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SAMMANFATTNING  

NCC i Örebro har använt prefabricerade utfackningsväggar. Denna rapport undersöker, 

sammanställer och jämför denna produktionsmetod med platsbyggda utfackningsväggar ur ett 

arbetsmiljömässigt, produktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv.  

Rapporten är framtagen på NCC:s begäran för att ge en indikation på vilken 

produktionsmetod som är mest lämplig vid kommande projekt. Intervjuer samt information är 

hämtad från aktuella och pågående projekt i Örebro. Kostnader och tider utgår från 

sammanställda fakturor och verkliga tidplaner. Arbetsmiljön har jämförts med 

produktionspersonalens bedömda risker i förhållande till arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Rapporten tyder på att skillnaden ekonomiskt sett mellan prefabricerade och platsbyggda 

utfackningsväggar inte är stor. Tidsmässigt görs stora besparingar genom att använda 

prefabricerade utfackningsväggar. Rapporten är granskad av berörda målgrupper inom NCC. 

Nyckelord: utfackningsvägg, prefabrikation, platsbyggnation, produktionsmetoder och 

arbetsmiljö. 

ABSTRACT 

NCC – Nordic Construction Company – in Örebro has recently decided to use prefabricated 

infill-walls as a method of choice. This report aims to explore, compile and compare the 

method of prefabricating infill-walls with the method of building infill-walls on site. The 

comparison has been made through considering aspects such as work environment, time 

consummation, manufacturing and production costs.  

The report has been conducted upon request from NCC in order to provide an indication of 

which method of production that present the best alternative for future projects. Interviews 

and information from relevant and ongoing projects in the Örebro area constitutes the basis of 

this report. All references to costs and time are based upon actual time schemes and invoices 

collected from said projects. The work environment has been compared to the risk analysis 

made by responsible staff members on site, all in accordance with the Swedish Work 

Environment Authority’s (Arbetsmiljöverket) directives. According to this report the 

difference in financial terms between site build and infill-walls is not that big. By using 

prefabricated infill-walls the report shows that you can save a lot of time. The report has been 

reviewed and approved by the concerned parties within NCC.  

Keywords: infill-wall, prefabrication, suite build, production methods, work environment.  
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1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

En utfackningsvägg är en icke bärande yttervägg, oftast byggd av trä- eller stålreglar [1]. 

Byggbranschen rör sig mot ett industrialiserat byggande där nya arbetsmetoder används och 

delar i nya byggnationer blir allt mer prefabricerade. Byggtider pressas och utfackningsväggar 

övergår från platsbyggda till prefabricerade. En av många fördelar för prefabricerade 

utfackningsväggar är att en tät huskropp uppnås snabbare. Prefabricerade utfackningsväggar 

går idag att få så pass färdigställda att endast gipsskivor på insidan och fasad på utsidan 

behöver monteras på plats. Platsbyggda utfackningsväggar är lättare att anpassa efter ovanliga 

utformningar av byggnader.  

NCC har tillämpat båda dessa byggmetoder på två byggarbetsplatser i Örebro, Brunnstorget 

och BRF Brunnsparken. Brunnstorget har tillämpat prefabricerade utfackningsväggar medan 

BRF Brunnsparken har tillämpat platsbyggda. I samarbete med NCC utformas denna rapport 

för att ta fram för- respektive nackdelar med dessa väggtyper.  

På Brunnstorget har diverse oförutsedda problem dykt upp med de prefabricerade 

utfackningsväggarna. Till exempel har material behövt kompletteras och justeringar av 

väggarnas infästningspunkter ändrats på plats. Detta har skapat tidsförluster, högre kostnader 

och stress samt irritation på byggarbetsplatsen. Delvis utifrån detta väcktes frågan om 

platsbyggda utfackningsväggar hade varit ett bättre alternativ för denna arbetsplats.  

1.2  Syfte 

Arbetet fokuserade på hur utfackningsväggar används idag och vilka för- och nackdelar som 

finns med prefabricerade respektive platsbyggda utfackningsväggar. Intervjuer gjorda med 

respektive platschefer samt yrkesarbetare på de två byggarbetsplatserna sammanställdes. Tid, 

ekonomi och arbetsmiljö jämfördes samt de olika produktionsmetoderna analyserades. Detta 

för att få en indikation på vilken utfackningsvägg som är mest lämplig att använda vid 

kommande projekt.  

1.3  Avgränsning 

Arbetet avgränsas till prefabricerade samt platsbyggda utfackningsväggar. Det genomfördes på 

två av NCC:s arbetsplatser i Örebro. BRF Brunnsparken som använder platsbyggda 

utfackningsväggar och Brunnstorget som har prefabricerade utfackningsväggar. Studien tog 

endast hänsyn till tid, ekonomi, produktionsmetoder och arbetsmiljö. 
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2 METOD  

2.1  Beskrivning 

Examensarbetets teoretiska del baseras på facklig litteratur, tidigare rapporter gällande olika typer 

av utfackningsväggar samt arbetsmiljöverkets författningssamling för en byggarbetsplats. De 

tidigare rapporterna som har studerats berör bland annat hur olika utfackningsväggar kan 

konstrueras, vilka typer av utfackningsväggar och produktionsmetoder som finns att tillgå samt 

problem som kan uppstå med prefabricerade respektive platsbyggda utfackningsväggar. 

Sökningar har gjorts i DIVA, arbetsmiljöverkets databas, Google och Libris. Sökord och nyckelord 

är bland annat: utfackningsvägg, prefabrikation, platsbyggnation, produktionsmetoder och 

arbetsmiljö.  

En kort beskrivning i början av varje kapitel förklarar huvudrubriker och fakta som ingår i kapitlet. 

I kapitlet Resultat finns viss indata redovisad för att ge en bättre helhetsbild till efterfrågade svar. 

2.2  Validitet och reliabilitet 

För att kunna jämföra befintlig information och kunskap med rapportens syfte har intervjuer 

genomförts. Nyckelpersoner på arbetsplatserna gällande dessa typer av utfackningsväggar har fått 

svara på frågor gällande arbetsmiljö, produktionsmetod, tid, ekonomi och kvalitet. De som har 

intervjuats är platscheferna på respektive arbetsplats samt utförande yrkesarbetare. Intervjuerna har 

genomförts för att få en objektiv bild. Samma öppna frågor har använts vid alla intervjuer, svaren 

har spelats in och sammanfattas i rapporten.  

För att kunna jämföra och bedöma de arbetsmiljöproblem dessa arbetsplatser ställts inför har en 

FMEA-analys (feleffektsanalys) utförts. Utifrån intervjuerna har respektive problem tagits fram, 

betygsatts av oss subjektivt och därefter objektivt av de yrkesarbetare som intervjuats. 

Intervjufrågor har granskats av arbetets handledare. Ritningar, fakturor och tidsplaner har studerats. 

Slutsatser har dragits efter konsultation med berörda målgrupper inom NCC för att få ett tillförlitligt 

resultat.  

2.3  Metodkritik 

Endast de yrkesarbetare och platschefer som arbetat med dessa typer av väggar har intervjuats. Alla 

som granskat och hjälpt till med framtagning av tider och fakturor är anställda och arbetar på NCC. 

Det kan ge en ensidig bedömning och svar som är vinklade utifrån det arbetssätt som personligen 

anses vara bäst.  
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3 TEORI  

I detta kapitel sammanställs fakta som beskriver olika typer av utfackningsväggar och 

produktionsmetoder. En översikt gällande de arbetsmiljökrav som ställs i samband med 

hantering av dessa utfackningsväggar redovisas också. 

3.1 Vad är en utfackningsvägg? 

Utfackningsväggar är en del av husets klimatskärm. Väggarna är icke bärande och placeras som 

yttervägg mellan bärande stomme. De används vanligtvis i hus konstruerade av betong med 

bärande stomme av betong och/eller stålpelare [1]. Väggarna konstrueras oftast med träreglar 

med mellanliggande isolering. Väggarna som undersöks i denna rapport är konstruerade med 

stålreglar. Utfackningsväggar bekläs ytterst och innerst med skivmaterial, på insidan med 

gipsskivor för att skydda mot brandspridning och på utsidan sätts en skiva som tål väder och 

vind. Denna skiva fungerar som en klimatskärm. Väggen kompletteras även med en 

diffusionsplast på insidan av isoleringen för att förhindra fukttransport från lägenheten ut i 

väggen. I många fall, som i denna rapport, kompletteras även väggarna med ett 

installationsskikt med ytterligare isolering och reglar, se figur 1. Detta för att tillföra isolering 

och för att lättare kunna dra installationer i väggen. Valet av ytterbeklädnad görs efter 

arkitektens idé om hur huset ska se ut. I detta fall bekläs byggnaden med 20 mm puts sittande 

på en 80 mm putsbärare i form av stenull. [2]   

Ingående material i de väggar som denna rapport undersökt redovisas nedan: 

 

  

Figur 1: Tvärsnitt utfackningsvägg med ingående material  

[Källa: NCC:s intranät] 
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3.2 Produktionsmetoder 

Det finns framförallt två byggstrategier när det gäller val av produktionsmetod för 

utfackningsväggar. Den första metoden handlar om att utfackningsväggen byggs i samband 

med stomresning. Först gjuts plattan, sedan ställs och/eller gjuts de bärande betongväggarna 

och därefter monteras utfackningsväggarna innan bjälklaget ovan gjuts. Denna metod går ut på 

att prefabricerade utfackningsväggar används där syll och hammarband är sammansatta med 

stående reglar från fabrik och dessa element monteras på byggarbetsplatsen. Fördelen med 

arbetssättet är att byggnaden snabbt blir tät. Värme kan kopplas på i ett tidigare skede och 

invändiga arbeten kan starta tidigare. [2]   

Den andra metoden går ut på att i första hand resa stommen och få taket tätt för att ge skydd 

mot nederbörd. Därefter börjar komplettering av byggnadens klimatskärm med platsbyggda 

utfackningsväggar där syll och hammarband fästs direkt mot bjälklagens över- och underkant 

på respektive våning. [2] 

3.3 Olika produktionsmetoder av utfackningsvägg 

Halvprefabricerade och helprefabricerade utfackningsväggar 

En halv- eller helprefabricerad utfackningsvägg beställs ofta från fabrik. Vanligtvis är 

elementen uppbyggda av en stål- eller träregelstomme med en utanpåliggande vindskiva, se 

figur 2. Syll, hammarband och stående reglar är på så sätt redan sammansatta. 

Utfackningsväggarna går att beställa med integrerade stålpelare. En halvprefabricerad 

utfackningsvägg isoleras på byggarbetsplatsen medan en helprefabricerad utfackningsvägg 

levereras med isolering, diffusionsplast och installationsskikt [2]. Tätning mellan betong och 

stål- eller träreglar görs med hjälp av drev, fogskum eller tätningslist [3].  

Figur 2 - Prefabricerad utfackningsvägg  

[Källa: A. Edström, platschef NCC] 
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De prefabricerade utfackningsväggarna byggs i fabrik på tillverkningsbord i ergonomisk höjd 

där det finns olika typer av hjälpmedel för bästa möjliga arbetsmiljö. Varje enskilt element ritas 

upp av konstruktör och sätts samman med eller utan fönster av en montör. Fönsterdörrar går 

inte att montera i fabrik då de inte klarar av transporten. Prefabricerade utfackningsväggar 

levereras på bästa sätt när de ska monteras (Just-in-time) och lyfts direkt från lastbilen upp på 

respektive huskropp vilket minskar byggarbetsplatsens upplagsytor. Fördelarna är att 

monteringen går snabbt att genomföra och inga specialverktyg behövs vid montage. 

Nackdelarna är att kran är ett krav på byggarbetsplatsen och sena förändringar i byggnadens 

utseende kan orsaka problem vid tillverkning av elementen. Fältfabriker kan skapas på 

byggarbetsplatsen och på så sätt kan yrkesarbetarna själva skapa prefabricerade element likt 

elementen från fabrik. [4] 

Platsbyggd utfackningsvägg 

Denna produktionsmetod är traditionellt sett den vanligast förekommande genom tiden och 

bygger på att väggen byggs på den plats där den ska stå, se figur 3. Arbetet med 

utfackningsväggarna påbörjas när stommen är gjuten och taket är tätt. Hammarband samt syll 

fästes i betongstommen och stående reglar sätts fast däremellan. Väggarna kompletteras utifrån 

sett med någon typ av vindskiva på reglarna. Innanför sätts isolering mellan reglarna och sedan 

tätas väggen med diffusionsplast. I vissa fall kan material till väggarna lagras direkt i 

byggnaden annars måste upplag skapas på byggarbetsplatsen. Syll, hammarband och reglar kan 

måttbeställas för att underlätta tillverkningen. Ett stort antal maskiner måste finnas på 

arbetsplatsen för kapning, montering och tillverkning. För tillverkning av dessa väggar behövs 

ingen kran. Fördelarna med denna produktionsmetod är att det finns möjlighet till sen 

projektering och stora anpassningsmöjligheter. Nackdelarna är bland annat tidsförluster och 

sämre ergonomisk arbetsställning. [4] 

Figur 3 - Platsbyggd utfackningsvägg 

[Källa: V. Gustafson, platschef NCC] 



6 

 

3.4  Arbetsmiljö på byggarbetsplats  

Det sker idag många olyckor inom byggbranschen. Genom att behandla detta ämne i rapporten 

vill vi hjälpa till att belysa vikten av god arbetsmiljö. Nedan följer regler och råd gällande en 

byggarbetsplats.  

Enligt Arbetsmiljölagen Kap 3§6 1 – 3, är det byggherren som låter uppföra ett byggnads- eller 

anläggningsarbete som är ytterst ansvarig för att arbetsmiljölagen följs på en byggarbetsplats. 

Eftersom det oftast inte är byggherren som utför arbetet delegeras ansvaret ut på 

huvudentreprenören som utser byggarbetsmiljösamordnare, dels en för projektering och 

planering (Bas-P) och dels en för utförande (Bas-U).  En byggarbetsmiljösamordnare utses i 

projekteringsarbetet i ett byggprojekt. Denna person har till uppgift att i varje del av byggnaden 

ta hänsyn till god arbetsmiljö i produktionen och det framtida brukandet av objektet. Det är 

arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetet ska vara så gynnsamt för kroppen som möjligt och 

tillhandahålla de hjälpmedel och den utbildning som krävs för att arbetstagarna ska utföra 

arbetet så säkert som möjligt. Arbetstagaren är skyldig att följa riktlinjer som anges. 

