se avsnitt Branschstandarder: Våtzoner). Efter att tätskiktet är 
applicerat kan ytskikt av olika slag sättas upp på väggarna. 
  Golvvärme kan gjutas in i golvet och fall skall byggas upp på betongbjälklaget mot 
golvbrunnen (se avsnitt Branschstandarder: Golvbrunn). Samma process upprepas med 
fuktspärr och ytskikt för golvet som för väggarna med skillnaden att hela golvet är i våtzon 
1 (se avsnitt Branschstandarder: Våtzon 1).  

  Betongtaket kan målas med färg direkt då ej krav på tätskikt finns i tak (se avsnitt 
Branschstandarder: Våtzoner) eller så monteras stålskenor med isolering och ett lager gips 
för att lättare kunna dra elinstallationer i taket. Eldragningen görs till vägguttag, 
strömbrytare, belysning och övriga elinstallationer. Detta utförs genom kabeldragning i 
fördragna rör i både tak, väggar och golv, viktigt är att alla genomförningar genom tätskiktet 
är täta (se avsnitt Branschstandarder: Rörgenomförningar).   

  Därefter monteras toalett, handfat, dusch och dylikt där VVS-ledningarna och 
avloppssystem har dragits, alla genomförningar genom tätskikten förseglas (se avsnitt 
Branschstandarder: Rörgenomförningar). Varm- och kallvatten kopplas till respektive 
duschartikel som kräver vatten. Därpå monteras en ventilationsventil eller fläktar till 
ventilationssystemet, som skall föra fuktig luft ut från badrummet, luften förs genom rör 
eller ventilationsschakt ut ur byggnaden(se avsnitt Ventilation). 
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に.ぬ )ndustrialiserat byggande  

Inom tillverkningsindustrin har produktiviteten stadigt ökat med tiden medan produktiviteten inom 
bostadsbyggandet inte kunnat följa denna utveckling (Industriellt bostadsbyggande, 2008). 

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt 
organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser 
och resultat med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för 
kunderna”1. Därför väljer vi att prata om ”Industrialiserat byggande” då vid syftning av 
industrialisering endast avser produktionsmetoden. 

Enfamiljshus som byggs i grupp har utvecklat sin effektivitet i jämförelse med effektiviteten av 
byggandet av flerfamiljshus. Förklaringen till skillnaden är att tillverkarna av småhus har en 
tillverkningsprocess med större likheter med tillverkningsindustrin. Likheterna mellan 
småhustillverkarna och tillverkningsindustrin ligger i att hustillverkarna har standardisera lösningar 
samt en stor förtillverkningsgrad. Uppförandet av flerbostadshus sker för det mesta med mera 
traditionella metoder. Där varje objekt betraktas som ett unikt projekt, och en hög grad av 
hantverksmetoder utförs på byggplatsen. ”En utveckling mot industriellt byggande måste baseras på 
en helhetssyn så att en effektiv byggprocess kan uppnås. Detta får konsekvenser för byggprocessen 
struktur och kräver organisatoriska och produktionsrelaterade förändringar.”4 

Enligt Industriellt bostadsbyggande (2008) kan det konstateras att en förändring vad gäller 
byggnationen av flerfamiljshus bort från det helt unika objektet, till ett mer industrialiserat 
byggande med mer förtillverkning av byggdelar, skulle kunna ge en ökad effektivitet av byggandet. 

に.ぬ.な Volymmoduler/volymelement 

Ett sätt att öka de industrialiserade byggandet inom flerfamiljshus är att bygga hus helt eller delvis 
av volymmoduler.  

Enligt TNC 95 (1994) definieras ett volymelement som följande: ”Byggelement med huvudsaklig 
utsträckning i tre dimensioner och bestående av bjäklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som 
tillsammans omsluter ett utrymme.”2 
 
Volymmoduler tillverkas i fabrik där skivelement monteras samman för att bilda ett ”rum” med 
volym. Vad de olika volymelementen skall användas till bestämmer materialval av de rumsbildande 
skivelementen samt val av ytskikt med mera. Modulkomplettering kan ske i form av allt från 
installationer av köksinredning till installationer för våtrum och tätskiktkomplettering. Lastning av 
volymmodulerna sker från fabrik till lastbil för transport till byggarbetsplatsen. När volmelementen 
ankommer till byggarbetsplatsen lyfts de med hjälp av kran till den plats de skall placeras. 
Eventuell täckning kan behövas så modulerna ej står exponerade för väder. 
Installationskomplettering och inkoppling av el, vatten, ventilation och avlopp sker på plats 
(Industriellt bostadsbyggande 2008).  
 
Vid byggnation av moduler är det viktigt att vissa förutsättningar är klara i väldigt tidiga skeden 
gentemot hur byggnadsprocessen ser ut vid platsbyggnation enligt Ola Dietrichson 
försörjningsansvarig på Peab PGS. Val av badrumsmodul och tillval till denna bör inte ändras i 
efterhand, därför är det viktigt att kunskapen om vad som ingår i de olika paketen beskrivs för 
köparen. Vid platsbyggnation kan projekteringskostnaderna skjutas upp in i det sista men initialt så 

                                                 
1 Industriellt bostadsbyggande – koncept och processer. 2008. 
2 TNC 95 plan- och byggtermer 1994 volymelement 
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funkar det inte vid moduler. Anledningen är att exempelvis köksdelarna och badrumen måste lyftas 
in i tidigt skede, initialt redan efter någon dag efter byggstart. Är inte produkterna förbestämda 
innan man börjat med de momenten så leder det till att hela projektet stannar upp, eftersom 
systemet är byggt på detta sätt. Systemet är uppbyggt på följande sätt inom Peab PGS, 
affärssystemet beskriver alla processer och hur dessa hör ihop till varandra. Redan från 
”ritningslådan” är delarna länkade till affärssystemet. I ritningsstadiet får ritningarna artikelnummer 
som trycks in i affärssystemet, vilket betyder att varje del som ingår i huset är artikelbundet. Det 
innebär att de är knutet till leverantören och ledtid. Frångås detta ifrån upplägg blir det med 
sannorlikhet problem i hela systemet vilket innebär ofta förseningar och ökade kostnader.  
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に.ぬ.に Modulbyggda våtrum 

 
Vi benämner volymmoduler som skall fungera som badrum som badrumsmoduler. 
Badrumsmoduler är våtrum som är tillverkade i en industrialiserad process där produktionen av 
själva badrummet sker inom en fabrik istället för den mer vanliga byggnadstypen platsbyggda 
badrum.  
 
Annpassning av bjälklag 
 
Bjälklaget måste anpassas för montering av badrumsmoduler så att modulernas golv samt bjälklaget 
hamnar i samma nivå. Nivåskillnaden kan lösas dels av att anpassa bjälklaget genom att göra en 
ursparing på plats med hjälp av att bila bort betong från bjälklaget, eller att från början ha gjutit 
bjälklaget med ursparingar för modulerna. Om bjälklaget platsbyggds eller är av typen 
filigranbjälklag tillverkas en form på plats där badrumsmodulen skall placeras så att resultatet blir 
en ursparning i bjälklaget. Formen avlägsnas när omkringliggande betong har uppnått tillräcklig 
hållfastighet. Om bjälklaget är prefabricerat kan bjälklaget beställas med en ursparning för 
badrumsmodulerna direkt från fabrik. Ett annat tillvägagångssätt är att höja de övriga golven som 
omger badrumsmodulen genom att antingen lägga reglar på bjälklaget och bygga ett golv på dessa 
eller att gjuta upp bjälklaget till tillfredställande höjd (En jämförelse av våtrum, J Kron, E 
Goldkuhl, 2006).  
 
 
Transport samt lastning  
 
Badrumsmodulerna ankommer till byggarbetsplatsen med leverans med lastbil och kan avlastas 
direkt från denna till tänkt placering i byggnaden utan att någon mellanlagring behövs. Avlastningen 
från lastbil till byggnad sker med hjälp av kran. 
När badrumsmodulen är placerad på plats måste en korrigering ske så att modulen står plant. 
Ljuddämpade mattor placeras under modulens fötter som står på bjälklaget innan den placeras på 
bjälklaget (PartAB information vid leverans 2012 och PartAB Generella projekteringsanvisningar).  
 
Installation  
 
För att undvika fuktskador på modulerna är modulerna täckta med presenningar tills utrymmet där 
de står uppnått erforderlig väderskyddande funktion. Därefter kan de återstående arbetena utföras. 
Väggar från modulen som vetter in mot rum isoleras om så önskas och kläs med lämpligt 
skrivmaterial på modulen. Anslutningar på utsidan av modulen som skall koppas på är el, vatten, 
ventilation samt avlopp. Det sista som görs är montering av dörrar (PartAB information vid 
leverans 2012 och PartAB Generella projekteringsanvisningar). 
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に.ね Tillverkning av Racks ABs badrumsmoduler 
 
Racks badrumsmoduler är utformade efter bestämmelser och branschregler enligt följande: 
- Boverket, ”Regelsamling för byggande” 
- Säkervatteninstallation 
- GVK svensk våtrumskontroll, ”säkra våtrum” 
- BBV Byggkeramiskrådet, ”vattentäta våtrum” 
- Svensk standard, ”Byggnadsutformning bostäder invändiga mått” 
Tätskiktssystemet för hela våtrummet är av typen folietätskikt av märket ” Schönox Wetstop”.  
 