Arbetstagaren är sitt eget skyddsombud och kan avbryta ett arbete som den anser är för 

hälsofarligt att utföra. Därefter ska arbetstagaren omgående meddela Bas-U för att ordna så att 

arbetet kan ske säkert. En säker och god arbetsmiljö med en frisk personalstyrka gör arbetet 

både roligare och effektivare. [6, 7] 

Projektering 

Hänsyn för god arbetsmiljö ska beaktas redan i projektering och planering av byggprojekt. I 

projekteringen är det både Bas-P och byggherrens ansvar att se till att arbetsmiljön på den 

framtida byggarbetsplatsen blir så säker som möjligt. En viktig del i deras arbete är att i tidigt 

skede upprätta en arbetsmiljöplan för att förebygga ohälsa och olycksfall. I planen ska det 

finnas uppgifter om byggherre, Bas-P, Bas-U, adress till arbetsplatsen, regler på arbetsplatsen, 

speciella risker såsom kemikalier och ras, organisation och eventuell annan verksam 

verksamhet på platsen. Arbetsmiljöplanen ska upprättas och användas under hela byggskedet, 

Bas-U har ansvaret för att denna finns synlig på arbetsplatsen så snart etableringen är på plats. 

Bas-U har även ansvar för att arbetsmiljöplanen uppdateras vid behov. Det är i 

projekteringsskedet som val av byggmetoder och hjälpmedel är extra viktigt eftersom det är 

både kostsamt och dåligt för arbetsmiljön att korrigera detta senare på arbetsplatsen [5]. En 

vanlig orsak till arbetsplatsolyckor är fall, vilket är viktigt att beakta i projekteringen så att detta 

kan förhindras. I projekteringen är det bra om skyddsanordningar planeras med exempelvis 

skyddsräcken och trapptorn. Det kan vara bra att redan då ha möte med upphandlad 

ställningsbyggare för att diskutera eventuella problematiska lösningar. 
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I denna rapport behandlas arbete med utfackningsväggar. Då är det viktigt att Bas-P beaktar 

risker med följande moment: 

 Lastzon för leveranser 

 Lossning av väggar 

 Uppställning/lagring av väggar 

 Lyft av väggar 

 Skydd mot klämrisker 

 Risk för fall 

 Buller och vibration 

 Risk för nedkylning från väder och vind vid öppen konstruktion 

 Åtkomlighet och framkomlighet på arbetsplatsen 

Byggskede 

När väl byggskedet inleds ansvarar Bas-U för att arbetsmiljöplanen följs och informerar 

arbetstagarna om planen och de risker som finns eller kommer att finnas. Arbetstagarna ska bli 

informerade om de regler som finns att följa samt vilka skyddsåtgärder som ska utföras. För att 

upptäcka risker är det krav på att regelbundet gå skyddsronder. Skyddsronderna ska utföras en 

gång i veckan om det sker mycket arbete på platsen, varannan vecka om det fördrivs mindre 

arbete på platsen. För att yrkesarbetarna inte ska bli utsatta för onödiga risker är det viktigt att 

arbetsmiljöplanen hålls levande och uppdaterad. Det är också viktigt att arbetsledningen 

planerar så att yrkesarbetarna inte utsätts för stress och kan utföra sina arbetsuppgifter i god tid. 

[6] 

Prefab 

Ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv är den bästa metoden att bygga väggar i fabrik. Det är 

lättare att styra tunga lyft, minimera buller och förbättra ergonomin. Fabriken är en statisk miljö 

som inte påverkas av väder och vind, vilket minskar risken för drag och nedskylning. Arbetarna 

är i en torr miljö och slipper bli blöta. Fabriken går även lättare att styra och utvärdera. På så 

sätt är det enklare att sätta in hjälpmedel som till exempel traverser och andra lyftanordningar. 

De prefabricerade väggarna ligger på löpande band i en behaglig höjd vilket gör elementen lätta 

att flytta. Det minimerar risken för förslitningsskador och förbättrar arbetsmiljön. [4] 
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Figur 4 - Predikstol till vänster vanlig stege till höger 

[Källa: NCC:s intranät] 

Ergonomi och tunga lyft 

Laster som är otympliga och svåra att få grepp om är risker som sliter på kroppen. För att 

avhjälpa detta behövs samarbete, planering och införskaffning av hjälpmedel som underlättar 

tunga lyft. Hjälpmedlen kan vara kranar, hissar eller traverser. Det går även att montera 

handtag som hjälpmedel i den höjd som är mest skonsam för kroppen, exempelvis sugklockor 

som används vid förflyttning av glaspartier, dörrar och fönster. Ett allmänt råd är att lyfta så lite 

som möjligt och ta hjälp av lyftanordningar i så stor utsträckning som möjligt. Om manuella 

lyft krävs ska lyften ske nära kroppen utan att vrida den. Det finns även ett annat råd som säger 

att föremål tyngre än 25 kg inte ska lyftas förhand, detta råd är dock individuellt. Faktorer som 

spelar in är hur ofta lyften sker och om utrymmet finns där lyftet och transporten sker. 

Utrymmet ska vara tillräckligt stort för att kunna röra sig utan att behöva böja eller vrida 

kroppen. [7] 

Ställningar och fall  

Den vanligaste dödsorsaken på en byggarbetsplats är fall. Enligt arbetsmiljöverket motsvarar 

fall en tredjedel av alla arbetsplatsolyckor. Orsakerna till fall är exempelvis användning av 

stegar som inte sitter fast, underlag som saknar bärighet och ytor som lutar. För att motverka 

fall på en byggarbetsplats är det viktigt att det är rent och snyggt. 

Ställningar ska användas vid arbete på högre höjder än två meter. Ställningarna ska utformas 

med skyddsräcke där en absolut minsta höjd är 950 mm. Ställningarna ska vara fast förankrade 

och stående på fast underlag samt ha skyddsräcke med överledare, mellanledare och fotlist.  

Om det uppkommer risker som inte kan motverkas med ställning så ska arbetstagaren bli 

utrustad med personlig fallskyddsutrustning. Utrustningen ska i så fall vara en säkerhetssele 

fäst i en väst på arbetaren och i en fast anordning på arbetsplatsen.  

Vid arbete på lägre höjder än två meter är det vanligt att stegar används på arbetsplatser. Detta 

är orsaken till många fallskador. Bedrivs arbete på dessa höjder rekommenderas istället 

arbetsplattformar eller så kallade predikstolar som ger en stabil plats att stå på, se figur 4.  

Stegar ska enbart användas som transportväg upp eller ner, det rekommenderas då att de är 

fastspända. [8] 
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Buller och vibrationer 

Bullriga miljöer är inte bara skadligt för hälsan det är även skadligt för företagets ekonomi. Det 

åligger arbetsgivaren att främja god arbetsmiljö, därtill genomföra skyddsåtgärder för att 

minska onödig belastning för arbetstagarna samt arbeta långsiktigt för att få ner bullernivåerna. 

I en bullrig miljö ökar risken för olyckor och hörselskador. På en högljudd arbetsplats kan det 

ske missförstånd då arbetarna får svårare att lyssna på instruktioner och uppmaningar. Om 

arbetstagare länge befinner sig i en bullrig miljö leder det till hälsoproblem och eventuell 

sjukfrånvaro, vilket leder till sämre bemanning [9]. Prestationen av arbetet kan försämras med 

lägre koncentrationsförmåga i en bullrig miljö. Det leder till sämre kvalitet och fler risker. 

Buller kan även vara stressframkallande när det är mycket liv och rörelse på arbetsplatsen. 

Skrik, musik och maskinljud kan ge stressfaktorer så som ökad hjärtfrekvens, utsöndring av 

stresshormoner och förhöjt blodtryck. På en byggarbetsplats är det mest skadliga ljudet från 

maskiner. Ljudet är en tonalitet som kommer från borrar, mutterknack eller plötsliga ljud när 

något tungt faller till marken. En tonalitet är ett ljud som har en högre frekvens än 

kringliggande buller. Detta ljud är skarpare och kan vara skadligt och ge hörselnedsättning. För 

att motverka belastningen av buller bör byggbranschen alltid söka efter nya maskiner som ger 

ifrån sig svagare ljud. I sista fall ska hörselskydd användas men det är hörselskydd som idag 

ger bästa skydd. Nackdelen med att använda hörselskydd är att uppmärksamheten på övrig 

verksamhet minskar. [10] 

Arbetsplatsens utformning 

Även utseendet av arbetsplatsen ska vara projekterat i förväg så att det finns en given 

dispositionsplan över arbetsplatsen (APD-plan). I den ingår transportvägar, lastzoner, 

uppsamlingsplatser, sjukvårdsutrustning, placering av bodar och verkstäder. Planen ska vara 

uppsatt så att alla ser den. Detta för att skapa en ordnad och säker arbetsplats där alla vet var 

saker finns eller ska vara. [11] 
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4 DATAINSAMLING 

I detta kapitel sammanställs de intervjuer som är gjorda med ansvariga platschefer och 

yrkesarbetare för respektive produktionsmetod. 

4.1 Platschef prefabricerad utfackningsvägg  

Intervju med Anders Edström den 8 april 2015, NCC Örebro (PC1). 

Arbetsmiljö 

Intervjun på Brunnstorget startade med frågor gällande arbetsmiljö. I samband med 

produktionsstart utfördes en arbetsberedning där utförande yrkesarbetare tillsammans med 

ansvarig arbetsledare gick igenom hur en prefabricerad utfackningsvägg ska monteras. 

Arbetsberedningen finns dokumenterad och beskriver alla ingående moment och bedömda 

risker. Plattbärlagen var förberedda med skyddsräckeshållare som skulle användas istället för 

ställning. Ur en ren arbetsmiljösynpunkt valdes metoden med skyddsräckeshållare bort för att 

säkerhetsrisken bedömdes vara för stor utan ställning. I arbetsberedningen bedömdes även vilka 

verktyg som skulle användas och hur väggarna skulle hanteras för att klara väder och vind 

under en längre period.  

Under projekteringsskedet beaktades inga specifika arbetsmiljöfrågor gällande denna typ av 

vägg eftersom Brunnstorget egentligen är projekterat för en platsbyggd utfackningsvägg. Detta 

har bidragit med både positiva och negativa konsekvenser menar PC1. Till de positiva följderna 

hör bland annat att yrkesarbetarna inte behövde montera en stor del av fönstren då de 

monterades direkt i fabrik. Detta är ett tungt arbetsmoment och en arbetsmiljöfråga som 

vanligtvis uppmärksammas. Dock klarar inte den prefabricerade utfackningsväggen av att 

transporteras med monterande fönsterdörrar. En negativ konsekvens blev då att yrkesarbetarna 

behövde montera alla balkongdörrar på plats. Övriga tunga lyft har undvikts då väggen lyfts på 

plats med kran. 

Eftersom detta är ett nytt arbetssätt för NCC i Örebro har vissa arbetsmiljöfrågor inte gått att 

förutse innan produktionsstart. Exempelvis vid montering av respektive väggblock stagas 

väggen upp med väggstöd. Ju fler väggblock som monteras desto fler väggstöd sätts upp och 

skapar hinder på bjälklaget.  

Fallrisker har även förekommit i samband med lossning från ankommande transport. Detta 

försökte åtgärdas utan resultat. PC1 förklarar detta genom att säga: ”När elementen ska lossas 

från bil så finns det en arbetsmetod utarbetad, tyvärr fungerar inte detta klockrent när bilarna 

kommer förpaketerade”. Detta har lett till att yrkesarbetarna har klättrat på de förpaketerade 
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elementen på transporten för att kunna lossa paketen från lastbilen. Här uppkommer ett 

problem med NCC:s stegförbud. Egentligen ska en predikstol användas vid lossning av väggen. 

Framkomligheten är dock så pass begränsad att stegar med fallkrokar har valt att användas. 

Produktionsmetod   

Valet av prefabricerade utfackningsväggar gjordes efter ett studiebesök i Uppsala där NCC 

jobbade med denna produktionsmetod. PC1 förtydligar detta genom att säga: ”Personligen så 

föll jag för produktionsmetoden för att jag såg fördelarna med att uppföra en stomme vintertid, 

där vi får täta moduler direkt.  Behöver man gjuta vid flera minusgrader så behövs oftast en 

separat täckskiva, nu med denna metod är allt inplastat och klart.” En annan fördel är att 

ytterväggarna byggs med direkt och det går att starta med invändigt arbete tidigare än om man 

platsbygger. Detta medför att tidplanen kan kortas ner. Det skulle behöva drivas ett projekt till 

med denna byggmetod för att ta tillvara på de lärdomar Brunnstorget har gett. 

För att illustera montaget av en prefabricerad utfackningsvägg utgås från ett gjutet slätt 

bjälklag. Syllen sattes ut på bjälklaget och därefter monterades pallbrickor för att uppnå rätt 

höjd. Vinkelbeslag sattes för infästning av väggen. Därefter lyftes väggen på plats med hjälp av 

kran och stagades temporärt med väggstöd. När nästa valv lades skruvades vinkelbeslag i 

hammarbandet samt i betongbjälklaget. PC1 förklarar: ”Så går man vidare byggnadstekniskt 

våning för våning. I samband med att yttertaket är på plats och man får en tät byggnad, så 

påbörjas drevning, tätning och komplettering av elementens insida.” Det är också viktigt att 

väggarna monteras i rätt ordning. Annars kan väntetid uppstå när de inbyggda pelarna i väggen 

behöver gjutas fast. 

Problemen som uppstått vid montering av dessa utfackningsväggar är bland annat 

produktionsmissar från fabrik. Pelarna som är förmonterade i väggen har inte hållit de mått som 

ritningarna föreskrivit vilket har skapat problem då pallhöjderna på så sätt blivit fel. Detta blev 

dock tillrättalagt till etapp tre av Bunnstorget. Transporter med ovilliga chaufförer som inte 

hjälpt till att lossa lastbilens kapell ordentligt har också ställt till med besvär. Fler mindre 

förbättringsmöjligheter finns, detta förklarar PC1 genom att säga: ”Sedan är det mindre 

detaljer vid invändig komplettering där det finns en hel del förbättringspotential som man kan 

titta på vid kommande beställningar.” 

Extramaterial och kostnader som varit svåra att förutse är bland annat diffusionstejpen som har 

använts i blockens skarvar. Den glipa som uppstår mellan valvkanten och utfackningsväggens 

bottenskena har behövts drevas och fogas, detta mellanrum har varierat och varit svårbedömt 

rent kostnadsmässigt. Ett annat problem som uppstått är dagar med stark vind. 
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Utfackningsväggarna är förhållandevis lätta och på så sätt väldigt svåra att styra när det blåser 

mycket. Därför har rep har använts, spända från marken. Det har dock varit svårt att styra dessa 

rep när väggen är 40 meter upp i luften.  