Golv 
 
Konstruktionen på golvet består av en betonggjuten golvplatta med en stålram på fyra millimeter.  
Betongen har en tjocklek på ett intervall mellan 60-75 mm. För att påskynda torktiden tillsätts en 
inblandning av tillsatsmedel. Plattan är armerad med armeringsnät men även med plastfibrer. 
Avloppsystemen som används är helsvetsade. Golvet är uppvärmt med golvvärmeslinga som är 
ingjuten och går att få som vattenburen eller elektrisk. 
De delar av golvet som blir eller kan bli utsatta för vattenspill eller vattenbegjutning har ett fall i 
intervallet 1:100–1:200. Under eventuella badkar och i duschdelen är golvlutningen 1:50–1:150.  
Duschdelen har ingen kant i övergången till duschutrymmet. Tätskiktet på golvet är utformat som 
ett badkar, det sträcker sig över hela golvytan och en bit över socklarna samt till dörröppningen. 
Den klinkers som används limmas mot tätskiktet med ett tvåkomponentslim. Klinkers fogas efter 
limningen med ett fogbruk. Över golvbrunnen monteras en rostfri klinkerram. När golvet är 
färdigjutet lyfts hela golvet ut ur formen. Därefter vänds golvet och därpå skärs ett hål upp vid 
golvbrunnen. Efter denna process fraktas golvet för klinkning som utförs av robotar (Racks ABs 
Presentation av badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS broschyr). 
 
Väggar 
 
Väggarna är uppbyggda med väggprofiler av stålplåt som är belagd med ett lager Aluzink. Lim och 
tätningsmassa används för att täta alla genomföringar. På väggarna används högvärdigt kakel som 
ytskikt. Vatten inkopplas in genom ett vattensäkert installationsskåp (Racks ABs Presentation av 
badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS broschyr). 
 
Tak 
 
Takets stålprofiler är pulverlackerade. För att taket ska vara tätt används lim och tätningsmassa 
mellan profilerna. Övrig utrustning monteras utifrån beställarens önskemål exempelvis spotlights. 
Fördelarskåp för vatten finns i tak för fördelning av vatten som koppas in genom ett vattensäkert 
installationsskåp i en vägg (Racks ABs Presentation av badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS 
broschyr).  
 
Ytskikt 
 
Kakel och klinkers monteras av robotar, en inre robot gör utmätningar på objektet och sedan 
anpassas programmet efter informationen som är hämtad från roboten. Kaklet och klinkers hämtas 
av robotarna med en robotfixtur. Sedan appliceras keramikplattorna på golv eller vägg. Kakel och 
klinkers som inte är full storlek kan inte sättas dit av robotarna, därför görs det för hand efteråt. 
Även allt fogarbete utförs manuellt (Racks ABs Presentation av badrumsmoduler 2012 och 
Racks_JSS broschyr).  
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Genomförningar 
 
Efter ytskikten är applicerade lyfts respektive del med hjälp av en truck från robotsationen vidare 
till en svängkran som lyfter delarna till vattenskärningen. Ett speciellt program mäter ut var hålen 
ska beskäras och detta program är kompatibelt med vattenskäraren som meddelas direkt efter 
mätningen och skär ut hål (Racks ABs Presentation av badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS 
broschyr).  
 
Sammansättning 
 
När delarna sätts ihop tätas de med lim och tätningsmassa. Silikon används för att täta övergångar 
och hörnor, beroende på hålets storlek kan rörmanschetter användas. Delarna är sammanfogade med 
skruv. Badrumsartiklar som används i badrummen är några av de vanligaste på den svenska 
marknaden (Racks ABs Presentation av badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS broschyr). 
 
Transport 
 
Inplastning av hela badrumsmodulerna görs för att skydda dem under transport till bygget, de 
försärks med tejp som krysstejpas. Vid bygget används ok stoppar (lyftanordningar) och 
specialfästen som är anpassade för badrumsmodulerna för att lyfta modulerna på plats (Racks ABs 
Presentation av badrumsmoduler 2012 och Racks_JSS broschyr).  
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に.の Beräkning av produktionskostander  
 
Enligt Nordstrand (2008) kan byggprojekts totala kostnad delas in i två kostnader: 
byggherrekostnader och entreprenörskostnader. En av byggherrens huvudsakliga uppgift är att 
bestämma hur projektet ska genomföras. Byggherren ska också förvärva mark där projektet ska 
utföras och bestämma entreprenadform.  
Byggherrekostnaderna varierar beroende på vart i landet projektet ska utföras eftersom 
markpriserna kan skilja enormt. Därför kan det vara mer intressant att titta på 
entreprenörskostnaderna, som innefattar markarbete och uppförande av byggnaden, vid en 
kostnadsjämförelse.  
 
Det finns olika metoder för att göra en kostnadsberäkning. Metodvalet beror på vad för typ av 
byggnadsprojekt som berörs. Arbetet med kalkyler bör göras noggrant eftersom detta är vad 
projektet beräknas att komma kosta. Det finns olika sätt att kalkylera fram beräkningar, det 
vanligaste är att företagen har färdiga kalkylprogram. Större byggföretag gör egna kalkylprogram 
eller så tar de in konsulter som gör det åt dem, detta görs för att anpassa kalkylprogrammet efter 
företaget och inte tvärtom (Nordstrand, 2008).  
 
Arbetsplatsens totalkostnad kan enligt Révai (2012) delas in i två delar: direkta byggkostnader och 
gemensamma kostnader. De faktorer som utgör de direkta kostnaderna är mängd- och 
installationskostnader. För att kunna utföra olika byggaktiviterer behövs olika typer av resurser som 
material och personal. De kostnader som måste läggas ner på de nödvändiga resurserna för att 
kunna utföra dessa byggaktiviteten kallas för mängdkostnader. Alla kostnader för arbetsledning och 
styrning för projekten utgörs i huvudsak av tjänstemannalöner. Andra kostnader för försäkringar, 
konsultationsavroden och andra övriga kostnader kallas med ett gemensamt namn för gemensamma 
kostnader.  

に.の.な Direkta kostnader 
 
De direkta kostnaderna skiljer sig i jämförelse mellan platsbyggda- och modulbyggda badrum, på så 
sätt att byggnadsmetoderna är väldigt olika. Révai (2012) menar att ena sättet är mer industrialiserat 
och därför krävs olika typer av material och arbetssätt. Detta påverkar i sin tur de direkta 
kostnaderna som kan vara allt ifrån inbyggnadsmaterial, hjälpmaterial i typ av formar samt 
ställningar, underentreprenader och arbetskostnader. För att kunna få fram beräkningar av de direkta 
kostnaderna måste först en mängdberäkning tas fram och även åtgångstal, som varierar från företag 
till företag. När detta är gjort kan materialkostnaderna tas fram, en av de vanligaste metoder för att 
få fram kostnaderna för materialet är offerter. Metoden innebär att företaget skickar förfrågan om 
offerter till minst två materialleverantörer. För att få fram bästa pris bör förfrågningar skickas till ett 
flertal leverantörer. Då kan en kalkylator beräkna fram den förmånligaste produkten och pris. 
 

に.の.に Gemensamma kostnader  
 
Gemensamma kostnader kan enligt Révai (2012) delas in i två huvuddelar: ”den tillfälliga fabriken 
samt styrning och ledning av alla arbeten”. Det är viktigt att kalkylen som görs för dessa kostnader 
ska stämma bra överrens med verkligenheten eftersom de utgör en stor del av totalkostnaden för ett 
projekt. Skillnaden mellan gemensamma- och direkta kostnader är att kalkylposterna för de 
gemensammakostnaderna inte kan räknas fram med hjälp av mängdförteckningen. Planeringen som 
gjorts i anbudsskedet måste vara välgenomtänkt för att kunna bedöma vilka kostnadsposter som 
behövs för det aktuella bygget. Det kan exempelvis vara val av maskiner och vart de ska vara 
placerade. För att veta någorlunda vad det dessa poster kommer kosta ska tiderna som redovisats för 
de olika byggaktiviteterna stämma bra överrens med verkligheten. Då kan bedömningen av 
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hyrestiden för det som behövs i den tillfälliga fabriken göras. 
 
Relevanta kostnader för den ”tillfälliga fabriken” är etablering, drift och underhåll, maskinhyror och 
avveckling. Arbetet med att etablering kan vara allt ifrån transporter, uppsättningar, kontor eller 
bodar och inhägnad. Avvecklingsprocessen innefattar avvecklingen av allt som etablerats. I takt 
med att etableringen har skett måste fabriken också kunna underhållas och hållas i drift ur ett säkert 
och ekonomiskt perspektiv. Vägar måste vara i ett sådant skick att det går att ta sig fram på ett 
säkert sätt. Städning av bodar och kontor görs så standarden på hygien och arbetsmiljö är bra. 
Genom att uppskatta projektets omfattning kan bedömningen om vilka befattningar som behövs 
göras och då kan kostnaderna för arbetsledare och övriga tjänstemän räknas fram. Övriga kostnader 
kan vara olika försäkringar, konstultarvoden och bankgarantier.  
En strukturplan görs för att kunna se i vilken ordning aktiviteterna ska utföras i. Strukturplanen 
visar även vilka aktiviteter som är beroende av varandra. På detta sätt syns det hur allt byggarbete 
som är knutet till projektet kommer att ske. Exempel på hur en strukturplan kan se ut över 
anbudsarbetet (se figur 5) (Révai, 2012).  
 