Kostnader, tid och kvalitet 

Utfackningsväggen är byggd och producerad utefter de byggnadstekniska krav som ställts på 

byggnaden. Kvadratmeterpriset innehåller montering av ett visst antal stompelare och fönster. 

Prisbilden i ett tidigt skede är svårbedömd ifall den är kostnadseffektiv innan ritningar finns på 

antalet fönster och stompelare. Den största besparingen som har gjorts är tidsvinsten, både 

antalet arbetstimmar och uttorkningstider. Då arbetsmetoden inte är beprövad har inte detta 

tillvaratagits på bästa sätt. I sin helhet är detta svåra bitar att sätta en peng på. Uppskattningsvis 

har Brunnstorget gjort besparingar på 1,5 till 2 månader per huskropp. 

Leveranserna av utfackningsväggarna har tidsmässigt fungerat bra, lossning på arbetsplatsen 

skulle kunnat fungera bättre. Väggarna har måttmässigt hållit en mycket hög kvalitet, förutom 

de första leveranserna med felmonterade stompelare. Fönstren har ibland inte varit i lod i 

förhållande till väggen och de har behövt efterjusteras på plats. 

Den svåra biten har varit att få ihop alla inköpsposter till de prefabricerade 

utfackningsväggarna eftersom Brunnstorget egentligen är projekterat efter en traditionell 

byggmetod. Det har plockats arbetstimmar från kalkylen för att väga upp material som har 

köpts in. Frågan är om kalkylen var rätt från början? Den frågan kommer aldrig att besvaras 

eftersom Brunnstorget inte byggdes traditionellt. 

4.2  Yrkesarbetare prefabricerad utfackningsvägg 

Intervju med Börje Karlsson och Hans Sjöblom den 8 april, NCC Örebro (YA1). 

Arbetsmiljö  

Yrkesarbetarna YA1 fick frågan om det förekom några tunga lyft i och med 

utfackningsväggarna. De svarade att eftersom väggarna kommer utan balkongdörrar så 

behövdes de monteras på plats vilket gjorde att de fick lyfta in dörrarna själva. Detta hade dock 

även fått göras vid en platsbyggd utfackningsvägg.  

När väggarna levererades till arbetsplatsen och paketen med väggarna skulle lyftas av behövde 

YA1 klättra upp på paketen utan att använda någon typ av fallskydd. Detta upplevde de som 

mindre bra eftersom de klättrade runt på de plastskyddade paketen som ibland kunde vara hala, 

och fallrisk fanns. YA1 förklarar: ”Man får gå på en hal plast där man inte ser om det är en 

hålighet mellan väggarna, man får ju gå försiktigt, det är inte så bra.”  
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Väggarna mellanlagrades senare på arbetsplatsen. När YA1 senare skulle montera väggarna 

behövde de lyftas upp med kran. Vid kopplingen och lyftet förekom det risk att väggarna skulle 

rasa då en vägg lyftes upp. Om marken som paketen med väggarna stod på inte var helt slät och 

hård, fanns det risk att paketen välte. YA1 förklarar: ”Ju mer vägg man tar bort från pallen ju 

mer instabil blir den ju. Sista väggen på pallen får man palla upp. Sen har det varit lite si och 

så med marken, man vill helst ha en slät och plan yta att ställa pallen på.”  

När väggarna monterades förekom buller när vinklarna i golvet borrades och bultades fast. 

YA1 säger: ”Med hörselskydd som vi har på hjälmen kunde det förhindras.” När väggarna 

sedan var monterade var det lätt att hålla rent och snyggt då det fanns skräplådor på valvet och 

containrar på marken för sortering.  

Produktionsmetod 

Lastbilen lossades på paket med väggar, paketen ställdes och mellanlagrades på marken. Valvet 

där väggen skulle stå klossades och vinklar bultades fast. Väggarna lossades sedan från paketen 

och lyftes på plats. Väggarna skruvades fast i vinklar och lodades upp med hjälp av vattenpass. 

Väggstöd höll väggen tillfälligt på plats. När valvet ovan kom sattes väggarna fast upptill med 

vinklar.  

Verktyg som användes var vattenpass, skruvdragare, slagborrmaskin, sticksåg och 

mutterknack. Hjälpmedel som krävdes var kran.  

Problem som uppstod var att väggarna inte alltid kom i linje ovanför varandra. Detta var 

troligen en utsättningsmiss. YA1 påpekar även en märklig sak gällande väggarna genom att 

säga: ”ifall man lodar på ena insidan sen tar man på utsidan, då stämmer det inte överrens.”  

Dessa väggar byggs av stålreglar och när dörrar och fönster ska monteras i dessa så är det svårt 

att få till dem rakt i efterhand då de ofta hänger sig. YA1 förklarar detta genom att säga: ”Det 

är så tunga glasdörrar så de hänger sig och de går inte att justera eftersom att vi kilar dem 

med full kil bakom varje karmskruv när allt är inställt bra. Sen kommer puts, skivor och smygar 

utifrån och inåt, så det finns ingen justeringsmån till slutbesiktning. Har dörren hängt sig så 

har den det.”  
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4.3 Platschef platsbyggd utfackningsvägg 

Intervju med Viktor Gustafson den 15 april 2015, NCC Örebro (PC2). 

Arbetsmiljö 

PC2 börjar med att svara på frågor om tunga lyft. Det sker inte så många tunga lyft förutom när 

det gäller cembritskivor och balkongdörrar. Skivorna är i och för sig inte så tunga eftersom de 

bara är 4,5 mm tjocka. De är dock otympliga. Dörrarna är tunga för att de oftast är helglasade 

och det är svårt att komma ifrån. Reglarna kommer i buntar och lyfts upp på valvet med kran, 

sedan är det bara att gå och plocka dem ur paketen. Vid projekteringen fanns det ett önskemål 

från arkitekten att ha hela fönster som var 240x170cm. Detta ville inte BAS-P ha med eftersom 

det skulle leda till tunga lyft. Istället valdes fönster med 3 bågar som gick att plocka ur. 

Framkomlighetsproblemen har lösts genom att reglarna är färdigkapade. Detta beskriver PC2 

genom att säga: ”Plåtreglar är i rätt längd och även under fönsterbröstning är reglarna kapade 

i rätt längd. Så allt är prefabricerat så långt det går, då är det bara att plocka ihop så långt det 

går och sen montera ihop det”. Lagringen av reglar har gjorts på fyra ytor per våning, en för 

varje lägenhet. Övrigt material har förvarats på valven på den våning materialet ska in. Fönster 

och dörrar har kommit senare men även de har lagrats i varje respektive lägenhet. PC2 säger: 

”Lastbilarna har kommit paketerade våningsvis. Det har kommit leveranser varannan vecka 

våningsvis. Det har funkat bra”. Vid montering av väggarna var framkomligheten god. Genom 

att säkra mot fall med hjälp av ställning och bygga med ställningen i samband med 

valvgjutning har det funnits en plattform att montera väggar och skivor ifrån. 

Buller på en byggarbetsplats är ofrånkomligt. På arbetsplatsen har ibland förstärkningsskenor 

kapats med metallkap och den för en del oväsen. Annars har skivor skjutits med tryckluft och 

det har smällt lite. PC2 säger: ”Så visst det är lite bullrigt. Det är det hjälmens hörselskydd är 

till för”. Vindskivorna sköts fast istället för att skruvas och därför, tror PC2, att yrkesarbetarnas 

axlar har besparats från förslitningsskador. För att hålla rent och snyggt på byggarbetsplatsen 

har spillvagnar använts på våningsplanen där spill från cementskivor och plåtreglar samlats. 

Sedan har de lyfts ner till containrar där det sorterats och slängts 

Produktionsmetod 

Valet att arbeta med platsbyggda utfackningsväggar gjordes under projekteringen. PC2 var inte 

själv med på mötena då en annan platschef egentligen var planerad för detta projekt. PC2 säger: 

”Valet gjordes i projekteringen det kan jag inte detaljerna på eftersom jag inte var med från 

början så jag vet inte varför det inte blev prefab, det kanske är så enkelt att man ville jämföra 

på projektsidan för att se för- och nackdelar.” Förbättringar av väggen har gjorts under 
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projektets gång. Från början användes glasrocskivor från utsidan. Dessa irriterade dock 

luftvägarna när de sågades isär och valet föll då på den något dyrare cembritskivan. 

Väggen började monteras i samband med att bjälklaget var gjutet. Först sattes insidan av 

stålskenan ut. När ovanvåningen var på plats fästes skenan i golv med expandrar och i tak med 

hjälp av gaspistol. Även väggpelarna fördes ner i väggen under detta moment. Mellan golv och 

tak fördes stående plåtreglar in som nitades fast i skenorna. Utifrån sköts sedan 

cembritskivorna. När detta arbetsmoment var utfört gjordes ingenting med utfackningsväggarna 

innan taket var på plats. Därefter började komplettering av väggarna inifrån med isolering, 

tätning och fogning, därpå två tum två och isolering igen. Utfackningsväggarna var beroende 

av att stomarbetet flöt på, i detta projekt har ingen väntetid uppstått. PC2 har upplevt att denna 

byggmetod har varit relativt problemfri. Ett problem som uppstått är att fönsterbröstningen var 

lite vek i början men reglarna byttes ut till styvare. Några ritningsmissar gjordes på hus ett och 

två då A och K inte var överens om var valvkanten slutar.   

Kostnader, tid och kvalitet 

Den största extrakostnaden som tillkommit är bytet från glasrocskivor till cembritskivor. Det 

kan vara bra att ha i åtanke nästa gång denna byggmetod ska användas, PC2 menade att det inte 

är speciellt roligt att arbeta med glasrocskivor. Budgeten har hållits så när som på 

cembritskivorna men besparingar har gjorts när det gäller yrkesarbetartiden. PC2 tror att dessa 

faktorer har tagit ut varandra. Det går snabbare att arbeta med tryckluft än att handskruva och 

på så sätt har tid sparats in. Skulle projektet arbetat med prefabricerade utfackningsväggar är 

PC2 övertygad om att mer tid skulle ha sparats. 

Vissa infästningar som egentligen ska göras direkt i plåtreglarna har förstärkts med träreglar då 

det är lättare att efterjustera exempelvis balkongdörrar ifall de är ordentligt fästa i träreglar. 

Utfackningsväggen håller förväntad kvalitet vilket har visat sig när provtryckningar har gjorts. 
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4.4 Yrkesarbetare platsbyggd utfackningsvägg 

Intervju med Mikael Folkesson den 15 april 2015, NCC Örebro (YA2). 

Arbetsmiljö 

YA2 berättar när väl valvet var på plats började de skjuta fast skenor uppe och nere i valvet. 

Sedan ställdes reglarna och efter det monterades cembritskivorna på utsidan av väggen. 

Skenorna och skivorna monterades med spikpistol och detta ledde till högt buller. Det var även 

trångt att få fram skivorna mellan stämp och vinkelstöd. Enligt YA2 fanns ingen risk för fall då 

de hade ställning på utsidan. Han tyckte det var lätt att hålla rent då reglarna var färdigkapade 

och resterna från skivorna slängdes direkt i en container nedanför ställningen. Detta förklarar 

YA2 genom att säga: ”Det blir ju lite när man sågar skivorna men vi hade ju en container som 

stod nedanför så vi matade ut det i den”. 

YA2 fick frågan om det hade utförts några tunga lyft på arbetsplatsen. Han svarade att det 

tyngsta jobbet var arbetet med cembritskivorna som monterades på utsidan av reglarna. Han 

tyckte dock att det gick bra när de var två som bar dem. Då kunde en yrkesarbetare stå på 

bjälklaget ovan och hålla i och en kunde vara nedanför och skjuta fast skivan med en 

tryckluftspistol. Valet att arbeta med tryckluft gjorde att förslitningsskador minskade eftersom 

de sköt fast skivorna istället för att skruva dem. När skivorna skulle monteras på yttersidan av 

väggen gick det inte att skarva skivorna på höjden på det sätt de ville. Detta på grund av att 

valvkanten stack ut längre från fasaden än vad utfackningsväggen gjorde. Vilket ledde till att de 

fick sätta 30 cm långa passbitar på den nivån som bjälklaget låg på. Vid kapning av passbitarna 

fick de använda sig av en sänksåg som bullrade mycket. Det löstes genom att använda 

hörselskydden på hjälmen. Om passbitar inte hade behövt kapas så skulle skivorna kunnat 

staplas på varandra då hade både bullret minskat och åtkomligheten ökat. YA2 säger: ”Vi har ju 

de här cembritskivorna de är väl lite halvtunga men det går bra när man är två att hantera 

skivorna. Vi får kapa dem lite på längden för att få in dem så de passar på våningarna. Sedan 

får vi såga i en skiva mellan bjälklagen runt om huset, skivan till bjälklagen är på ca 30 cm. Nä 

men det funkar bra de går att hantera”.  

YA2 tyckte att det ofta var problem med balkongdörrarna. De är tunga på grund av 

glasmängden i dörren. Han påpekade dock att om de är två stycken som hjälps åt går det bra att 

bära. 

Som en reflektion menade YA2 att dessa väggar är bra att jobba med. De provade 

glasfiberarmerade skivor i början, men dessa skivor var inte roliga att arbeta med då det blev 
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glasfiber överallt i samband med kapning. Detta förklarar YA2 genom att säga: ”Fibern går 

igenom kläderna, kryper in på kroppen.” På grund av detta bytte de till cembritskivor istället. 

Produktionsmetod 

YA2 började med att skjuta skenor i golv och tak, reglarna sattes i skenorna och skivor sköts 

fast från utsidan. Detta gjorde våningen vindtät och efter att taket blev klart sattes isolering in i 

väggen. Plasten sattes upp och sedan reglades en installationsvägg upp med två tum två på de 

stående plåtreglarna. Installationsväggen isolerades och kläddes med gipsskivor. YA2 

förklarar: ”Stålreglarna är färdigkapade, träreglarna får vi kapa, skenorna får vi kapa själva 

och dem är det jobbigt att hållas med de får man såga med såg och det blir en hög ljudnivå 

av.”  

Vid god planering sker ingen märkvärd väntetid. Skivor monteras när det finns tid och 

yrkesarbetarna kunde oftast arbeta med montage hela tiden. Eftersom att en arbetare sätter 

skivor kan en annan gå och regla installationsväggar. YA2 förklarar: ”Invändigt kan man dela 

på sig någon börjar isolera sen när det börjar bli färdigt då skickar man någon på plastning 

sedan kommer man med två tum två så det går att få flyt på.” Hjälpmedel som användes är 

kran för att lyfta upp material på valvet när transporter anlände. De verktyg som användes var 

kompressor, spikpistol, sänksåg med dammsugare, skruvdragare samt sticksåg. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras respektive projekt och resultat redovisas gällande tid, ekonomi samt 

arbetsmiljö. Eftersom de tidplaner och fakturor som har granskats inte är offentliga och därför 

inte får redovisas i rapporten har sammanställningar gjorts i detta kapitel för att resultatet enkelt 

ska kunna härledas. Resultatet diskuteras och kommenteras i kapitlet Diskussion. 