 
 

Figur 5. Exempel på hur en strukturplan kan se ut. Källa: Byggstyrning, Ervin Révai (2012) 
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に.は Mätning  
 
Enligt Svensk standard (2009) så är den arean som en byggnad tar upp på marken inklusive 
utrymmen som tillhör byggnaden, byggnadsarean.  
 

に.は.な Mätning av bruttoarea 
 
När man pratar om kostnadskalkyler används begreppet bruttoarea som avser ”arean av mätvärda 
delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelar utsida eller annan för mätvärdhet 
angiven begränsning”, se figuren nedan (figur 6) (Svensk standard, 2009). 

 
Figur 6. Beskriver mätvärda areor (bruttoarea) Källa: Svensk Standard (2009) 
 

 

に.は.に Mätning av bruksarea 
 
De utrymmen som räknas in till bruksarean är utrymmen som är begränsade av omslutande 
byggnadsdelars insida. Bruksarean delas in fyra underrubriker, de två viktigaste är boarean och 
lokalarean. Boarean innefattar utrymmen som partiellt eller helt och hållet är ovan mark och där 
avsikten inträffar bland annat vistelse, sömn, hygien, matlagning och förvaring. Lokalarean 
innefattar de utrymmen som är till för annat än boende eller sidofunktioner till boende. Biarean är 
utrymmen som är anpassade för sidofunktioner till boende och dessutom delar av en bostad som 
befinner sig under marknivå. Utrymmen där driftmaskiner och allmän kommunikation för 
byggnaden kallas för övrigarea (Svensk standard, 2009). 
 
に.は.ぬ Mätning av boarea 
 
När man enligt BBR (2011) beräknar boarean inom en fastighet eller lägenhet räknas vissa 
byggnadsdelar in i boarean medan andra inte inräknas. 
Exempel på Byggnadsdelar som räknas in i BOA enligt Svensk standard (2009) är följande: 

  Innerväggar räknas in helt om väggen maximalt har en tjocklek av 30 cm och är inom en 
nyttjandeenhet (vilket kan vara en lägenhet). 

 Inredningsenheter som skåp och garderober. 
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 Del av installationsschakt som ej ligger i direkt anslutning till omslutande vägg av typen 
yttervägg eller lägenhetsavskiljande vägg. Från angränsande mätvärda utrymmen mäts 15 
cm in i schaktet. 

 VVS- samt el-installationer som är monterade på vägg. 
 
Exempel på byggandsdelar som inte räknas med till boarean enligt Svensk standard 
(2009)  är följande: 
  Ytterväggar. 

 Väggar mellan olika nyttjandeenheter typ lägenhetsavskiljandeväggar. 
 Väggar mot trapphus. 
 Schakt i direkt anslutning till en omslutande vägg. 
 Delar av schakt och väggar som inte är i direkt anslutning med en omslutande vägg 

och överstiger måttet 30 cm. 

Schakt mäts olika beroende på dess placering. Om ett schakt är i direkt anslutning mot en 
lägenhetsomslutande vägg (exempelvis ytter- eller lägenhetsavskiljandevägg) räknas ej någon del 
av schaktet in i boarean. Om schaktet inte ligger i en direkt anslutning till en 
lägenhetsomslutandevägg mäts boarean 0,15 m in i schaktet från alla mätvärda utrymmen som 
omger schaktet, (se figur 7) Svensk standard (2009). 
 

 
Figur 7, mätning av boarea för schakt. Källa Svensk Standard (2009). 
 

 

 

 
 

Ett schakt som inte är i direkt 
anslutning till omslutandeväggar i 
lägenheten, samt angränsar till 
mätvärda utrymmen. För detta schakt 
kan hela eller delar av schaktet 
komma att inräknas i boarean. 

Ett schakt som är i direkt anslutning 
till omslutandeväggar i lägenheten. 
Detta schakt räknas inte med i 
boarean på något sätt.  
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に.は.ね Rumshöjd 

 
Enligt BBR (2011) skall rumshöjden inom bostäder ej understiga 2,40 m i rum där man vistas i mer 
än tillfälligt (andra regler kan gälla för småhus och rum med snedtak), och inte understiga 2.10 m i 
rum där människor vistas tillfälligt. Rum där man vistas mer än tillfälligt beskrivs som utrymmen 
avsedda för matlagning, daglig samvaro, sömn och vila. Rum där människor vistas tillfälligt ges 
exempel som rum avsedda för; bostadsförråd och rum för personlig hygien. 
 

に.は.の Mätvärdhet 
 
Det finns krav på vissa förutsättningar för att kunna beräkna bruttoarean, nettoarean och bruksarean. 
Dessa förutsättningar grundar sig på att vissa krav uppfylls gällande beträdbart golv, höjden av 
rummet och tillgängligheten för att dessa areor ska vara mätvärda. Nedan beskrivs varför dessa krav 
inverkar på mätvärdheten (Svensk standard, 2009). 
 
Beträdbart golv – För att en mätning ska göras måste den som utför mätningen kunna stå på 
beträdbart golv, hit räknas grusade och avjämnade ytor. Om ytan är täckt med isoleringsmaterial 
eller bryggor anses inte ytan som beträdbart golv.  
Rumshöjd – Kravet på höjdnivån i ett rum är 1.90 m för att utrymmet ska vara mätvärt, med 
undantag för snedtak där gäller förhållandet att bredden på utrymmet ska vara minst 0.60 m. 
Förutsatt att snedsträvor och takbjälkar inte hejdar framkomligheten i utrymmet så räknas de in om 
underkanten ligger minst 1.6 m över golvet. Detta gäller för fasta byggnadsdelar.  
Tillgänglighet – För att det ett utrymme skall vara mätvärt så måste utrymmet vara i anslutning till 
en öppning av något slag exempelvis en dörröppning, trappa, permanent stege eller lucka med stege 
annars görs inte bedömningen att utrymmet är mätvärt (Svensk standard, 2009). 
   



19 
 

に.ば Fastighetsvärdering 

 
Enligt Fastighetsekonomisk analys (2008) innefattar benämningen ”fastighet” normalt sätt mark, 
byggnader och anläggningar.  Anledningen till att värderingen för en och samma fastighet kan skilja 
är för att de faktorer som anses vara till grund för värderingen ses inte på samma sätt av alla. Det 
vill säga att för en person kan objektet ha personligt värde vilket inte alls är värt på samma sätt för 
en annan person. Det kan också handla om vilken slags nytta som kan dras av fastigheten. Det 
vanligaste sättet att utgå ifrån något slags pris är vad som egentligen har betalats för fastigheten och 
vilket värde området där objektet befinner sig i har. Unikhet kan också vara en avgörande faktor 
som har betydelse för vissa grupper av människor. Det finns olika grundmodeller för 
värderingsmetoder. 

に.ば.な Ortprismetod 
 
Ett vanligt sätt enligt Fastighetsekonomisk analys (2008) att värdera ett objekt är att använda så 
kallade ortprismetoder. För att kunna göra en bedömning i framtiden om vad en fastighet kan vara 
värd så kan man använda sig av prognoser. Ortprismetoden värderar jämförbara fastigheter. 
Metoden byggs på analyser som gjorts och görs på marknaden, metoden är alltså baserad på 
nyckeltal som är välvalda och dokumenterade. Det finns dock problem med denna metod rörande 
jämförbarheten, tidsfaktorn och antal köp. I teorin ska detta ge stort antal överlåtelser, identiska 
fastigheter och momentant vid värdetidpunkten. Men verkligheten ser ut på följande sätt; få 
överlåtelser, varierande egenskaper och över viss tidsperiod. Detta resulterar i stränga 
jämförelsekrav vilket leder till allt mindre köp och om fallet skulle vara tvärtom det vill säga många 
köp, så skulle det leda till allt sämre jämförbarhet. Metoden kan delas in i två grupper: direkta- och 
indirekta ortsprismetoder.  
Generellt kan den direkta metoden beskrivas som ett redovisade jämförelseköp medan den indirekta 
metoden är baserade på nyckeltal.  
”Den direkta ortprismetoden kan beskrivas i sex steg som följer: 
- Att definiera och avgränsa relevant marknad  
- Att få fatt på jämförelseobjekt 
- Att erhåll information om jämförelseobjekten 
- Att bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet 
- Att applicera och göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner 
- Att göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet i marknadsvärdesuppskattningen”3.  
 