5.1  Presentation av projekten 

 

Brunnstorget ÖBO, se figur 5 & 6. [12] 

Byggherre: Örebrobostäder AB 

Byggnadsentreprenör: NCC AB 

Boendeform: Hyresrättslägenhet 

Arkitekt: White Arkitekter AB 

Antal lägenheter: 62 st. 

Typ av utfackningsvägg: Prefabricerad 

 

 

 

Figur 6 – Planritning Brunnstorget hus 3 plan 2 

[Källa: NCC:s intranät] 

Figur 5 – Brunnstorget 

[Källa: J. Barton] 
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Brf Brunnsparken, se figur 7 & 8 [13] 

Byggherre: Kärnhem Svenska AB 

Byggnadsentreprenör: NCC AB 

Boendeform: Bostadsrättslägenhet 

Arkitekt: Sweco Architects AB 

Antal lägenheter: 45 st.  

Typ av utfackningsvägg: Platsbyggd  

 

 

   

Figur 8 – Planritning Brunnsparken hus 3 plan 2 

[Källa: NCC:s intranät] 

 

Figur 7- Brunnsparken 

[Källa: G. Rödjemyr] 
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5.2  Tid 

Efter intervjuerna med respektive platschef har projektens tidplaner studerats. En omloppstid 

för respektive projekt har sammanställts. Det är den tid det tar att montera eller bygga 

utfackningsväggar på ett våningsplan för två yrkesarbetare. Respektive areor har plockats fram 

med hjälp av ritningar på byggnaderna.  

Objekt: Brunnstorget  

Produktionsmetod: prefabricerade utfackningsväggar  

Avgränsning: hus 3 vån 2  

Beräknat på: två yrkesarbetare 

 

 Ytor   

Utfackningsvägg, 1 vån 183,20 m² 

Fönsteryta utfackningsvägg 56,00 m² 

Nettoarea 127,20 m² 

 

  

Tider   

Lossa, klossa, vinklar  8,00 h 

Montering 16,00 h 

Isolering installationsskikt 10,00 h 

Fönster + balkongdörr + drev 10,00 h 

Total tid för en våning: 44 h 

 

  

Arbetsfrekvens: 2,89 m²/h 

 

  

  

Källa: A. Edström, platschef NCC 

Objekt: Brunnsparken  

Produktionsmetod: platsbyggda utfackningsväggar 

Avgränsning: hus 3 vån 2 

Beräknat på: två yrkesarbetare 

  

 Ytor    

Utfackningsvägg, 1 vån 227,60 m² 

 Fönsteryta utfackningsvägg 49,30 m² 

 Nettoarea 178,30 m² 

 

 

  

 Tider    

Utegips + Plåtstomme 40,00 h 

 Stompelare 8,00 h 

 Isolering + installationsskikt 60,00 h 

 Fönster + balkongdörr + drev 48,00 h 

 Total tid för en våning: 156 h 

 

 

  

 Arbetsfrekvens: 1,14 m²/h 

 

     Källa: V. Gustafson, platschef NCC 
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5.3  Ekonomi 

Projektens ekonomi har studerats och fakturor har samlats in från respektive platschef. Tomas 

Vecko, projektinköpare på Brunnstorget, gick den 1 april 2015 igenom alla fasta 

inköpskostnader gällande de prefabricerade utfackningsväggarna. Förbrukningsmaterialet till 

Brunnsparkens utfackningsväggar har köpts in fortlöpande och alla kostnader redovisas nedan.  

Kostnadsberäkning 

    Objekt: Brunnstorget 

    

     Total Nettoarea 3 523,30 m² 

  Inköpspris utfackningsvägg 2 877 032,00 kr 

  Utfackningsvägg kostar 816,57 kr/m² 

  Nettoarea Hus 3 vån 2 127,20 m² 

  Hus 3 vån 2 kostar 103 868 kr 

  Löpmeter Hus 3 vån 2 74,17 m 

  Yrkesarbetare kostar 343,00 kr/h 

  

     Förbrukningsmaterial till en 

våning àpris (kr) Antal Enhet SEK 

Skruvankare 1,44 249 st. 358,90 

Expanderspik 0,54 249 st. 134,59 

Montageskruv 0,12 742 st. 89,00 

Väggstöd 1,40 36 st. 504,00 

Vinkelbeslag 2,98 249 st. 742,72 

Pallbrickor 30 mm 14,00 125 st. 1 744,63 

Tejp 

   

733,60 

Fog (UE) 

   

17 683,80 

Drev 

   

613,74 

     

Kostnad förbrukningsmaterial till en våning 
  

22 605 

     

     Kostnad två yrkesarbetare 

    Timpris 686,00 kr/h 

  Arbetsfrekvens 2,89 m²/h 

  Kostnad Hus 3 vån 2 30 184 kr 

  

     

     Total våningskostnad 156 657 kr 

   

Total kostnad 

utfackningsväggar 4 339 229 kr 

       

Kostnad per kvadratmeter 1 232 kr/m² 

    Källa: A. Edström, platschef NCC 
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Kostnadsberäkning 

    Objekt: Brunnsparken 

    

     Nettoarea Hus 3 vån 2 178,30 m² 

  Bruttoarea Hus 3 vån 2 227,60 m² 

  Löpmeter Hus 3 vån 2 90,33 m 

  Yrkesarbetare kostar 343,00 kr/h 

  

     Förbrukningsmaterial till en 

våning àpris (kr) Antal Enhet SEK 

Ytterväggskena UY170/60 29,16 60 lpm 1 749,60 

Ändavstyvare WSS 170-1,0 5,10 125 st. 637,50 

Förstärkningsskena UF 170-1,0 38,00 24 lpm 912,00 

Förstärkningsregel 70-1,2 24,15 24 lpm 579,60 

Byggfolie + tejp 

   

1 179,50 

Byggregel 45x45 5,74 562 lpm 3 223,01 

Byggregel 45x95 13,06 101 lpm 1 316,45 

Ytterväggskena UYEP 170/60-

1,0 44,16 216 lpm 9 538,56 

Förstärkningsregel CF 170-1,2 38,00 198 lpm 7 516,40 

Ytterväggsregel CY 170-1,0 29,59 429 lpm 12 676,36 

Träregelskiva 35 c450 13,27 148 m² 1 966,81 

Träregelskiva 33 c450 17,39 44 m² 773,25 

Oplastat drev 1,26 314 lpm 395,58 

Stålregelskiva 35 c450 78,82 173 lpm 13 610,05 

Cembrit Windstopper 209,90 120 st. 25 188,00 

Foglist 46,39 17 st. 788,63 

Infästningsmaterial 

   

3 450,75 

Special verktyg 193,27 15 dygn 2 899,05 

Brandbeklädnad pelare 

   

14 973,00 

Fog 

   

1234,75 

Fog runt fönster (UE) 

   

5784,75 

     

Kostnad förbrukningsmaterial till en våning     110 394 

     

Kostnad två yrkesarbetare 

    Timpris 686,00 kr/h 

  Arbetsfrekvens 1,14 m²/h 

  Kostnad Hus 3 vån 2 107 016 kr 

  

Total våningskostnad 217 410 kr 

 

 

 

    

  Kostnad per kvadratmeter 1 219 kr/m²   

  Källa: V. Gustafson, platschef NCC 
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5.4  Arbetsmiljö 

Målet med FMEA-analysen (fel- metod- och effektsanalys) är att på aktivitetsnivå identifiera 

risker för en osund arbetsmiljö, vilka orsakerna till riskerna är och vad det fått för effekter. För 

att bedöma allvarligheten i effekten tas hänsyn till två kriterier: sannolikheten att risken 

uppträder (Fel.s.) och allvarlighetsgraden (Alv.) [14]. Analysen kan även kompletteras med 

kriteriet för sannolikheten att risken upptäcks. Detta har valts att exluderas på grund av att 

sannolikheten är för stor och ger inget bra värde. Nedan följer en skala som är en gradering till 

felsannolikhet och allvarlighetsgrad. Skalan ligger till grund för FMEA-analysen som belyser 

de risker som finns vid montering eller byggnation av utfackningsväggar.  

Felsannolikhet 1-10 
        

Ingen     

sannolikhet 
Liten        

sannolikhet 
Sannolikt 

Stor                    

sannolikhet 
Inträffar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ofarligt 
Ingen långvarig 

skada 
Skada Långvarig skada Dödsfall 

Allvarlighetsgrad 1-10                 

  

Principen är att analysen ska ge svar på tre frågor: vilka risker kan tänkas uppkomma, vilka är 

orsakerna till riskerna och vad blir effekterna? Analysen består av två delar: den första för 

prefabricerade utfackningsväggar och den andra för platsbyggda utfackningsväggar. 

Hur viktigt det är att åtgärda risken bestäms av dess risktal. Risktalet fås fram genom att 

multiplicera felsannolikheten med allvarlighetsgraden. Arbetsmiljöproblemen som analyseras i 

analysen utgår från de svar som intervjuerna har gett. Analysen har först besvarats utifrån de 

svar som samlats in i och med intervjuerna, vilket betecknas som svar a. Yrkesarbetarna har 

därefter själva fått besvara analysen och betecknas som svar b. Resultatet har vägts samman 

och risktalet är ett medelvärde av dessa faktorer. 
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En undersökning 

av prefabricerade 

och platsbyggda 

utfackningsväggar 

FMEA - Feleffektsanalys Typ: Process- FMEA 
Datum: 
20150506 

Mål: Jämföra arbetsmiljön mellan prefabricerade och platsbyggda 

utfackningsväggar. 

Underlag: Sammanställning av intervjuer med PC1 och YA1 (a) samt 

personlig åsikt av YA1 (b) 

Framtagen av: Rödjemyr G, Barton J 

Byggmetod: Prefabricerad utfackningsvägg 

Verktyg/redskap/ 

komponent 
Funktion 

Fel- 

möjlighet 

Fel-   

orsak F
el

.s
. 

A
lv

. 

R
is

k
ta

l 

Rekommenderad åtgärd 

utifrån kap. Teori 

Dörr Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

7a 

7b 
70 

Arbeta två och två. 

Minska antal lyft till ett. 

Lyft på valv med 

dörr/fönster kärra. 

Fönster Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

3a 

3b 
30 

Arbeta två och två. 

Minska antal lyft till ett. 

Lyft på valv med 

dörr/fönster kärra. 

Mutterknack 
Skruva 

bult 

Skadade 

nerver 
Vibration 

2a 

5b 

5a 

7b 
22.5 

Använd under korta 

perioder och ta paus 

mellan moment. 

Mutterknack 
Skruva 

bult 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

5a 

5b 

6a 

2b 
20 

Leta efter mutterknack 

som är en mer 

ljuddämpande. Använd 

hörselskydd. 

Slagborr Borra 
Skadade 

nerver 
Vibration 

2a 

7b 

5a 

6b 
26 

Använd under korta 

perioder och ta paus 

mellan moment. 

Slagborr Borra 
Nedsatt 

hörsel 
Buller 

5a 

5b 

6a 

2b 
20 

Leta efter slagborr som är 

en mer ljuddämpande. 

Använd hörselskydd. 

Ostädad 

byggarbetsplats 
Städning 

Fall 

skador 

Dålig 

material-

hantering 

3a 

5b 

7a 

6b 
25.5 

Fortsätt arbeta med 

sopsortering och skräplåda 

vid arbetsplats. 

Sticksåg 
Kapa 

skivor 

Skär-

skador 
Stress 

2a 

2b 

7a 

5b 
12 

Minska stress med bra 

planering. 

Tranport leverans 
Lossa 

transport 

Kropp-

skada 
Klämrisk 

5a 

5b 

6a 

5b 
27.5 

Beställ material förpackat 

på pallen våningsvis. 

Stegar 
Lossa 

transport 

Kropp-

skada 
Fall 

5a 

6b 

10a 

10b 
55 

Använd predikstol, 

trapptorn eller liftar. 

Stegar Klättra 
Kropp-

skada 
Fall 

5a 

6b 

10a 

5b 
40 

Använd predikstol, 

trapptorn eller liftar. 
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En undersökning 

av prefabricerade 

och platsbyggda 

utfackningsväggar 

FMEA - Feleffektsanalys Typ: Process- FMEA 
Datum: 
20150506 

Mål: Jämföra arbetsmiljön mellan prefabricerade och platsbyggda 

utfackningsväggar. 

Underlag: Sammanställning av intervjuer med PC2 och YA2 (a) samt 

personlig åsikt av YA2 (b) 

Framtagen av: Rödjemyr G, Barton J 

Byggmetod: Platsbyggd utfackningsvägg 

Verktyg/redskap/ 

komponent 
Funktion 

Fel- 

möjlighet 

Fel-   

orsak F
el

.s
. 

A
lv

. 

R
is

k
ta

l 

Rekommenderad åtgärd 

utifrån kap. Teori 

Dörr Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

7a 

6b 
65 

Arbeta två och två. Minska 

antal lyft till ett. Lyft på 

valv med dörr/fönster kärra. 

Fönster Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

3a 

2b 
25 

Arbeta två och två. Minska 

antal lyft till ett. Lyft på 

valv med dörr/fönster kärra. 

Cementskivor Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

6a 

4b 
50 

Arbeta två och två eller välj 

skivor som väger mindre. 

Cementskivor 
Kapa 

skivor 

Skadade 

luftvägar 
Damm 

5a 

5b 

6a 

5b 
27.5 

Använd damsugare och 

munskydd. 

Ostädad 

byggarbetsplats 
Städning 

Fall 

skador 

Dålig 

material-

hantering 

3a 

4b 

7a 

8b 
26.5 

Fortsätt arbeta med 

sopsortering och skräplåda 

vid arbetsplats. 

Kompressor 
Skapa 

tryckluft 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

7a 

4b 

4a 

3b 
20 

Leta efter Kompressorer 

som är en mer 

ljuddämpande. Eller flytta 

ut kompressorn. 

Sänksåg 
Kapa 

skivor 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

10a 

9b 

7a 

5b 
57.5 

Leta efter sänksågar som är 

en mer ljuddämpande. 

Använd hörselskydd. 

Sänksåg 
Kapa 

skivor 

Skär-

skador 
Stress 

2a 

4b 

7a 

6b 
19 

Minska stress med bra 

planering. 

Spikpistol 
Skjuta 

spik 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

10a 

7b 

7a 

6b 
56 

Leta efter pistoler som är en 

mer ljuddämpande. Använd 

hörselskydd. 

Spikpistol 
Skjuta 

spik 

Kropp-

skada 
Stress 

2a 

4b 

7a 

6b 
19 

Minska stress med bra 

planering. 

Stegar Klättra 
Kropp-

skada 
Fall 

5a 

4b 

10a 

9b 
43 

Använd predikstol, 

trapptorn eller liftar. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras varje respektive infallsvinkel bedömd från rapportens syfte. Vidare 

frågeställningar väcks och förklaringar ges till givna resultat. 

6.1  Tid 

Vid beräkning av tidsåtgången för att bygga eller montera en utfackningsvägg har indata 

hämtats från verkliga tider som erhållits från respektive platschef. För att få den verkliga 

arbetsfrekvensen har inte de kalkylerade tiderna från projekteringen tagits med i beaktning. 

Den tid det tar att transportera material till byggarbetsplatsen har inte heller beaktats, med tanke 

på att den tiden inte belastar projektets tidplan eftersom platscheferna själva ropar av 

transporterna. Transporter på byggarbetsplatsen är medräknade i tidsåtgången. 

Begreppet ”arbetsfrekvens” är baserat på enheten m²/h. Denna enhet har valts för att rättvist 

kunna jämföra två olika produktionsmetoder. Resultatet har fåtts genom att dividera den totala 

nettoarean för ett våningsplan med antalet arbetstimmar. De prefabricerade väggarna beställs 

och levereras i enheten m² nettoarea och därför har nettoarean beräknats för respektive projekt.  

Prefabricerade element ska inte behöva lagras på byggarbetsplatsen enligt produktionsmetoden. 

Elementen ska lyftas direkt från transporten till valvet där de ska monteras. Viss tidsbesparing 

kan göras ifall mellanlyft undviks. För att slippa mellanlagring krävs det att 

utfackningsväggarna levereras våningsvis. Så var inte fallet när det gäller Brunnstorget, utan 

väggarna levererades storleksmässigt till två våningar åt gången.  

Den totala tidsvinsten som görs med de prefabricerade utfackningsväggrana är svår att bedöma 

exakt, eftersom uttorkningstider förkortas samt att underentreprenörer tidigare kan börja med 

installationer. Både PC1 och PC2 är överens om att tidplanen går att göra kortare med 

prefabricerade utfackningsväggar. Dock kunde PC1 inte förutspå detta i projekteringsskedet 

eftersom det var en obeprövad arbetsmetod för honom.  

Platsbyggda utfackningsväggar är en traditionell och välbeprövad arbetsmetod. Trots detta 

lyckades PC2 effektivisera och använda så lite tid som möjligt med de platsbyggda 

utfackningsväggarna. Ifall framtida projekt med prefabricerade utfackningsväggar tillvaratar 

den kunskap och erfarenhet Brunnstorget har gett, tyder denna rapport på att produktionstider 

kan kortas ner ytterligare med en till två månader.  
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6.2  Ekonomi 

Beräkningarna har avgränsats till en våning i respektive projekt för att enklare få fram en 

snittkostnad vid sammanställning av fakturorna. För att få en rättvis bedömning har kostnaden 

med alla ingående material för de prefabricerade utfackningsväggarna legat till grund för övriga 

beräkningar med platsbyggda utfackningsväggar. Kostnaden analysen har utgått från när det 

gäller de prefabricerade utfackningsväggarna är den sammanlagda summan av alla 

utfackningsväggar för hela Brunnstorget. Denna summa har delats upp per kvadratmeter. 

Summan inkluderar: transport, syll, hammarband, stående reglar, isolering, vindskivor, 

installationsskikt med diffusionsplast och viss fönstermontering med drevning samt fog, 

exklusive fönsterkostnaden. De material som är medräknade i de prefabricerade elementen har 

även räknats med i de platsbyggda utfackningsväggarna. För att uppnå samma kvalitet på 

respektive väggtyp har all väggkomplettering vägts in i beräkningen. De platsbyggda väggarna 

är i verkligheten byggda med 145 mm reglar. Detta har räknats om eftersom de prefabricerade 

väggarna är byggda med 170 mm reglar.  

Fönster- och stompelarkostnader har räknats bort eftersom dessa kostnader tar ut varandra. Om 

en sammanställning av detta tagits med hade materialvalen behövt likställas. Per kvadratmeter 

skulle detta resulterat i en lika stor kostnad för båda projekten.  

Det är arkitekten som gör material- samt kulörval och därför har fasad och ytskikt inte varit 

relevanta i dessa beräkningar. Jämförelsekostnaden baseras därför på alla ingående material i 

två jämförbara utfackningsväggar exklusive fönster, fönsterdörrar, fasad och invändigt gips. 

Gemensamma kostnader så som etablering, uppvärmning och kran är kostnader som inte har 

jämförts. Eftersom det finns god potential att effektivisera produktionstiden med prefabricerade 

utfackningsväggar kan ytterligare besparingar göras ifall metoden utvecklas. 

Priser på råmaterial kan ändras, detta har dock mindre betydelse eftersom att samma material 

har jämförts i de båda projekten. Denna rapport tyder på att de prefabricerade väggarna är 

förhållandevis en procent dyrare att köpa in och tillverka. Det tyder även på att med en kortare 

byggtid så tjänas denna procent in i projekt av den här storleken. 
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6.3  Produktionsmetoder 

Valet av produktionsmetod sker under projekteringen och påverkar flera led i hela projektet. 

När valet är gjort kan olika moment börja planeras exempelvis: tid, ekonomi, materialval, 

arbetsmiljöplaner med mera. Om mer tid läggs ner på projekteringen kan flera moment och 

risker tas i beaktning. Väljs de prefabricerade utfackningsväggarna kan brister noggrant 

utarbetas i tid. Exempelvis kan ordentliga förstärkningar runt fönsterdörrar planeras in och 

erfarenheter från tidigare projekt granskas. 

Kvaliteten på de två väggarna som rapporten har undersökt är hög enligt de intervjuade. 

Samma ingående material har använts vilket gjort det lättare att jämföra vilken 

produktionsmetod som är mest effektiv. Tidsmässigt görs stora besparingar med de 

prefabricerade utfackningsväggarna. Produktionsmässigt ska de prefabricerade väggarna hålla 

hög kvalitet eftersom de är byggda i en stabil miljö. Frågan är hur bra väggen egentligen har 

klarat sig när det gäller fukt. En platsbyggd vägg sätts samman först när taket är på plats, vilket 

betyder att det inte kan komma in någon fukt i isoleringen. De prefabricerade väggarna kan 

utsättas för fukt från den tidpunkt de lämnar fabrik. Tillverkaren påstår att den plast som täcker 

väggarna ska stå emot väder och vind, det behöver undersökas vad som händer ifall 

skyddsplasten av misstag penetreras. Kommer det in fukt genom de perforerade plåtreglarna 

mellan vindskivan och diffusionsplasten blir denna skada svår att upptäcka. Mögelpåväxt kan 

uppkomma och på sikt vara skadligt för byggnaden. Ett annat problem är de prefabricerade 

väggarnas vindkänslighet eftersom de kan vara problematiska att få på plats om vädret inte 

tillåter. Det är en synpunkt som kan vara värd att ha i beaktning vid val av produktionsmetod. 

Fler verktyg behöver hyras och användas när platsbyggda utfackningsväggar byggs. Samtidigt 

finns inget krav på att ha kran på byggarbetsplatsen. Det är lättare att anpassa de platsbyggda 

väggarna vid sena projekteringsändringar. Kompletteringar såsom förstärkningar kring fönster 

och fönsterdörrar går också att anpassa på byggarbetsplatsen med platsbyggda 

utfackningsväggar. 

En stor del av det arbete som NCC egentligen kan göra själva lämnas bort i och med de 

prefabricerade utfackningsväggarna. Frågan är hur NCC som företag väljer att ställa sig till 

denna ståndpunk? Är det bättre att lämna bort tungt arbete till en fabrik för att spara på sina 

egna yrkesarbetare? Eller är det fel att lämna bort arbete för att på sikt ha mindre jobb åt sina 

egna yrkesarbetare? Analysen har inte grävt djupare i denna fråga men det kan vara en tanke 

som är värd att fundera kring vid val produktionsmetod.     
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6.4  Arbetsmiljö 

Det är viktigt att inse innebörden av god arbetsmiljö. Den inte bara förbättrar hälsan hos 

yrkesarbetarna utan skapar även positiv stämning, kortare byggtid och mer lönsamma projekt. 

En sjuk eller skadad yrkesarbetare drabbar tidplanen och någon annan blir tvungen att jobba 

mer för att arbetet ska bli färdigt i tid. Dessa problem kan minskas med en god arbetsmiljö. En 

hel, ren och glad yrkesarbetare är något alla företag borde eftersträva då det höjer 

produktiviteten och projekten blir bättre utförda.  

Det är viktigt att i ett tidigt skede ta hänsyn till arbetsmiljö för att minska risker för fall, 

klämrisker, brand, buller och vibrationer med mera. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

ergonomi, så att yrkesarbetarnas kroppar inte får förslitningsskador. Detta ska beaktas vid val 

av arbetsmetoder, så att lättast möjliga metod används. I denna rapport har intervjuer hållits 

med frågor gällande buller, fallrisker och ergonomi. Frågorna har besvarats av yrkesarbetare 

som har upplevt arbetsmiljön på plats. Det som går att utläsa från intervjuerna är att 

yrkesgruppen verkar vara van vid att slita på kroppen med tunga lyft, buller och dålig 

ergonomi. Dock tyder intervjuerna på att yrkesarbetarna inte tycker detta är så farligt i samband 

med att momenten utförs.  

De prefabricerade utfackningsväggarna har byggts i fabrik och detta har sparat vissa lyft på 

arbetsplatsen. Väggarna har dock blivit kompletterade med balkongdörrar i efterhand vilket är 

det tyngsta momentet vid byggande av en utfackningsvägg. Valet av prefabricerade 

utfackningsväggar minskar dock resterande tunga lyft.  

I resultatet presenterades en FMEA-analys över de risker som upptäckts med hjälp av 

intervjufrågorna. Vi valde att först besvara dessa frågor subjektivt utan att bli påverkade av 

yrkesarbetenas åsikter. Därefter fick yrkesarbetarna svara på samma frågor utan att se våra 

svar. Det visade sig att platsbyggda utfackningsväggar har fler moment som är farliga att 

utföra. Därför kan det vara bättre att bygga prefabricerade utfackningsväggar. Nedan följer en 

sammanställning av de risker som var av störst vikt och borde beaktas närmare vid 

arbetsberedning för respektive väggtyp. Riskerna som lyfts fram är de som fick ett risktal över 

50. Risktalet är ett medelvärde bedömt efter våra och yrkesarbetenas åsikter om arbetsmiljö.  
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Prefabricerade utfackningsväggar 

Verktyg/redskap/ 

komponent 
Funktion 

Fel- 

möjlighet 

Fel-   

orsak F
el

.s
. 

A
lv

. 

R
is

k
ta

l 

Rekommenderad åtgärd 

utifrån kap. Teori 

Dörr Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

7a 

7b 
70 

Arbeta två och två. 

Minska antal lyft till ett. 

Lyft på valv med 

dörr/fönster kärra. 

Stegar 
Lossa 

transport 

Kropp-

skada 
Fall 

5a 

6b 

10a 

10b 
55 

Använd predikstol, 

trapptorn eller liftar. 

 

 

Platsbyggda utfackningsväggar 

Verktyg/redskap/ 

komponent 
Funktion 

Fel- 

möjlighet 

Fel-   

orsak F
el

.s
. 

A
lv

. 

R
is

k
ta

l 

Rekommenderad åtgärd 

utifrån kap. Teori 

Dörr Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

7a 

6b 
65 

Arbeta två och två. 

Minska antal lyft till ett. 

Lyft på valv med 

dörr/fönster kärra. 

Cementskivor Lyft 
Skadade 

leder 

Tunga 

lyft 

10a 

10b 

6a 

4b 
50 

Arbeta två och två eller 

välj skivor som väger 

mindre. 

Sänksåg 
Kapa 

skivor 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

10a 

9b 

7a 

5b 
57.5 

Leta efter sänksågar som 

är en mer ljuddämpande. 

Använd hörselskydd. 

Spikpistol 
Skjuta 

spik 

Nedsatt 

hörsel 
Buller 

10a 

7b 

7a 

6b 
56 

Leta efter pistoler som är 

en mer ljuddämpande. 

Använd hörselskydd. 
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6.5  Vidare studier 

För att lösa arbetsmiljöproblemen rekommenderas vidare studier inom denna specifika fråga 

om utfackningsväggar. Frågeställningar som kan lyftas är: 

 Bättre hjälpmedel för tunga fönsterdörrar 

 Standardiserade arbetssätt 

 Utveckling av arbetsmetoder 

 Jämförelse av arbetsmiljö mellan olika företag 

 Lossning av transporter på en byggarbetsplats. 
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7 SLUTSATS  

Resultaten i rapporten tyder på att produktionsmetoden med prefabricerade utfackningsväggar 

går snabbare än platsbyggda. I jämförelse fås en 150 procent (2,89/1,14) effektivare byggtid 

och arbetsfrekvens vid montering av väggarna sett som enskilt moment. Ekonomiskt sett är 

skillnaden inte större än en procent. Det tyder på att kostnadseffektivt är prefabricerade 

utfackningsväggar billigare ifall hänsyn även tas till gemensamma kostnader och etableringstid. 

Det tyder även på att resurser kan läggas på andra moment i projektet och totala byggtiden 

förkortas, vilket kan ge större ekonomiska besparingar. Vid högkonjunktur är det lämpligt att 

använda prefabricerade utfackningsväggar som produktionsmetod. Vid lågkonjunktur kan det 

vara lämpligt att behålla arbetskraft inom företaget genom att använda platsbyggda 

utfackningsväggar som produktionsmetod.  

Sett som produktionsmetod råder delade meningar om det är lämpligt att använda 

prefabricerade respektive platsbyggda utfackningsväggar. Genom kunskapsåterföring och ett 

bättre samarbete med tidigare projekt kan de prefabricerade utfackningsväggarna utvecklas och 

förbättras. Ifall mer tid och större eftertanke läggs ner i samband med projekteringen kan fel 

och misstag elimineras. Denna rapport tyder då på att prefabricerade utfackningsväggar på sikt 

kan hålla samma kvalitet som platsbyggda.  

Tas hänsyn till de fördelar en prefabricerad utfackningsvägg ger kan hela tidplanen förkortas i 

och med att uttorkningstiden reduceras. Vilket medför att underentreprenörer kan komma in 

tidigare och slutföra installationer snabbare. Detta måste dock tas i åtanke redan när byggnaden 

projekteras så tidplanen blir rätt från början. 

Ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv tyder denna rapport på att arbete med prefabricerade 

utfackningsväggar ger färre riskfyllda moment. Dock finns det fortfarande risker som behöver 

ses över för att uppnå en säker arbetsplats. Statistiskt sett så är den största orsaken till 

arbetsplatsolyckor fall. Utvecklas ett bättre system för att lossa transporterna så skulle 

sannolikheten att fallolyckor inträffar minska. Det borde även utvecklas ett bättre arbetssätt för 

statiska lyft med tunga fönsterdörrar.  
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BILAGOR 



Intervju den 8 april 2015 med Anders Edström, Platschef, NCC Örebro 

Arbetsmiljö: 

Tunga lyft är en vanlig förslitningsorsak, fanns det med i arbetsberedningen till montage av 

väggen? 

Det är inget man monterar för hand, så det är en självklarhet att det är med i arbetsbeskrivningarna att 

det är tunga lyft med hjälp av kran.  

Hur gick tankegången kring framkomligheten vid montering av väggen? Vid förflyttning på 

arbetsplatsen? 

Väggarna kommer med transport från Estland och ställs av i storpack på gården där man plockar isär 

paket för paket och lyfter block för block upp direkt på plats. Ingen speciell lastzon har används 

förutom där lastbilen är anvisad att stå. Väggen lyft alltså inte direkt från bilen till valvet utan de 

mellanlagras på marken på en iordningställd yta. Leverantören vill skicka fulla transporter från KMT 

och ibland blir vissa väggar stående på arbetsplatsen då de ska användas till nästa våningsplan, det 

som alltså inte är byggt än. 

Hur gick tankegången kring åtkomlighet vid montering av väggen? 

Det var ett nytt moment för oss som vi inte har hanterat tidigare så det fanns ingen tanke mer än att 

man lyfter dit blocken hängande i kran, fäster fast pasostöd och ju mer pasostöd det kommer på plats 

desto trängre blir det. Det finns ingen större tanke än så, man får känna sig fram. Tanken var också att 

resa byggnaden utan ställning och använda sig av räcken med stolpar fastgjutna i valvet, att man alltså 

hade med sig räcken på insidan av valvet och ställde väggarna utanför skyddsräcket. Vi valde senare 

bort detta då det ur en arbetsmiljömässig synpunkt blev en fara. Vi utgick ifrån ett studiebesök gjort i 

Uppsala då samma typ av vägg användes, de lyfte inte skyddsanordningen som ett problem så vi litade 

blint på det. Nu i efterhand har vi lärt oss något annat och ställning eller ett bättre alternativ hade varit 

bra att bygga från början. 

 Fanns det någon bullerrisk, i så fall vad och kunde det förhindras? 

Nej inte i min tankebana. Just med tanke på KMT-väggarna så är det mutterknack och slagborrmaskin 

som används och ger buller, till detta används personlig skyddsutrustning. 

 Fanns det någon fallrisk eller klämrisk vid montering av väggen? 

Finns vid flera tillfällen, dels finns det stegförbudet att tänka på inom NCC, det är inte bara inom 

NCC. När elementen ska lossas från bil så finns det en arbetsmetod utarbetad, tyvärr fungerar inte 

detta klockrent när bilarna kommer förpaketerade. När packet väl står på mark och ska öppnas upp och 



elementen ska kopplas element för element. Då har vi använt oss utav stege med fallkorkar på. Det gör 

ju att man klättrar upp ett par meter och kopplar. Då finns det fallrisker där med. Där har det vart 

diskussioner, vi har jobbat med pulpetstolar det vill inte grabbarna ha för det är trångt och besvärligt 

att komma åt. Likadant när man väl har lyft upp blocket och ska ställa det på plats och frånkopplar det 

från kran så är ju de bägge alternativen med, pulpetstol eller stege för att frikoppla. Som människan är 

lat av naturen så blir det stege med krokar som gäller. Det är så det blivit hanterat. 

Var det enkelt att hålla rent och snyggt i samband med montering? Restavfall? 

Det enda restmaterialet är ju storpallen elementen kommer på och plastemballaget. Tar man hand om 

det direkt efter frigörandet så ska det inte bli mycket mer restmaterial. Det upplever jag har gått väldigt 

bra.  

Har man beaktat arbetsmiljöfrågor i samband med projekteringen? 

Nej, skulle jag vilja säga. Det finns både positiva och negativa sidor. Projektet är projekterat för 

traditionell byggmetod, så man har inte tänkt något specifikt arbetsmiljömässigt utifrån den nya 

byggmetoden. Det positiva är att många stora fönster sitter fast i väggarna när vi ställer dem, vilket gör 

att grabbarna inte behöver hantera tunga fönster på plats som ofta är en arbetsmiljöfråga att ta hänsyn 

till. Det negativa är att vissa fönster och fönsterdörrar tack vara sin storlek och att syllen måste löpa 

helt förbi inte har gått att montera i fabrik, så de är monterade på plats på traditionellt sätt.   

Hur gick arbetsberedningen till? Vilka deltog och hur mycket tid lades ned? 

Vi utförde en arbetsberedning i första omgången när vi startade upp punkhusen. Jag var själv inte på 

plats när den utfördes första gången. David Hägglund, arbetsledare, och de två snickarna som skulle 

utföra montaget var med i en dialog, den finns dokumenterad. Där har vi den. I korta ordalag så är det 

en arbetsberedning som beskriver arbetsbeskrivningen och aktuella handlingar.  

Motering av prefabricerade utfackningsväggar. Väggen består av utvändig skiva, stålregelstomme 170 

mm, isolering 170 mm, stålpelare, fönster, ålderbeständig plats samt 45x70 installationsregel på 

insidan.  

Väggarna pallas upp till rätt höjd med hjälp av plastklossar, infästning sker med hjälp av vinklar cc 

600 som fästs med betongskruv samt plåtskruv med tunn skalle. Väggarna stöttas och lodas tillfälligt 

med väggstöd, så kallade pasostöd. Väggarna kommer i stomställning med väderskydd, väggarna är 

separat inplastade på båda sidor. Sen har man då tittat på resurser och material som behövs för att 

utföra. Pallbrickor, klossar, vinklar, betongskruv, plåtskruv. Sen är det utrustning, tvåpartskätting, 

mutterknack, borrhammare, borrar. Här belyser man även risker och arbetsmiljörisker.  



Fallrisk, den här är då uttagen för den första metoden vi pratade om alltså utan ställning. Nedersta 

regeln till skyddsräcket får avlägsnas. Alternativ får fallskyddssele användas istället för räcke, då får 

dock ej annan personal vara i närheten.  Tunga lyft lyftes med kätting i anvisade lyftugglor. Man 

kopplar alltså i de montageugglor som sitter med i utfackningsväggen från fabrik. Placeringa av 

väggar innan montering där väggaran är låsta för ras alternativt stagas väggblocken.  

Sen har vi en kvalitetsrisk, väggarna är enskilt plastade och kommer sitta exponerade för väder och 

vind under lång tid. Att man säkerställer detta med den enskilda plasten och minimerar stickskador på 

den. Väggarna ska komma inplastade. Det har visat sig fungera rätt så bra, några ställen har vi haft 

fuktgenomträngning men det har kunnat omhändertas när värmen har kommit på. Så uttorkning är 

också dokumenterad. Den här har David Hägglund, Peter Karlsson och Hasse Karlsson varit med och 

tagit del av.  

Det har försvunnit en del barnsjukdomar under resans gång, exempelvis pallhöjder där pelare stack 

ned för långt känns väl som att det kommit till rätta emot slutet. Det är en fotplåt på varje pelare som 

ska möta upp en trappdubb som ska gjutas fast, till detta fanns ett fast mått som inte KMT lyckades 

hålla jämt. Utan pelarna hade glidit ned och då stämde inte pallningshöjden som vi hade utgått ifrån. 

Där fick vi göra korrigeringar, tidsödslande med det. Man fick palla mer i botten och mindre i toppen i 

och med att vi måste bibehålla våningshöjden.  

Egna reflektioner? 

Det är en generell punk när det gäller det här med tunga lyft. Det är ju hur man ska säkerställa 

kopplingar när vi lossar ifrån bil upp till montageplats. Man vill ha bort stegar och de här bitarna men 

det finns idag inte något bra alternativ som jag ser det. NCC har gett tillåtelse till lastplatser, en 

specialtillverkad lastzon där man kan koppla fallsele för den som kopplar. Det kräver rätt så stora 

arbetsplatser för att det ska slå igenom till att bli riktigt effektivt. 

 

Produktionsmetod: 

Hur gjordes valet av väggtyp, varför valde ni just denna väggtyp? 

Valet av väggtyp gjordes efter ett studiebesök på ett bygge i Uppsala där man jobbade med denna 

metod. Metoden var ny för dem som arbetade när de var på plats. Det tog 1.5 år innan upphandlingen 

för Brunnstorget gjordes. Personligen så föll jag för produktionsmetoden för att jag såg fördelarna med 

att uppföra en stomme vintertid, där vi får täta moduler direkt.  Behöver man gjuta vid flera 

minusgrader så behövs oftast en separat täckskiva, nu med denna metod är allt inplastat och klart. Så 

att man kan driva på med värmen underifrån. Det var en fördel som jag såg tidigt med metoden.  



I detta projekt har de dock klarat sig undan vintergjutningar rätt så bra. En annan fördel är att 

ytterväggen är med direkt och när man kommer vidare så får man snabbt tätt tak och det invändiga 

arbetet kan starta tidigare. Med stomkompletteringar, rumsbildningar och så vidare. Vilket gör att man 

borde och kan korta ner tidplanen generellt på ett projekt.  

Det är svårt att väga för och nackdelar innan, diskussion fördes på kontoret/avdelningen om vi skulle 

välja att gå med det här. Personligen så drev jag på rätt så hårt och ville testa metoden och flera var 

med mig att vilja detta. Tyvärr gick projekteringen parallellt vidare med traditionell byggteknik annars 

kanske man hade fångat upp vissa delar på annat sätt och anpassat bygget bättre. Det är något man får 

ta lärdom framåt i tiden om man väljer att testa denna metod.  

Jag tror att man behöver testa ett projekt till för att veta och kunna ta lärdom om vad man kan ha 

missat denna gång. Jag ser vissa fördelar här med då vi produktionsmässigt har kortat ner vissa tider 

men att man i projektets helhet inte har utnyttjat tidsvinsten optimalt. Tack vare att man är vant sig vid 

att bygga traditionellt, eller som vi tidigare har byggt.    

Vilka hjälpmedel ansåg ni skulle krävas och vilka krävdes? 

Det är vid stark vind, väggarna var stora men ganska lätta. Så de flög runt rätt bra om det blåser starka 

vindar. Ett betongblock hänger ju mer stumt. Det kan få rotation det med men. På lägre höjd kan man 

koppla in rep för att hjälpa till att styra under kranfärden. Det var något som inte var med i 

beräkningen från början. Det går till en viss höjd men när vi är på åttonde våningen så funkar det inte 

med rep från marknivå och upp. Väggplocket blir som en propeller och det blir svårt att styra med ett 

rep 40 m nerifrån, det går inte. 

Vad för extramaterial kunde man förutse och inte förutse? 

Med tanke på drevutrymmet så stod vi och vägde mellan om man skulle foga eller dreva på klassiskt 

vis, med bottningslist och sen fog. Det och sedan diffusionstejp var det som var oklart innan vi var på 

plats och utförde jobbet. Tejp är något som inte har varit med i beräkningen. Någon typ av tätning var 

med i beräkningen fog eller fogskum. Fogskum valdes bort pga arbetsmiljö skäl. Sedan har vi fogen 

vid pelarmontage att det har blivit större fogar än vad det var tänkt och en höjd kostnad tack vare det. 

På det enskilda momentet. Sedan är det vissa utföranden enligt den tekniska beskrivningen från KMT 

som man känt att vi kunde ha påverkat bättre och förenklat. Som har växt fram under produktionens 

gång.  

Hur går det till att montera väggen? 

Vi börjar från ett slätt valv, när det är nygjutet så sätts väggarna ut var de ska vara. Vi pallar upp med 

pallbrickor en höjd för att ställa väggarna på. Det görs längs med hela valvkanten runt om. Sedan 

börjar man lämpligen i ett hörn där man har en pelare för anslutning, där man monterar första 



väggblocket. Väggblocken lyfts med hjälp av kran upp på sin plats, väggen lodas in och säkras med 

pasostöd och BMF-vinklar emot valv och betongväggar.  

Därefter gjuter man fast pelarna på den dubb som sticker upp från våningen under. Sedan går man 

vidare med nästa väggelement. Det är viktigt att tänka till så att man börjar i rätt ände så att man inte 

låser in sig själv, med vissa fönsteranslutningar. Det finns en förutbestämd montageordning från KMT, 

men det är lite grann beroende på vilka snickare som monterar, de finns de som hittar på egna 

montagesätt som de finner är lämpligare och smidigare. I de läget ställer man upp bockryggar, lägger 

på nästa plattbärlag till våningen över, gjuter det valvet och det som återstår för själva väggmontaget 

så är det att fästa upp med BMF-vinklar i hammarbandet mot det nya bjälklaget och det kan man först 

göra när det övre valvet är gjutet.  

Så går man vidare byggnadstekniskt våning för våning. I samband med att yttertaket är på plats och 

man får en tät byggnad, så påbörjas drevning, tätning och komplettering av elementens insida. Vissa 

skarvar mellan elementen som ska tätas kompletteras med stomreglar och så vidare.  

Kan väntetid uppstå vid väggmontage? 

Ja det kan det göra, där vi har väggar med ytterhörn så har vi en väggände som ansluter in mot en 

annan väggände. Där kan det uppstå väntetid i och med att man måste gjuta fast den pelaren som så 

småningom blir dold innan man kan ställa emot nästa element. Har man med det i tanken och ställer 

elementen först och låter de gjuta under tiden så brukar man få rätt så bra flyt. Dock är det sällan det 

har blivit väntetid eftersom man har hela våningar stående på plats när montaget inleds.  

Vilka problem har uppstått vid väggmontage? 

Ja förutom det här men pelarna som inte varit i rätt längd eftersom de har sjunkit. Så har det varit ett 

bekymmer, med lossning från bil. Då har chaufförerna varit ohjälpsamma med att lossa på kapellen 

ordentligt så att man kunnat lossa enklare. Det har varit en het fråga på bygget. Sedan är det mindre 

detaljer vid invändig komplettering där det finns en hel del förbättringspotential som man kan titta på 

vid kommande beställningar.  

Det handlar om hur man handhar diffusionsplasten för att enklare göra senare montage drevningar osv. 