に.ば.に Direktavkastning/Nettokapitaliseringsmetod 
 
Nettokapitaliseringsmetoden är en välanvänd metod för värdering av kommersiella fastigheter 
enligt Thomas Kalbro (2005). Metoden grundar sig på ett beräknat driftnetto som är det resultat 
efter man tagit intäkter minus kostnaderna för fastigheten. Driftnettot relateras som en kvot i 
procent till det betalda/begära priset för fastigheten. Resultatet från denna relation �追�捗痛津勅痛痛墜牒追�鎚 ×などど = Direktavkastning i procent. Vid tillämpning av denna metod för att bedöma värdet av 
fastigheten blir istället priset okänt i ekvationen. Driftnettot för fastigheten samt vilken avkastning i 
form av direktavkastning(avkastning på kapitalet i procent) från fastighten som önskas behöver var 
känt. Ekvationen blir då följande:  �追�捗痛津勅痛痛墜��追勅��痛���鎚痛津�津直 � 椎追墜�勅津痛 = Det bedömda värdet (Kalbro, 2005) 

                                                 
3 Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, fastighetsnomenklatur. 2008 Fastighetsnytt förlags AB, Institutet för värdering av 
fastigheter och samfundet för fastighetsekonomi. 
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に.ぱ (yressättning  
 
Hyressättningen för hyreslägenheter bestäms enligt Hyresnämnden, bruksvärde (2013) överlag efter 
bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen är en princip som bygger på bruksvärdet för 
lägenheten. Bruksvärdet är ett värde som fastställs på en lägenhet utifrån hur hyresgäster i 
allmänhet värderar värdet för de egenskaper en lägenhet samt fastighet kan erbjuda, inte vad 
enskilda hyresgäster anser höja eller sänka bruksvärdet för en lägenhet (se avsnitt 
Fastighetsvärdering). 
 
För bruksvärdet på en lägenhet är faktorer (bruksvärdesfaktorer) inom lägenheten så som; storlek, 
planlösning, modernitet och läge inom huset exempel på faktorer som påverkar bruksvärdet. 
Utanför lägenhet finns också faktorer som påverkar bruksvärdet för lägenheten så som tillgång till; 
hiss, sopnedkast, parkeringsplats och tvättstuga. Fastighetens läge, boendemiljön samt avstånd till 
exempelvis kommunaltrafik och lekplatser påverkar också bruksvärdet enligt Hyresnämnden, 
bruksvärde (2013). 
 
För att avgöra om en hyra som hyreslagen beskriver det är skälig/rimlig görs jämförelser mellan 
hyran för likvärdiga lägenheter Hyresnämnden, likvärdiga lägenheter (2013). Principen är den 
samma som ortprismetoden (se avsnitt ortprismetod) där fokus ligger på att jämföra lägenheter i 
orten som har liknande bruksvärdesfaktorer.  
 

に.ぱ.な Undantag från bruksvärdesprincipen vid nyproduktion av 
bostadslägenheter 
 
För att stimulera nyproduktion av hyresrätter finns undantag för dessa från bruksvärdesprincipen. 
Presumtionshyra går att tillämpa vid nyproduktion av bostadslägenheter och är ett undantag från de 
annars hyresbestämmande bruksvärdesreglerna. Presumtionshyra är en hyra som ligger över det 
som bruksvärdesnivåerna tillåter. Hyran förhandlas fram med en hyresgästorganisation som är 
etablerad på den plats som fastigheten är belägen eller skall upprättas. Inga lägenheter får vara 
uthyrda vid tillfället då överenskommelsen av presumtionshyra sker.  
Senast efter 15 år då den första hyresgästen flyttat in i fastigheten som har en presumtionshyra får 
hyresgästerna rätten att pröva hyran mot bruksvärdereglerna (Hyresnämnden undantagsregler, 
2013). 
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ぬ. Genomförande 

ぬ.な Fallstudie )shalkan  
 
Kvarteret Ishalkan är ett bostadsprojekt i Linköping där Peab skall bygga ett flerfamiljshus. 
Byggnaden ska byggas som ett punkthus med fem till sex lägenheter på varje våningsplan. 
Lägenheterna består av två till tre rum. Fastigheten är fyra våningar hög och kommer att rymma 23 
stycken lägenheter. Upplåtelseformen för lägenheterna kommer vara av typen hyresrätt. Huset 
kommer att byggas med en stomme av betong och bjälklagen kommer att vara av filligrantyp 
medan bärande väggar byggs på plats. Peab driver projektet som totalentreprenad. Skisser på fasad 
(se figur 8) samt planlösning (se figur 9) har Peab tagit fram med hjälp av 
arkitektfirman ”Arkitekter Engstrand och Speek AB”. Den totala bruttoarean är på 1 844 m2. 
Bygget ska påbörjas under hösten 2013. 
 

  
 
 
 

Figur 8, Skiss fasad Gatuperspektiv KV Ishalkan, Peabs hus i Linköping. 
Källa: Peab Linköping 

Figur 9, Skiss 
Plan 1-3TR, 
KV Ishalkan, 
Peabs hus i 
Linköping. 
Källa: Peab 
Linköping 
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Projektet är i dagsläget i processen ”val av byggmetod” (se figur 5). Det finns två stycken 
badrumsutformningar för den tänkta planlösningen. Badrumsutformningarna spegelväns för att 
passa de olika lägenheterna (se figur 9). Den ena utformningen som är i 19 av de 23 lägenheterna 
har innermåtten 2.5 × 2.5 m (se figur 10). De övriga 4 lägenheterna har innermåtten 1.7 × 3.95 m 
(se figur 11). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ぬ.な.な Bortfall av badrum från kostandsjämförelsen 
 
Vid intagning av offerter för de båda badrummen från Racks AB samt Parts Construction AB 
(PartAB) visade sig att det avlånga badrummets utformning (se figur 11) ställde till problem. Racks 
AB hade inte någon sådan badrumsmodul i sitt utbud och inte heller någon likvärdig badrumsmodul 
som uppfyller kraven på yttermåtten som de bärande väggarna ställer. En framtagning av en sådan 
modul skulle innebära utvecklingskostander och detta skulle fördröja intagningen av offerterna. Inte 
heller PartAB var säkra om de skulle kunna göra en sådan badrumsmodul med dessa mått. Därför 
kommer ej dessa badrum (se figur 11) att vara en del i kostandsjämförelsen då det enligt avsnitt 
Direkta kostnader behövs minst offerter från två olika leverantörer för att få en uppfattning av 
kostnadsbilden. Kostandsjämförelsen kommer att avhandla de 19 stycken kvarvarande badrummen 
(se figur 10).  

 
 
  

Figur 11, skiss över badrum med 
innermåtten 1.7 × 3.95 m. 
Källa: Planritning Peab 

Figur 10, skiss över badrum med 
innermåtten 2.5 × 2.5 m. 
Källa: Planritning Peab 
 

Lägenhetsskiljandeväggar med 
bärande funktion. 

Innerväggar, ej bärande. 
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ぬ.な.に )ntagning av offerter  
 
Två offerter har tagits in från badrumsmodultillverkarna Racks AB samt PartAB med liknande 
standard på deras modulbadrum. Boarean i modulbadrummen har försökts att få så lik de 
platsbyggda badrummen som möjligt. Detta innebär en boarea på 6,25 kvm. 
 
Standard för badrummen  
 
Standarden som skall gälla för både det platsbyggda badrummet samt för modulbadrummen är 
följande: Kakel på väggar, klinker på golv, elektrisk golvvärme, belysning, eluttag, tvättställ, dusch, 
duschdraperi eller motsvarande, tvättställ med blandare, duschblandare, toalettpapperhållare, 
handdukskrokar, toalettstol, spegel, inkopplingar för tvättmaskin samt torktumlare och elektrisk 
handukstork (Carl-Magnus Larsson Peab Linköping). 
 
 
Racks AB 
 
Racks AB hade en färdigutvecklad badrumsmodul med innermåtten 2900 × 2200 (se figur 12) som 
ger en boendearea på 6,38 kvm. Denna modul valdes från Racks AB då boendearean var nära det 
plattsbyggda alternativet samt att en utveckling av en modul för att motsvara den precisa 
boendearean för det plattsbyggda alternativet skulle innebära tillkommande utvecklingskostander 
(Magnus Johansson, Racks AB). 
 

 
 
 Figur 12, en ritningsbild över den badrumsmodul som Racks AB lämnade offert på. 

Källa: Bilaga från Offert från Racks AB. 
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Badrumsmodul från Racks AB, innehåll samt funktioner 
 
Klinker Marazzi-Progress 100 x 100 mm, Kakel vit 200 x 200 mm, Uponors rör i rörsystem, 
IDO tvättställ, IDO golvmonterad WC-stol, Draperistång, Grohe tvättställsblandare, Grohe 
duschset, Grohe duschblandare, Toalettpapperhållare, Handdukskrokar (3 styck), Elektrisk 
golvvärme, Gerberits helsvetsat avloppssystem, Vedum skjutspegelskåp (basic) och skåpbelysning 
med apparatuttag, Fördelarskåp vatten i tak med lucka med lås, Fördelarskåp för vatten i vägg med 
lucka med lås samt skvallerrör (Offert Racks AB). 
 
Offert från Racks AB 
 
Offerten från Racks AB för 19 stycken badrumsmoduler med nämnda standarden blev 1 462 050 kr 
exklusive moms. Detta blir ett pris på 76 950 kr styck exklusive moms. I detta pris ingick inte frakt. 
 
Parts Construction AB 
 
PartAB utvecklar alla sina moduler för varje projekt och har inte några färdiga att välja utifrån. 
Detta möjliggjorde att en offert på en badrumsmodul med innermåtten 2,5x2,5 m (6,25 kvm) kunde 
lämnas där utvecklingskostnaderna för denna var inräknade samt att omstrukturering av 
inredning/utformning i modulen ingick i detta pris. Från PartAB skickades inte någon ritning på 
modulen då den ej är utvecklad. Dock skickades en skiss efter förfrågan hur modulen skulle kunna 
implementeras i detta projekt (se figur 13). 
 

 
 
 
 
 
  

Figur 13. En skiss över hur PartABs badrumsmodul skulle kunna 
utformas för att passa i projektet. Källa: Mathias Karlsson säljare 
på PartAB 
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Badrumsmodul från PartAB, innehåll samt funktioner 
 
Klinker Marazzi Magic dark grey 10x10, Kakel Marazzi Citta Bianco matt 20x20, IFÖ Wc, Sign 
6893 för väggmontage, inv.cistern, vit mjuk sits, Grohe Tvättställsblandare Eurosmart, IFÖ 
Tvättställ Sign 7362, 600 mm, bultmonterat, Grohe Duschset Tempesta Duo New III, inkl tvålkopp, 
Grohe Duschblandare GT1000, Spiwa AB Draperiskena Handy 90x90, Siverts Väggskåp 
700x600x302 mm vit, en lucka, Geesa Klädkrok/krok 2802, Geesa Toalettpappershållare 145, 
Lagervall&Widen Spegel 600x800x4 mm, Selga Spegelbelysn Prelude T5 24W G13, IP 44 vit m. 
Uttag, Faluplast Tvättmaskinsavlopp DN40 vinklat, Purus Golvbrunn Purus Oden dim75 och El-
golvvärme 100W/m2 med Termostat (Offert Parts Construction AB). 
 
 
Offert från PartAB 
 
Offerten från PartAB för 19 stycken badrumsmoduler med nämnda standarden blev 1 115 300 kr 
exklusive moms. Detta blir ett pris på 58 700 kr styck exklusive moms. I detta pris ingick frakt till 
Linköping med öppen transport på lastbil. 

ぬ.な.ぬ Val av badrumsmodul 
 
Efter en jämförelse av offerter från Racks AB samt PartAB togs beslutet att titta närmare på 
PartABs badrumsmodul då det allternativet var billigare (se offert från Racks AB samt offert från 
PartAB). PartABs utformning av badrumsmodulerna kunde även i detta pris anpassas för projektet.  

ぬ.な.ね Placering samt utformning av modulbadrum 
 
Genom intervjuer med personer på Peab PGS (Jesper Strandberg Peab PGS, Niklas Engqvist Peab 
PGS) som arbetar med Racks badrumsmoduler i sina lösningar samt Mathias Karlsson på PartAB 
som arbetar med PartABs badrumsmoduler menar att en placering av anslutningspunkter för 
ventilation, vatten samt avlopp kräver åtkomst för inkoppling mot dessa stammar i fastighten och är 
viktigt att betänka vid val att bygga med badrumsmoduler.  
 
Både Racks samt PartABs badrumsmoduler är utformade så att toaletten står mot inkopplingssidan 
för att minimera avståndet för dragningen av toalettens avloppsrör och även inkopplingen av vatten 
sker med denna sida. En god tillgång ges om man placerar modulen så att inkopplingarna mot 
stammarna sker i ett schakt/vägg som är öppet bak från modulen. För att detta skall gå i detta fall 
måste därför stammarna vara mot något annat rum i lägenheten än mot lägenhetsavskiljandeväggen. 
För ett platsbyggt badrum sker inkopplingarna inifrån badrummet och denna problemställning blir 
därför inte aktuell. 
 
Placering av inkopplingar mot lägenhetsskiljande/bärande vägg  
 
Om man skulle vilja placera stammarna i den lägenhetsavskiljande väggen som tanken är för de 
platsbyggda badrummen, skulle inkopplingsproblem uppstå för vattnet samt avloppet då dessa 
kopplas in mot samma sida av modulen som skall placeras mot schaktet. Inom Peab PGS löser de 
liknande inkopplingsproblem mot bärandebetongväggar där stammarna dock är placerat bakom 
eller snett bakom modulen (schakt framför bärande/betongvägg) med att ha en temporär öppning i 
väggen så att installatörerna kan göra inkopplingarna mot modulen (se figur 14 och 15). 
Öppningen i väggen byggs sedan igen efter att inkopplingarna är klara. 
 



26 
 

 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Denna lösning går dock ej att implementera på projektet Ishalkan då badrumsmodulerna skall stå på 
var sida av den lägenhetsavskiljandeväggen. Om avlopp-, ventilation- och vattenstammarna skulle 
gå i den lägenhetsavskiljandeväggen går det inte heller att ha ett temporärt hålrum i väggen. En 
lösning för att klara inkopplingarna mot schaktet i den lägenhetsskiljande väggen skulle vara att 
placera ut modulen från väggen cirka 50 cm så att installatörerna kan komma åt att göra 
inkopplingarna. Arbetsutrymmet blir dock fortfarande begränsat och fallet som avloppsledningen 
kräver blir besvärligt att klara om inte ursparningar görs i bjälklaget så att avloppsledningen kan 
ligga i denna enligt Jesper Strandberg Peab PGS.  
 
Efter att ha gått igenom problemställningen av att placera modulen mot schakt i den 
lägenhetsavskiljanade väggen, med både Mathias Karlsson på PartAB med avseende för deras 
modul samt med Jesper Strandberg på Peab PGS om modulen från Racks AB kan slutsatser 
gällande denna placering dras. En liknande lösning har inte tidigare gjorts i några projekt som dem 
vi talat med medverkat i. Svårigheter av inkoppling av avlopp, vatten och ventilation mot modulen. 
Extra förlorat utrymme i form av boarean om en sådan lösning väljs då modulen måste placeras ca 
50 cm från lägenhetsavskiljande väggen. Extra ursparningar i bjälklag för avloppet så att fallet för 
avloppet kan hållas från modulen till avloppsstammen.  
 
 
Placering av inkopplingar mot innerväggar 
 
Placering av inkopplingarna lämpar sig bra att placera mot ett öppet utrymme så att installationen 
kan ske bakom modulen. Detta gör det möjligt att på ett obehindrat sätt koppla in kall och 
varmvatten i modulens inkopplingsdosa samt utföra inkoppling mot avloppsstam och den 
eftergjutning som krävs runt stammen i bjälklaget. Det lämpligaste i detta fall är att placera schaktet 
enligt figur 12. (Mathias Karlsson PartAB) Wc:n och duschbrunnen är placerade mot schaktet. 
Avloppstammarna är 110 mm i diameter.   
 

Figur 14, visar hur öppningar lämnats i 
vägg mot inkoppling till modul från 
stammar (Rydebäck, Helsingborg). 
Foto: Dag Nordlöf 

Figur 15, visar hur öppningar lämnats i 
vägg mot inkoppling till modul från 
stammar (Rydebäck, Helsingborg). Foto: 
Dag Nordlöf 
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Ventilation  
 
Modulerna har en inkopplingssida där vatten och avlopp kopplas in. Ventilationens inkoppling är 
mer flexibel då den sker på taket av modulen. Ventilationen kan installeras innan nästa bjälklag 
byggs över modulen. 
 
Vid Ishalkan kommer ett FTX-system att användas (se avsnitt ventilation) som ventilationssystem. 
Figuren nedan illustrearar hur ventilationskanalerna är uppbyggda i huset för frånluften i 
badrummen. På första våningen är endast en ventilationskanal dragen och för varje våning ökas 
antalet ventilationskanaler med en kanal per våning (se figur 16). Om ventilationsschaktet placeras i 
den bäranade väggen hamnar ventilationsrören allt längre bort från vart inkopplingen skall ske på 
modulen. Dock skulle utrymme sparas i form om av ventilationsschakt då ventilationen skulle dras i 
den lägenhetsavskiljande väggen istället för i ett utrymme i lägenheten. 

 
Figur 16, en illustration av dragningar av frånluftsventilation vid badrum  
 
 
Om man väljer att placera badrumsmodulen med dess installationskopplingar av vatten, avlopp 
samt ventilation mot den lägenhetsskiljande väggen som tanken är med de platsbyggda badrumen 
uppstår dock ännu ett utrymmesproblem än om bara ventilationen går i denna då alla dessa stammar 
ska rymmas i väggen.  
 
En svårighet menar Strandberg och Samuelsson (2013) ligger i att åtkomligheten blir begränsad när 
det övre bjälklaget har monterats över modulen. Vilket leder till att det kan krävas mer arbetsinsatts 
eller andra typer av lösningar måste göras för att koppla ihop rören. Om ventilationen kopplas in 
före montering av bjälklag över denna kan dock installationen ske smidigare och 
ventilationsinkopplingens placering i väggen mindre viktig. 
 

ぬ.な.の Arbetsmoment samt förutsättningar för PartABs badrumsmoduler 
 
Följande del av arbetsmomentsbeskrivningen (se rubrik Modulbyggda våtrum) har tagits fram med 
hjälp av Mathias Karlsson på PartAB samt PartABs dokumentet ”information vid leverans.pdf”. 
 