Det finns vissa anslutningspunkter som man kan förbereda på ett annat sätt om man styr produktionen 

hos KMT, hur man vill ha det. Något som varit svårt att förutse är innan man har varit med och utfört 

arbetet. Flera sådana smådetaljer har varit tidsödande, om man hade fångat upp problemen på plats hos 

KMT så hade det kunnat tjänas tid. Kanske inte i själva montageskedet men när väggen ska tas om 

hand och färdigställas i ett senare skede.  

 



Egna reflektioner? 

Nja inte mer än att jag skulle vilja driva ytterligare ett projekt med en snarlik metod där man har fångat 

upp förbättringarna vi pratat om. Så vi kan jobba vidare med detta och göra det bättre och bättre. Flera 

andra enheter inom NCC kör inte med pre isolerade eller diffusionsplast och installationsskikt är 

förmonterat utan det liknar mer en klassisk utfackningsvägg. 

 

Kostnader, tid och kvalitet: 

Uppkom det några oförutsedda utgifter med väggarna? 

Inte mer än vi pratat om. Prisbilden som finns från KMT den innehåller ett kvadratpris. Som innehåller 

glasroc utvändigt, vi har stommen, plåtreglar 170, isolering, diffplast, installationsskikt 45x45. I det 

per kvadrat så är det ett antal fönster och stålpelare. Det är lite svårberäknat innan man ser en ritning 

framför sig exakt hur varje stompelare och fönster som ska sitta. Det kan vara svårbedömt i första 

läget om det ska vara kostnadseffektivt eller inte.  

Gjordes det några besparingar på väggarna? 

Det är svårt, tidsvinsten är som vi ser framförallt. Dock känns det som om vi inte förvaltat tidsvinsten. 

Effekter som jag ser dock är värmekostnader inne, vi kunde driva på uppvärmningen inne ganska 

snabbt med tanke på att väggarna var på plats och vi hade tätt när taket var tätt. Vi fick igång 

uttorkningen tidigare. Den tiden har förkortats ner, det ser jag med erfarenhet från andra projekt. Sen 

att sätta en peng på det är svårare, då får man titta på enskilda hyreskostnader på GK-biten. Sen är det 

ju arbetstimmar och materialkostnader som känns svårbedömt i nuläget. Om man ser till att väggen är 

dyr i inköp eller hur man ska se på det. Kontra mot att vi har mindre arbetstimmar på plats. Och sedan 

väga in effektivisering i det. Det är svåra parametrar att sätta rena pengar på rent objektivt. 

Hur stora tidsbesparingar uppskattar du att det görs med prefabricerade 

utfackningsväggar?  

På ett projekt i sådan här storlek så från det att man har stommen uppe tillsammans med dessa 

utfackningsväggar. Normalt sett så kanske man parallellt börjar sätta stålreglar och 

utfackningsbeklädnad parallellt med stomme och en massa väggar och våningar. Min bedömning är att 

man gör en besparing av ungefär 1,5 till 2 månader. På ett sådant här projekt per huskropp.  

Hur anser du att kvaliteten på väggarna har varit, såsom passform och leveranser? 

Om vi börjar med leveranserna så tidsmässigt så har vi fått satt förutsättningarna när de ska vara på 

plats. Det har fungerat bra. Sedan är det där med lossningen från bil som skulle kunnat fungera bättre. 



Kvaliten på väggarna om man tittar på yttermåtten så har det varit väldigt hög kvalitet. Pelarna har 

ställt till en del KMT har inte förstått varför, och vi har inte fått något bra svar om varför pelarna hade 

glidit ner. Sedan har vi sett i och med att fönstren är monterade i fabrik, så har kanske väggen varit i 

lod men inte fönstret. Vi har fått gjort en hel del efterjusteringar vad det gäller fönster, men det får 

man även göra traditionellt sätt ändå i en byggnad under nyproduktion.  

Har du några andra tillägg om vad vi borde tänka på? 

Ja den svåra biten blir att komma fram till en peng, ni kommer att få mäta skillnaden på äpplen och 

päron. Här är en kalkyl framtagen på utgående från en traditionell byggmetod. För att få ihop en peng 

eller inköpspost på de här KMT-väggarna då har man fått plocka delar från våra arbetstimmar, 

material som ska köpas in, och väga ihop det till en peng. Jag tror att man har missat lite för att skrapa 

ihop den här pengen. Då borde det ligga över i någon annan pott men det gör det inte, frågan är om 

kalkylen var rätt ifrån början? Det får vi nog aldrig veta eftersom vi inte byggde traditionellt.  

Har ni hållit budgeten? 

Det är svårt att säga. Vi vägde in kvadratmeterpriset med stålpelare, vägg och fönster per kvadrat. Då 

fick vi fram en budget på det. Den budgeten har inte hållits. Det kan bero på att vi inte hade rätt antal 

fönster med när inköpet gjordes och att projektet har förändrats. Och det är inget vi får extra av 

beställaren i vår tur i och med förutsättningarna. Sen om man stommässigt inte får ihop bärigheten 

utifrån det måste pelare sättas till i byggnaden, ja då spricker budgeten för pelare per kvadrat. Då blir 

det rätt så stora pengar som det skiljer. 

  



Intervju den 8 april 2015 med Hans Sjöblom och Börje Karlsson, Yrkesarbetare, NCC 

Örebro 

Arbetsmiljö: 

Utfördes tunga lyft vid montering av tunga byggelement, exempelvis fönster? 

Det är balkongdörrarna som är tunga, och även fönstren. Själva väggarna var inte tunga. Det är mest 

krångligt när man ska upp på väggen och skruva bort alla plåtar. Ju mer vägg man tar bort från pallen 

ju mer instabil blir den ju. Sista väggen på pallen får man palla upp. Sen har det varit lite si och så med 

marken, man vill helst ha en slät och plan yta att ställa pallen på. 

Framkomlighet – hur var det att flytta material till monteringsplatsen? 

Det var bra. Vi hade bra plats. Men med predikstol kommer man inte fram, det är för tungjobbat.  

Åtkomlighet – hur enkelt var det att montera väggen? 

Det var ju lite procedurer innan man kom till att ställa väggen. Det skulle pallas med pallklossar, sättas 

vinklar i golvet, det tog mycket tid bara det. När det var klart så var det bara att lyfta upp väggen och 

ställa dem med pasostöd i två tum två regeln, som det var tänkt, men den var lite klen. Lite grövre 

regel i väggen skulle behövas för att ställa pasostöden. Lodar man på insidan av väggen och sedan på 

utsidan så stämmer inte det. Från insidan till utsida kan det vara en helt annan lutning på väggen. Det 

var ju också konstigt. 

Fanns det någon bullerrisk, i så fall vad och kunde det förhindras? 

Med hörselskydd som vi har på hjälmen kunde det förhindras. Det var ljud från slagborr och 

mutterknack. 

Fanns det någon fallrisk vid monteringa av väggen? 

Fallrisk och fallrisk, det ska det ju inte vara. Ställningen följde ju med upp så man försöker ju 

eliminera men en liten risk finns det ju alltid, det går ju aldrig att vara hundra procent säker. Man 

gjorde ju det man kunde för att eliminera bort risken. På båghuset gick ju ställningen med upp, det 

gjorde det inte på de tidigare husen från början, då var risken större. Utan ställning skulle det inte vara 

bra att bygga. Ibland behöver man ju trycka in väggarna från utsidan för att hålla emot. 

 

 

 



Var det enkelt att hålla rent och snyggt i samband med montering? Restavfall? 

Vi försökte hålla så rent och snyggt som möjligt. Det var enkelt, vi hade en skräplåda där uppe och 

containrar där nere som vi kunde slänga plast och plåt i. 

Egna reflektioner? 

Man kan väl ta när de kommer hit på lastbilen till exempel, det var ju väldigt trångt för att få bort hela 

paketen. Då ska man kravla där uppe på väggarna och koppla hela paketet, då finns det inget 

fallskydd. Man får gå på en hal plast där man inte ser om det är en hålighet mellan väggarna, man får 

ju gå försiktigt, det är inte så bra. 

 

Produktionsmetod: 

Vilka verktyg behövs för att montera väggen? 

Vattenpass och skruvdragare. Slagborrmaskin, sticksåg ibland när det var träbitar på väggarna när de 

stod på pallen och mutterknack. Sen var det inget mer. 

Vilka hjälpmedel krävs för att montera väggen, exempelvis kran? 

Nej inget mer än kran.  

Hur går det till när ni monterar väggen? 

Man lossar från bilen, och lyfter ned hela paketet på marken. Sen lossar vi från paketet, varje enskild 

vägg. Sen lyfter vi upp dem och monterar dem. De ställs i sidled först så att det blir rätt sen skruvar 

man dem i golvvinkeln. Därefter lodar vi upp dem och sätter väggarna med pasostöd. Före det har vi 

pallat klossar och satt vinklar. 

Kan väntetid uppstå vid väggmontage? 

Nej det ska det inte vara, det kan vara något lyft mellan, det är ju kranen som styr. Ifall de vill ha 

armering till ett valv så kan de gå mellan och då får vi väntetid. Annars så ska ju väggarna fram så de 

går först. 

Vilka problem har uppstått vid väggmontage? 

Det är ju som vi sa förut, ifall man lodar på ena insidan sen tar man på utsidan, då stämmer det inte 

överrens. Ibland har det varit problem med utsättning, väggarna står inte riktigt ovanför varandra. Då 

blir man lite ställd när man håller på.  



Egna reflektioner? 

Montage av balkongdörrarna i väggblocken har ju inte varit bra. Det sitter en perforerad stålregel där 

det ska skruvas massa förstärkningsplåtar, det hade varit bättre med en riktig regel, en träregel. Man 

måste kunna frångå problemet med organiskt material i väggen för att det ska bli ett bra montage av en 

dörr. Det är så tunga glasdörrar så de hänger sig och de går inte att justera eftersom att vi kilar dem 

med full kil bakom varje karmskruv när allt är inställt bra. Sen kommer puts, skivor och smygar 

utifrån och inåt, så det finns ingen justeringsmån till slutbesiktning. Har dörren hängt sig så har den 

det.  

Vi vill ju hellre platsbygga. Då får vi ett mycket bättre resultat, varför ska vi lämna bort jobb till någon 

fabrik när vi kan göra jobbet själva. Ifall det vore träreglar i omfattningarna skulle det vara bättre och 

en kraftigare bottenskena, den var lite vek. Hur miljövänligt är det egentligen med de här väggarna, det 

görs i Estland, sen ska de fraktas hit. Båt och lastbil, det är ju också miljö.  

  



Intervju den 15 april 2015 med Viktor Gustafson, Platschef, NCC Örebro 

Arbetsmiljö: 

Tunga lyft är en vanlig förslitningsorsak, fanns det med i arbetsberedningen till montage av 

väggen? 

Det finns med så till vida att det inte är så många tung lyft när man bygger den utan det är när skivorna 

sätts upp. De är i och för sig inte så tunga då de bara är 4,5 mm tjocka. Sen är det plåtreglar och sedan 

sätter man in dörrarna och det är de som är tyngst. Och de är tyvärr som de är, oftast så är de 

helglasade och det kommer man inte undan riktigt. Men annars är det inga tunga lyft rent så, reglarna 

kommer upp med kran i buntar till varje valv. Sedan är det bara att gå och plocka de reglar man 

behöver till respektive lägenhet. Så till vida funkar det bra. 

Hur gick tankegången kring framkomligheten vid montering av väggen? Vid förflyttning på 

arbetsplatsen? 

Allt är köpt färdigkapat och klart, det framgår på fakturorna. Plåtreglar är i rätt längd och även under 

fönsterbröstning är reglarna kapade i rätt längd. Så allt är prefabricerat så långt det går, då är det bara 

att plocka ihop så långt det går och sen montera ihop det. Lagring har skett på fyra ytor för fyra 

lägenheter på valvet. Det har det även gjort med innerväggar, allt utom lister och kök egentligen som 

ska in senare. Sedan kommer fönster och dörrar efteråt. Vi har minimerat logistiken, genom att lagra 

på valven. Där allt faktiskt ska vara och inte behövt hantera det en extra gång från grusplan och sedan 

lyft in det igen. Utan det har lossats från bil och upp på valvet där vi vill ha det. Lastbilarna har 

kommit paketerade våningsvis. Det har kommit leveranser varannan vecka våningsvis. Det har funkat 

bra. 

Hur gick tankegången kring åtkomlighet vid montering av väggen? 

Vi har tagit med ställning upp, framförallt för att säkra fallskydd istället för att sätta skyddsräcken 

runt. När vi hållit på med valvgjutningar så har vi gått upp en våning med ställningen. Så har vi byggt 

den i fasadställning så det ska passa för att montera skivor efteråt. Ställningarna har gått upp en våning 

varannan vecka i takt med betongstommen. Sen när vi blivit färdiga med betongstommen och 

yttertaket så har vi påbörjat utfackningen. Utfackningen gick igång före taket, eftersom fasadskivan är 

av cement så tål den väta. Skivan har vi gått i mellan med och monterat när det funnits mindre att göra 

på valvet.  

Fanns det någon bullerrisk, i så fall vad och kunde det förhindras? 

Det är lite, det är ofrånkomligt, ibland har man fåt kapat plåtreglarna som är förstärkningsskenor. Då 

har vi haft en metallkap och den väsnas väldigt mycket så den är såklart bra om man kan undvika. 



Annars så har vi skjutit skivor, det låter inte så mycket det poffar ju lite men det är inget. Och sedan 

skjuter man ju även skenorna till utfackningen med HILTI gas, den smäller lite den med, så visst det är 

lite bullrigt. Det är det hjälmens hörselskydd är till för. 

Fanns det någon fallrisk eller klämrisk vid montering av väggen? 

Nej, vi har ju ställningen utanför. Det är väl om man sätter handen emellan när man skjuter men det 

ska man ju inte göra, haha. Nä det är inga tunga element så kontra prefab det är inget man lyfter in 

som är tungt. Utan det är plåtregel för plåtregel, med en skiva i taget. Och ställning utanför så 

fallrisker finns ju inte heller egentligen, de är ju eliminerade.  

Var det enkelt att hålla rent och snyggt i samband med montering? Restavfall? 

Det är lite fasadskiva, den här cembrittskivan som det blir restavfall med. Den går förbi alla 

fönsteröppningar sen får man gå tillbaka och skära ur. Det leder till kapspill när man ansluter mot 

hörn.  Plåt blir ju minimalt det är ju färdigkapade längder som vi pratade om tidigare. Sen är det om 

man ska gå in på det vi håller på med nu när man ska hålla på och isolera och plasta då blir det med 

spill invändigt det får man hantera i spillvagnar som sedan körs ut. Samma sak med gips när vi väl 

kommer dit. 