Ursparningar i bjälklaget är nödvändiga för att få rätt (samma) nivå på badrumsgolvet som 
omkringliggande golv. Det krävs ca 80 mm ursparning i bjälklaget under modulen samt nivellering i 
varje hörn med pallningsbrickor. Ursparningen under modulen breddas ca 50 mm på vardera sida 
för att underlätta placeringen av modulen. En djupare ursparning på 100 mm krävs under modulen 
för golvbrunn och tillhörande 75 mm rör till stam. Ett avstånd på 30 mm från modul lämnas till den 
lägenhetsavskiljande väggen. Detta för att underlätta placeringen av modulen. 
 
Ljuddämpande mattor placeras under hörnen/fötterna på modulen och ingår i leveransen. 
Pallningsbrickor ingår inte i leveransen. 
 
Transporten till arbetsplatsen sker med öppen lastbil då ytter måtten för modulen är större än 2 480 
mm. Det får plats sex stycken moduler per lastbil. Vid lossning kan modulerna direkt lossas med 
arbetskran. Speciella nycklar användas för att säkra modulerna så att de inte lossnar under lyftet, de 
placeras i golvramen. Det krävs tre byggare för lossningen, en som kedjar fast modulen och två som 
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tar emot den och placerar den på plats, momentet tar 20 min/modul. 
 
Installation av ventilationen görs innan nästa bjälklag kommer på plats, eftersom det är enklare att 
komma åt ventilationen på taket när det finns gott om utrymme. Det går även att koppla VA och el 
till respektive anslutning innan bjälklaget kommer på plats.  
 
Beklädnad med gips och 45 mm ljudisolering görs när modulen står på sin plats. Gipset skruvas 
direkt på modulens stålreglar. Sida mot lägenhetsskiljande vägg monteras inte ljusisolering eller 
gips på.  Dörrkarmar och golvlister monteras. Har inte installation av inkopplingar redan utförts 
innan gipsbeklädnaden monteras lämnas plats för installationen, när installationen av 
inkopplingarna ska ske är upp till montören.  
 
Leveranstiden från beställningsdagen beräknas till 16 veckor och det krävs förskottsbetalning på 
20 % av hela beställningen innan produktionen av badrumsmodulen startar. 

ぬ.な.は Arbetsmoment för platsbyggda badrum 
 
Arbetsmomenten för de platsbyggda badrummen beskrivs under rubriken (Platsbyggda badrum). 
Standarden för badrummen beskrivs under avsnittet Standard för badrummen. Tre innerväggar 
byggs från grund medan den lägenhetsskiljande betongväggen utnyttjas som befintlig. 
Innerväggarna ljudisoleras med 45 mm ljudisolering. Tak i badrum målas. 

ぬ.な.ば Förlorad BOA för de olika badrumslösningarna  
 
Båda badrumslösningarna klarar de krav på takhöjd se avsnitt Rumshöjd i teoridelen. Det 
platsbyggdabadrummet kommer att ha ca 2.5 m i takhöjd och badrumsmodulen 2.30 m. Även de 
krav som ställs i avsnittet Mätvärdhet uppfylls. 
 
Förlorad BOA för platsbyggda badrum 
 
För det platsbyggda är innerväggarna (70 mm regel + 13 mm gips × 2 + tätskikt och kakel 10 mm = 
106 mm) ca elva centimeter och stammarna går i lägenhetsomslutande väggen. För de plattsbyggda 
alternativet räknas alla innerväggar in i boarean då de uppfyller kraven som ställs i enligt teoridelen 
avsnitt Mätning av boarea. Inga schakt i lägenheten behövs för detta alternativ. Ingen boarea 
förloras i detta alternativ. 
 
Förlorad BOA för modulbyggda badrum 

Till skillnad från de platsbyggda badrummen behövs inkopplingarna mot stammarna vara åtkomliga 
utifrån modulen (se avsnitt Placering samt utformning av modulbadrum). Tillsammans med 
Mathias Karlsson på PartAB har diskussioner av utformningen av badrummet förts samt vart 
anslutningarna bör placeras. Figur 17 illustrerar hur en lösning skulle kunna se ut. Anslutningarna 
av vatten samt avlopp till dessa stammar dras i ett schakt bakom toaletten (se figur 17). 
Tvättmaskin, torktumlare och ledningar från tvättställ kan dra i väggarna och påverkar därmed inte 
de utvändiga måtten. 

Väggarna är 80 mm tjocka med kakel, med gipsskivor (13 mm) monterade utvändigt på väggarna 
blir väggtjockleken 93 mm. Gips monteras ej på väggen som vetter mot den lägenhetsskiljande 
väggen. 
 
Schaktet behöver vara 200 mm djupt bakom modulväggen för att rymma anslutningarna. Bredden 
på schaktet behöver vara cirka 800 mm. Den totala väggtjockleken med schaktet inräknat blir då 
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(200 mm + 93 mm = 293 mm) 293 mm. Enligt teoridelen avsnitt Mätning av boarea mäts boarean 
in i schakt 150 mm från alla mätvärda utrymmen då schaktet inte är i direkt anslutning till 
lägenhetsomslutande vägg. Samtliga väggar för modulen utom den som vetter mot den 
lägenhetsomslutande väggen mäts boendearean till 150 mm in från samtliga mätvärda utrymmen in 
i väggarna.  
 
Både klädkammaren samt badrummet räknas som mätvärda utrymmen (se avsnittet Mätvärdhet och 
Mätning av boarea). Detta innebär att hela schaktet räknas in i boarean då mätningen går 150 mm 
in mot schaktet från insidan av badrumsmodulens vägg samt 150 mm in i schaktet från 
klädkammaren.  
 
Utrymmet som lämnats mellan modulen samt den lägenhetsomslutande väggen på 30 mm är ej 
mätvärt enligt avsnittet i teoridelen Mätvärdhet. Detta ger enligt avsnittet Mätning av boarea att 
modulväggen som vetter mot den lägenhetsomslutande väggen inte räknas som innervägg. Detta 
resulterar i att denna modulvägg inte kan räknas in i boarean samt att inte heller utrymmet mellan 
modulvägg och lägenhetsomslutande vägg kan räknas in i denna. Den totala ytan som inte räknas in 
i boarean blir ((2,5 m + 0,08 m × 2)×(0,08 m + 0,03 m) = 0.29 kvm) cirka 0,3 kvm. 
 

 
 

 

  

Figur 17. En skiss över hur PartABs badrumsmodul skulle kunna 
utformas för att passa i projektet. Källa: Mathias Karlsson säljare 
på PartAB 

Schakt. 

30mm spalt. 

Innerväggar. 

Lägenhetsomslutande vägg. 
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ぬ.な.ぱ )ntäktsbortfall vid förlorad BOA 
 
Carl-Magnus Larsson arbetschef på Peab i Linköping beskriver intäktsbortfallet av BOA vid val av 
byggmetod av badrum som en viktig parameter när man räknar på kostnadskalkylerna. Om en 
byggmetod bygger bort BOA i form av att kräva större schakt, tjockare väggar eller göra ytor ej 
mätvärda (se avsnitt Mätvärdhet samt Mätning av boarea) i en lägenhet kan resultatet bli en mindre 
del BOA i lägenheten. När BOA byggs bort försvinner den hyresintäkt den boarean kunde generera. 
Det är därför intressant att titta på vad värdet är på en kvadratmeter BOA för att ta med detta 
värdebortfall för den byggmetod som har mindre del BOA i förhållande till BTA och på detta sätt 
bygger bort presumtiv BOA. Med tanke på att endast BOA ger hyresintäkter i en lägenhet (dock 
med hänsyn till standard med mera se avsnitt Bruksvärdesprincipen) är även förhållandet mellan 
BOA och BTA viktigt vid en försäljning av en fastighet. Larsson menar att det överlag i Sverige är 
svår att sälja nyproducerade fastigheter med hyresrätter med vinst om förhållandet  喋�凋喋潮凋 < 79%. 
Runt 82 % BOA är rekordet som Peab har vid ett bygge av flerfamiljshus och Larsson menar att det 
är svårt att överstiga detta tal med hänsyn till byggregler samt den teknik som krävs i en fastighet.  
 
Intäkterna för varje kvadratmeter BOA för projektet Ishalkan är 1 537 kr per år. Denna intäkt är den 
hyra som Peab förandlat fram med Hyresgästföreningen och är en så kallad presumtionshyra (se 
avsnitt Undantag från bruksvärdesprincipen). För att värdera denna intäkt för fastighetsägaren kan 
man använda sig utav Nettokapitaliseringsmetoden (se avsnitt 
nettokapitaliseringsmetod) �司�讃嗣仔蚕嗣嗣伺��司蚕��嗣���史嗣仔�仔賛 � 使司伺�蚕仔嗣 = Det bedömda värdet. Driftnettot för just en 
kvadratmeter BOA är svårt att fastställa, om boarean istället skulle vara BTA skulle fortfarande de 
flesta av kostnadsposterna vara helt oförändrade. För att förenkla uträkningen väljs driftnettot till att 
bara innefatta den hyresintäkt som en kvadratmeter BOA ger. Direktavkastnigen som köparen av 
fastigheten vill ha bestämmer också värdet för boarean. Larsson säger att i Linköping är för tillfället 
köpare intresserade av en direktavkastning mellan 4.9–5.3 %. Ett medeltal av denna 
direktavkastning blir då 5.1% ((4.9+5.3)/2).  Uträkningen av värdet för en kvadratmeter BOA blir 
då följande: 怠537�追待.待5怠 = 3ど な37��. Uppskattat skulle värde som försvinner om en kvadratmeter BOA 
byggs bort värderas till 30 137 kr. Om köparen av fastighten kräver en högre avkastning än 5.1% 
skulle värdet på boarean minska och om kravet är en lägre avkastning än 5.1% skulle värdet på 
boarean öka. Värderingen av boarean är således beroende av den önskade direktavkastningen.  
 
För den ekonomiska analysen kommer det uppskattade värdet på 30 137 kr/ kvm att användas. 
 

ぬ.な.ひ Ettableringstid 
 
Hur totaltiden påverkas för produktionen är en relevant fråga för att få ut en rättvis 
kostnadsjämförelse. Kan etableringstiden kortas kan även utgifterna för den tillfälliga fabriken (se 
avsnitt gemensamma kostnader) och arbetsledarlönerna minskas. En förkortning av tiden för 
projektet skulle också innebära att inkomster för projektet kommer tidigare då uthyrningen av 
lägenheterna kan tidigareläggas. 

För Ishalkan är inte badrummen någon kritisk aktivitet enligt Lars Broberg på Peab som arbetar 
med tidplanen för projektet. Han menar att andra faktorer än badrummens uttorkningstid är mer 
eller lika viktiga. Tillexempel är stomresningen och den tid det tar för uttorkningen i bjälklagen 
likvärdigt viktiga ur tidssynpunkt för projektet. För plattsbyggda badrum måste betongen torka ut 
till 85 % RF (se avsnitt Krav för väggar och golv innan applicering av tätskikt) och denna 
torkperiod skulle kunna göra badrummen till en kritisk aktivitet. För Ishalkan finns dock andra delar 
som också kräver liknande fuktighetskrav, tillexempel måste bjälklagen som är filligranbjälklag 
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torka ut innan golv kan byggas på dessa. Konklusionen är att val av badrumstyp inte har någon 
inverkan för den totala byggtiden för projektet. 
 

ぬ.な.など Kostnadsuträkning av direkta samt indirekta kostnader för produktionen  
 
För att kostnadsjämförelsen mellan de platsbyggda badrummen samt modulbadrummen skall vara 
relevant hålls likvärdig standard/utrustning mellan de olika allternativen. Badrummen fyller samma 
funktioner och har likvärdig utseende, komfort och kvalité. 
 
Den kostandsmässiga jämförelsen som görs är av teoretisk karaktär. Kostnadsjämförselsen som görs 
räknar ej med någon vinst för Peab utan endast självkostnaden för de olika byggmetoderna. Detta 
innebär att inget pålägg är satt på priserna för att generera någon vinst. Inte heller har några 
risktillägg eller pålägg för att täcka centraladministrationen gjorts.  
 
För de platsbyggda badrummen är endast en offert intagen för VS (värme samt sanitet). De övriga 
kostnaderna för UE samt Peabs egna yrkesarbetare och material beräknas tillsammans med Lennart 
Gunnarsson som är kalkylator på Peab i Linköping. Konsultation över telefon har hafts med Anders 
Wallgren på PLW Elteknik AB angående kostnaderna för eldragning i de platsbyggda badrummen 
samt inkoppling av el för de modulbyggda badrummen. 
 
Förtutsättningar för beräkning av direkta kostnader 
 
En systemgräns sätts runt badrummen för de direkta kostnaderna. Dragning samt utformning av 
stammar i fastigheten (el, ventilation och avlopp) till badrummen för de olika allternativen bedöms 
inte ha någon kostnadsskillnad enligt Gunnarsson. För att beräkna de direkta kostnaderna tittas på: 
egna arbetskostnader, materialkostnader samt kostnader för underentreprenörer (UE).   
 
Beräkning av direkta kostnader  
 
För att beräkna de direkta kostnaderna (se avsnitt teoridel direkta kostnader) för badrummen görs 
en mängdförteckning där alla olika poster för badrummet listas upp. Innehållet för 
mängdförteckningen kommer från de förutsättningar som bestämts för badrummen och baserar sig 
på utifrån de skisser för projektet som tagits fram samt beskrivningar av badrummen. 
Mängdberäkningar görs på alla poster i mängförteckningen utifrån de underlag (rumsbeskrivningar 
samt skisser) som i dagsläget finns tillgängliga. 
 
Utifrån kalkylprogrammet MAP Applications prissätts mängderna med interna prisuppgifter inom 
Peab för materialkostnader samt tider för arbetet är kopplat till mängderna. Det som skrivs in i 
kalkylprogrammet är då endast antal enheter för att få ut kostnaden för aktiviteten.  För aktiviteter 
som inte finns i kalkylprogrammet bedöms kostnaden utifrån liknande projekt, erfarenhet eller 
intagning av offerter. Då beräknas materialkostnaden samt en enhetstid för arbetet, enhetstiden 
multipliceras sedan med antal enheter för att sedan multipliceras med timkostnaden. För att beräkna 
enhetspriset måste även en timkostnad fasställas och Gunnarsson mena att 375 kr i timmen är en 
relevant summa att räkna på, dock kan förhandlingar för det specifika projektet göra att 
kostnadsbilden ändrar sig. 
 
Ett objektstillägg som Gunnarsson uppskattar till 20 % läggs till på de framräknade arbetstiderna 
för att ta hänsyn till typ av byggnad samt faktorer/omständigheter på byggarbetsplatsen. 
 
I kalkylprogrammet beräknas de direkta kostnaderna i Nettokalkylen för de egna hanterverkarna i 
Peab, medan de kostnader som hamnar på UE hamnar under offerter. 
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Kostnadsuträkningarna för de platsbyggda badrummen finns redovisade i bilaga 3. 
 
Kostnadsuträkningarna för de modulbyggda badrummen finns redovisade i bilaga 1. 
 
Förtydligande av utvalda kostnadsposter för Badrumsmodul 
 
Den största direkta kostnaden för de modulbyggda badrummen är inköp där även frakten ingår. 
Denna kostnad är på 58 700 kr per styck. 
 
Monteringen av modulen kräver tre stycken arbetare och tar 20 min per modul, 19 stycken moduler. 
Detta är en specifik direkt kostnad för modulerna. Arbetskostnaden 375 kr/tim ger en arbetskostnad 
för laget på (375 kr/tim × 3 pers × 0.33 tim × 19st = 7 053 kr) cirka 7 100 kr. 
 

ぬ.な.なな Kostnadsberäkning gemensamma kostnader 

 
För att kunna räkna skillnaden på de gemensamma kostnaderna för badrummen delas kostnaderna 
in i två kategorier, direkta- samt indirekta/gemensamma kostnader (fabriken samt arbetsledning). 
(se avsnitt gemensamma kostnader). 
 
Följande del är baserad på en kalkylberäkning samt intervju med Lennart Gunnarsson kalkylator 
på Peab 2013. 
 
Peab använder sig av ett kalkylprogram (MAP) där olika kostnader för bygget kan beräknas. 
Kostnadsberäkningen i kalkylprogrammet genomförs enligt teoriavsnittet gemensamma kostnader. 
För att beräkna omkostnaderna för de olika alternativen räknas dessa separat då bara delar av 
omkostnaderna berörs i de olika alternativen. Om omkostnadstillägg per arbetad timme används ges 
inte en tillförlitlig bild i jämförelsen då omkostnaderna för hela etableringen slås ut på Peabs egna 
hantverkartimmar. Arbetsledningen beräknas till cirka 20 % av den totala kostnaden för de egna 
hantverkartimmarna, se bilaga 2 och 5 (tjänstemannakalkyl). 
 
Extra bodkostnader för platsbyggda 
För platsbyggdabadrum beräknas det behövas en extra bod i två månader enligt Gunnarsson. En bod 
har sex platser. Det ökade behovet utgörs av två extra snickartjänster samt ett ökande antal timmar 
för UE. Från UE beräknas det ökande behovet komma från elektriker, VS samt plattsättare. En extra 
bod kostar 3 500 kr/månad. Den extra bodkostnaden för de platsbyggda badrummen blir således 
7000 kr. 
 
Extra maskinhyror för de platsbyggda  
Hyreskostnader för bland annat elcentraler, kablar samt belysning beräknar vara runt 30 kr i timmen 
för Peabs egna arbetare. Det beräknas gå åt cirka 159 timmar mer för Peabs egna hantverkare för de 
platsbyggda badrummen (se bilaga 4). Detta resulterar i en extra kostnad på (159 tim × 30 kr/tim = 
4 770 kr) cirka 4 800 kr. 
 
Extra krantid för moduler  
För att kunna flytta modulerna från lastbilen och placera dessa på plats krävs mer krantid än för de 
platsbyggda badrummen. Kostnaden för kran samt en förare är cirka 900 kr/tim. Det tar cirka 20 
min per modul och det är 19 moduler. Detta resulterar i en extra krankostnad på (0,33 tim × 900 
kr/tim × 19 st = 5 643 kr) 5 700 kr. 
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ね. Resultat och analys 

ね.な Resultat 
 

ね.な.な (ur skiljer sig de olika byggnadsmetoderna från varandra?  
 
Enligt teoridelen för platsbyggda badrum måste underlaget inneha en relativfuktighet på maximalt 
85 % innan applicering av tätskikt på golv och väggar får genomföras. Detta medför att betonggolv 
samt betongväggar där tätskikt ska appliceras måste ha en uttorkningstid för att uppfylla dessa krav. 
För modulbyggda badrum krävs inte någon uttorkning förutom i hänsyn till betongen hållfasthet för 
att få ner fuktigheten i betong innan modulerna skall placeras på sina respektive platser.   
 
Ska badrumsmoduler användas måste det finnas åtkomst till schakten utifrån modulen då 
inkopplingar sker utifrån, det behövs inte för platsbyggda badrum då inkopplingarna sker inifrån 
badrummet till stammarna. Därför bör schaktet placeras mot ett rum när det gäller modulbadrum 
och inte i bärande vägg, som kan göras vid platsbyggt.  
Arbetsmomenten i produktionen är högre för platsbyggda badrum än för modulbyggda. Däremot 
kräver modulerna extra krantid för placering.  
 
Vid projektering är det viktigt att i tidigt skede bestämma lösningar av schakten så att det anpassas 
efter modulbadrummen utformning. Därför är det viktigt att toalett samt golvbrunns placering 
bestäms i förväg så att utloppen för dessa hamnar i direkt anslutning till stammarna i schaktet samt 
att åtkomst finns för inkoppling mot stammar.   
 
 

ね.な.に Vad är kostnadsskillnaderna mellan platsbyggda och modulbyggda badrum 
inom produktionen?  
 
I denna del av resultatet redovisas de direkta- samt gemensamma kostnaderna för de olika bygg 
metoderna (i produktionen), här syns det hur de ekonomiskt skiljer sig från varandra. Resultatet är 
baserat på kostnadskalkylen som redovisas i bilaga 1, 2, 3, 4, 5 och 6 samt de framtagna 
gemensamma kostnaderna (se avsnitt Kostnadsberäkning gemensamma kostnader).  
 
Kostnader modulbyggda badrum 
 
Direkta kostnader: 136 332 kr i löner samt material, för Peabs egna hantverkare.  
76 000 kr för underentreprenörer (U.E.). Priset innefattar installation av VS, ventilation och el. 
Inköpskostnad 1 115 300 kr för 19 st badrumsmoduler med frakt. 
Totala direkta kostnader: 1 327 632 kr.  
 
Gemensamma kostnader: Extra krantid 5 700 kr. Arbetsledning 17 490 kr. 
Totala gemensamma kostnader: 23 190 kr 
 
Total kostnad (direkta kostnader + gemensamma kostnader):1 351 232 kr  
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Kostnader platsbyggda badrum 
 
Direkta kostnader: 301 278 kr i löner samt material, för Peabs egna hantverkare. 859 478 kr för 
U.E. priset innefattar VS, ventilation, el, tätskikt, kakel & klinker samt badrumsartiklar.  
Totala direkta kostnader 1 160 756 kr. 
 
Gemensamma kostnader: Arbetsledning 30 582 kr. Extra maskinhyror 4 800 kr. Extra bodkostnader 
7000 kr. Totala gemensamma kostnader: 42 382 kr 
 
Totala kostnader (direkta kostnader + gemensamma kostnader): 1 203 138 kr  
 
Uträkningen ger en ökad produktionskostan på 148 094 kronor för byggnation med 
badrumsmoduler i jämförelse med platsbyggda badrum i projektet. Dessa kostnader är endast för 
produktionskostnader som skiljer sig från de olika byggmetoderna.  
 

ね.な.ぬ (ur mycket skiljer sig boarean ゅBOAょ samt vilken ekonomisk inverkan har 
BOA i förhållande till den byggtekniskarean ゅBTAょ mellan de olika 
byggnadsmetoderna? 
 
Då val av badrumsmodul visade sig medföra ett bortfall av boarea i jämförelse med de platsbyggda 
badrummen (se avsnitt Förlorad BOA för de olika badrumslösningarna) samt att boarean besitter 
ett värde (se avsnitt Intäktsbortfall vid förlorad BOA) görs här en beräkning av värdebortfallet.  
Varje modulbadrum medför att en yta på 0,3 kvadratmeter ej kan inräknas till boendearean (se 
avsnitt Förlorad BOA för de olika badrumslösningarna), det beräknade värdet för varje 
kvadratmeter beräknades fram i avsnittet Intäktsbortfall vid förlorad BOA till 30 137 kr/ kvm. Detta 
innebär en ett intäktsbortfall för säljaren av fastigheten vid val av badrumsmoduler på (30 137 
kr/kvm × 0,3 kvm = 9 041 kr) 9 041 kr per modul. Detta innebär för hela projektet med 19 stycken 
badrumsmoduler ett kostandsbortfall på (9 041 kr × 19st = 171 780 kr) cirka 172 000 kr.  
 
Totalt värdebortfall vid val av badrumsmoduler beräknas till 172 000 kr. 
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の. Diskussion och slutsats 
 

の.な Diskussion  

I arbetet har inte räntekostnader granskats i produktionsdelen för projektet men det skulle innebära 
ytterligare kostnader för badrumsmodulerna då PartAB kräver en förskottsbetalning vid beställning 
på 20 % av priset från offerten för badrumsmodulerna. Leveranstiden är 16 veckor (cirka fyra 
månader). Detta innebär en förlust på kapitalavkastning på cirka fyra månader.   

För att få en ännu mer verklighetstrogen kostnadsbild av badrummen kunde offerter tagits in för alla 
moment som underentreprenörer utför.  

Vid användning av bjälklag som kräver pågjutning exempelvis filligranbjälklag (som beaktades i 
detta fall) försvåras stämpningen av bjälklaget över badrumsmodulerna. Detta kan innebära en 
tidsförlängning av stämpningsarbetet vid val av modulbadrum. 
 
Vid projektering är det viktigt att i tidigt skede bestämma lösningar av schakten så att det anpassas 
efter modulbadrummen utformning. Därför är det viktigt att toalett samt golvbrunns placering 
bestäms i förväg så att utloppen för dessa hamnar i direkt anslutning till stammarna i schaktet samt 
att åtkomst finns för inkoppling mot stammar.   
 
Vid värdesättning av förlorad boarea har en förmodad direktavkastning används. Denna kan skilja 
sig mycket beroende på vart fastigheten är belägen, vilken direktavkastning investeraren är 
intresserad av samt typ av fastighet.  
 
Etableringstiden för detta projekt påverkas inte vid val av byggmetod för badrummen. Istället blir 
det uttorkningstiden för stomkonstruktionen som är den avgörande faktorn då badrumsmoduler 
används. Om stommen i huset hade varit helt prefabricerad och inte krävt någon torkningstid skulle 
val av badrumsmetod kunna bli en kritisk aktivitet. Broberg säger också att val av betong och dess 
vattenmängd (vattencementtalet) spelar in i uttorkningstiden och att det är en kostnadsfråga om det 
är värt att korta uttorkningstiden med hjälp av tillsattser i betongen.  
 
Vidare studier:  
 
En intressant frågeställning skulle vara hur etableringstiden skulle påverkas av prefabricerade 
bjälklag som inte kräver någon pågjutning eller uttorkningstid. Hur skulle då modulbadrum med 
färdiguttorkade bjälklag stå sig kostnadsmässigt mot platsbyggda badrum med helt eller delvis 
platsgjutna bjälklag.  
 
Hur ser efterfrågan ut efter prefabricerade badrum från beställarsidan? Då badrumsmodulers 
utformning måste bestämmas i tidigt skede.  
 
Hur påverkar den minskade takhöjden i modulbadrummen trivseln för de boende i jämförelse med 
den högre takhöjden i de platsbyggda badrummen?  Takhöjden i badrumsmodulerna blir cirka 20 
centimeter lägre än de platsbyggda badrummen. 
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の.に Slutsats 
 
Från resultatet i fallstudien kan slutsatsen dras att badrumsmodulerna i detta fall har en högre 
produktionskostnad än de platsbyggda badrummen. Vid beräkning av produktionskostnaderna för 
de båda alternativen påvisas det att platsbyggda badrum blir cirka 150 000 kronor billigare än det 
modulbyggda alternativet. När hänsyn tas till bortfall av BOA vid byggnation med modulbyggda 
badrum tillkommer också ett värdebortfall förknippat med detta. Värdebortfallet som är knutet till 
intäkten på boarean beräknas till 172 000 kronor. Betydelsen av värdebortfallet kan ses som en 
fördyrande kostnadspost för de modulbyggda badrummen. Om denna kostnadspost tas med i 
kostnadsberäkningen blir de modulbyggda badrumen cirka 322 000 kronor dyrare för projektet än 
de platsbyggda. Detta innebär att varje badrumsmodul då blir cirka 16 950 kronor dyrare än ett 
platsbyggt badrum för projektet.  
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ば. Bilagor 
 
Bilaga 1 (Nettokalkyl modulbadrum) 
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Bilaga 2 (Tjänstemannakalkyl modulbadrum) 
 
 

 
 
Bilaga 3 (Offertkalkyl/U.E. modulbadrum) 
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Bilaga 4 (Nettokalkyl platsbyggt badrum) 
 

 

 
 
Bilaga 5 (Tjänstemannakalkyl platsbyggt badrum) 
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Bilaga 6 (Offert/U.E. kalkyl platsbyggt badrum) 
 

 
 