Har man beaktat arbetsmiljöfrågor i samband med projekteringen? 

Ja det har vi väl gjort. Nu har ju inte jag varit med i projekteringen utan det har Gustav Falkenström 

varit. Men det ska man ju ta hänsyn till i projekteringen. Det lämnas över från BAS-P till BAS-U hur 

man har tänkt med arbetsmiljön. Med fönster till exempel så är det några stora treglasfönster. 

Arkitekten ville ju ha ett enda stort fönster som var 240x170 cm. Vi fick ett med tre bågar istället. Då 

kunde man plocka ut bågarna för att minska arbetsmiljöpåverkan och slippa det där med tunga lyft ett 

par gånger. 

Hur gick arbetsberedningen till? Vilka deltog och hur mycket tid lades ned? 

Tid, det tar en timme kanske. Jag tar alltid med alla som ska vara med på momentet. Ibland kan man 

köra med skyddsombudet och lagbasen men jag tycker det är bättre att ha med de som ska göra jobbet. 

Eller att man tar det över en fredagsfika när man pratar igenom vad som händer. Nu ska vi starta det 

här och fråga runt bland gubbarna vad det finns för för- och nackdelar. Vad ska vi tänka på? Så även 

en betongare kan faktiskt komma på något smart även fast det kanske inte är han som är utförare. Ja 

och två olika arbetspar kan ha olika idéer, då är det bra att dela med sig.  

 

 



Egna reflektioner? 

Eftersom vi valt att montera skivorna på stålstommen, normalt så skruvar man mycket men det skapar 

mycket tryck rörelser för axlarna. Så vi har kört med tryckluft och skjutit fast skivorna med stålspik 

istället. Och jag tror att man har sparat en del axlar på det. Annars är det ganska traditionellt, även 

invändigt så skjuter man två tum två på betongen. Vi skjuter allt tills vi kommer till gipsning då vi 

måste skruva. 

 

Produktionsmetod: 

Hur gjordes valet av väggtyp, varför valde ni just denna väggtyp? 

Valet gjordes i projekteringen det kan jag inte detaljerna på eftersom jag inte var med från början så 

jag vet inte varför det inte blev prefab, det kanske är så enkelt att man ville jämföra på projektsidan för 

att se för och nackdelar. Jag var inte med på några projmöten eftersom det inte var tänkt att jag skulle 

vara platschef här. Det var Anders Björn som var tänkt från början, han var med på projekteringen och 

eftersom han är lite äldre så ville han kanske ha ett mer traditionellt bygge där vi gör som vi alltid har 

gjort. Men ja sen har vi gjort andra beslut under tiden som exempel var huset ritat med glasrocskivor, 

som är en gipsskiva med glassarmering. Det var lite irriterande för luftvägarna när man började skära i 

den. Vi valde då att byta till en cembritskiva. Det var väl den förändringen vi gjort här ute i 

produktionen. Sedan är det metodval, att vi skjuter istället för att skruva.  

Vilka hjälpmedel ansåg ni skulle krävas och vilka krävdes? 

Rena verktyg är ju för att hantera fasadskivan så använde vi en sänksåg, sedan har vi tryckluft och 

skjutpistoler. Bultpistol, gas GX120 HILTI för att skjuta skenor. Slagborr för expanderspik åt reglarna. 

Plåtreglarna fästs med popnitsmaskin som skjuter ut en pigg som nyper ihop reglarna.  Sedan är det 

plasten invändigt som fogas fast med en fogpistol mellan golv och tak. Sedan är det skärbord och 

gipsknivar och skärbord för minneralull med tillhörande kniv. 

Vad för extramaterial kunde man förutse och inte förutse? 

Det vi hade lite problem med och det som blev lite vekt var vid fönsterbröstningen. Att ja, vi hade en 

vanlig traditionell skena och den sviktade lite för mycket helt enkelt när man monterade pallningen 

och sedan kör man audiofixen ner för att dra fast de stora partierna så viker det sig lite. Nu har vi valt 

att ta styvare pelare och köpa lite plåtar och lägga i botten. 

 

 



Hur går det till att montera väggen? 

Ett är ju att vi sätter ut insida utfackningsvägg, alltså stommen 145 skenan det gör vi dagen efter vi 

gjutit valvet. Då sätter vi ut allt förutom innerväggar. Sedan är det på med skenan i golv och tak med 

tätningar på. Som fästs med gaspistoler i tak och sedan borras det i golv för att sätta dit expandrar. 

Sedan sätts plåtreglarna in som nitas fast. Sedan på med utvändig skiva. Det är ett arbetsment som vi 

kört. Sedan när vi nått upp med alla våningar och lagt på tak så börjar vi invändigt. Med att isolera, 

plasta, foga och täta i golv och tak. Sen är det två tum två och isolering igen. Sedan sätts gipsen på 

insidan. Det är där vi är nu. Sedan har vi såklart pelare som förs ner när filigranen ovan är på plats, 

pelaren förses med en gängstång som gjuts fast i valvet ovan. Pelarna ska sedan brandbeklädas där vi 

har köpt färdiga skivor som passar på tre sidor av pelarna. Dessa skjuts fast med gaspistoler. Utåt täcks 

pelarna av befintlig isolering. Pelarna står på plats när arbetet med utfackningsväggarna påbörjas. 

Kan väntetid uppstå vid väggmontage? 

Vi styr ju tiden själva när väggarna är på plats. När vi väl kommer ikapp med betongstommen så går vi 

emellan med utfackningsarbetet. Väggaran är beroende av att arbetet med väggstommen flyter på som 

det ska, för att ha något att lägga filigranen på. Men det har flutit på bra det har inte uppstått några 

längre väntetider. Stålpelare har funnits på plats så de sattes ner när valvet var på plats. 

Vilka problem har uppstått vid väggmontage? 

Första husen hade ritningstekniska problem, då låg valvkanten för långt ut. Då kunde man inte gå förbi 

med vindskivorna. Då fick vi stanna vid varje valv och hänga en plast istället så det blev tätt vid 

valvkanten. Men det var något fel mellan A och K som senare rättades till i synkningen av modellerna. 

Skillnaden var på 30 mm.  Sedan är det lite detaljer med stålpelare som hamnar i ytterhörn. Så blir det 

problem när man ska ansluta emot med en stålpelare man behöver gå runt. Det blir då en regel på 

vardera sidan. Sedan ska skivorna runt hörnet och det har varit lite knepigt. Det har vi löst med att 

limma fast en hörnprofil eller satt fast vinkeljärn. Det här ser jag i och för sig som en fördel för oss 

som bygger det själva och inte får väggarna levererade från fabrik. Då tror jag det blir mer 

problematiskt. 

Egna reflektioner? 

Det har funkat bra i stort. Vi hade tankar på om vi skulle ha någon fältfabrik. Där vi skulle bygga 

färdiga eller halvfärdiga väggar och sedan lyfta dem på plats. Men jag tror inte det är så stor förtjänst i 

det.  Det känns inte som det. Nä jag tycker det har funkat bra med den arbetsmetod vi valt. 

 

 



Kostnader, tid och kvalitet: 

Uppkom det några oförutsedda utgifter med väggarna? 

Eftersom vi bytte till cembritskivan som är dyrare än glasrocskivan så blev det lite dyrare. Det kan 

man tänka på när man projekterar nästa gång att glasfiber inte är så jätte kul att jobba med. Annars är 

det väl inga extra kostnader, det är mer när stålprofilerna har kommit så kan det ha kommit till fler 

våningar än vi behövde. Det har väl blivit en mindre kostnad för att skicka tillbaka stålprofiler istället 

för att lagra dem på plats. Med alla infästningar som man gör i stål så har man dragit det en gång så är 

det inte så lätt att justera det senare som till exempel vid dörrar som hänger ner sig. Det valde vi att 

förstärka med en träregel bakom plåtregeln. Så det fanns lite mer att skruva i eftersom dörrarna är 

stora och tunga. När de hänger på plats så har de en tendens att hänga ner sig. Det kan bli 

garantiåtgärder om två år om de hängt sig. Då är det skönt att det finns mer än bara en plåtregel att 

justera i. När det gäller enstegs tätad fasad så hamnar dessa reglar under balkongtaket och borde inte 

bli utsatta för väta. Jag tror att man har igen detta när väl tvåårsbesiktningen sker. 

Gjordes det några besparingar på väggarna? 

Det är väl tiden i så fall, yrkesarbetar tiden. Det är att de har jobbat in bra då de jobbat med mycket 

tryckluft som går mycket snabbare än att stå och handskruva. Det finns ingen besparing i val av annan 

typ av reglar eller liknande. 

Hur stora tidsbesparingar uppskattar du att det görs med prefabricerade 

utfackningsväggar?  

Ja det är ganska stora besparingar i tid. Om allt funkar och det passar. Men säg att det tar en vecka att 

går runt med plåtreglar och skivor, sen tar det 1.5 vecka att göra färdigt per våning invändigt. Det blir 

då 2.5 veckor för två man per våning, minus det jobbet som är med de prefabricerade väggarna. Det är 

så klart ett jobb runt om med.  

Vad tycker du om kvaliteten på väggarna? 

Det blir en bra vägg. Vi provtryckte tre lägenheter, det funkade bra. Vi var nere på 0.12, så de är täta 

och bra. Nä det är inget konstigt med dem. BBR anger gränsvärde på 0.6, passivhus har 0.2 så då är vi 

nere på samma täthet men det är ju inte samma tjocklek på isolering.  

Har ni hållit budgeten? 

Ja det har vi gjort förutom att vi byte till cembritskivan, då blev det lite dyrare. Men annars så har vi 

hållit budget. Men säg att vi har en merkostnad på att byta skiva så har vi haft igen det på tiden, för att 

vi valt andra skivor och valt att skjuta fast dem.  



Egna reflektioner? 

Det bästa vore om man kunde få utvändig skiva, reglar, isolering och stålpelare som kom i en vägg 

färdig. Då är det dock lite riskabelt med fukt, de är förmodligen plastade och färdiga från fabrik så det 

kanske funkar bra. Men det är ett litet riskmoment att man får in fukt i väggen. Det kanske är den 

gyllene vägen att ta. Får väl testa det med så får vi se. 

  



Intervju den 15 april 2015 med Mikael Folkesson, Yrkesarbetare, NCC Örebro 

Arbetsmiljö: 

Utfördes tunga lyft vid montering av tunga byggelement, exempelvis fönster? 

Vi har ju de här cementskivorna de är väl lite halvtunga men det går bra när man är två att hantera 

skivorna. Vi får kapa dem lite på längden för att få in dem så de passar på våningarna. Sedan får vi 

såga i en skiva mellan bjälklagen runt om huset, skivan till bjälklagen är på ca 30 cm. Nej men det 

funkar bra, det går att hantera. Det är balkongdörrarna som är tunga, de måste man vara två på, det är 

ju mest glas i dörren. Men det har vi ju gjort, vi har lagt in en två tum fyra bakom stålregeln så vi har 

trä att skruva i. Så vi har inte bara dragit fast dörrarna i stålregeln för det blir svårt när man ska på och 

justera karmen då är det lätt att skruven bara snurrar om vi bara faster i stålregeln. Vi har haft några 

byggen förut som vid två årsbesiktningen haft ett helvete med att gå och justera och det går inte. Vi 

har satt in träreglar i alla hus. Vi borrade hål i stålregeln och sen har vi ju en träskruv som passar i 

hylsan, så det sitter ju som satan. Så det är att föredra. Detta gör vi i balkongdörrarna för att de är så 

pass tunga, i fönstren som är lättare behöver vi inte justera i efterhand. Det är bra att ha något 

ordentligt. 

Framkomlighet – hur var det att flytta material till monteringsplatsen? 

Jo men det har gått bra, det är lite bök med skivorna, man måste springa lite mellan våningsplanen på 

stämp men är man två så går det bra. En är där uppe och en står där nere. Det är ännu bökigare att vara 

själv. Vi lyfter in allt material med kran på våningsplanen, så vi har materialet på den våning vi ska 

arbeta på. Men sen ska det ut och ner en bit, när vi ställer skivorna så man behöver vara två. Det går att 

vara själv men det är bökigt. 

Åtkomlighet – hur enkelt var det att montera väggen? 

Ja, men det är rätt så enkelt. Det är bara att ställa i stålreglar och sen dit med skivor så det går ju rätt så 

bra. Det är ju inget, och vi kör ju för alla fönster sen kapar vi skivorna efteråt i fönster och dörrhål. Vi 

sågar inte ur när vi ska montera skivorna utan vi kör förbi och sågar ur dem efteråt. Det blir ju lite som 

ett regnskydd när man fått upp skivorna och inte gjort hål för dörrar och fönster. 

Fanns det någon bullerrisk, i så fall vad och kunde det förhindras? 

Det är när man sågar men vi har ju hörselskydd så det är bra. Vi skjuter skivorna med tryckluft och det 

är väl lite sådär, man får se till att dra i rätt så bra med spik. Det är små huvuden på spikarna så vi har 

fåt gått och kompletterat i efterhand med skruvar som har lite större skalle för att skivorna inte ska 

släppa. Annars så är det smidigt att skjuta fast skivorna. 

 



Fanns det någon fallrisk vid montering av väggen? 

Nä vi har ju ställning runt och det finns skyddsräcken och grejor så det har inte varit något problem.  

Var det enkelt att hålla rent och snyggt i samband med montering? Restavfall? 

Det blir ju lite när man sågar skivorna men vi hade ju en container som stod nedanför så vi matade ut 

det i den.  

Egna reflektioner? 

Jag tycker att det är bra att jobba med dessa väggar. Vi provade lite andra gipsskivor först och det är 

med lite glasfiber i och den är ju inge rolig att ha att göra med det blir glasfiber överallt, fibern går 

igenom kläderna kryper in på kroppen. Så den tog vi bort och körde med den här cementskivan istället 

och det ryker ju lite när man sågar men då har man dammsugare till den här sänksågen. Har man bara 

rätt grejor så funkar det bra. Om man kör utan dammsugare så rycker det mycket. 

 

Produktionsmetod: 

Vilka verktyg behövs för att montera väggen? 

Det är kompressor, spikpistol, sänksåg med dammsugare, skruvdragare vid komplettering med skruv 

på skivorna. Sticksåg för att jacka ur. 

Vilka hjälpmedel krävs för att montera väggen, exempelvis kran?  

Vi har använt kran när vi lyft in materialet på valvet. Vi har ju haft allt på våningarna det har lyfts upp 

med kran sen har vi inte använt några hjälpmedel till väggarna. 

Hur går det till när ni monterar väggen? 

Vi börjar med att skjuta skenor uppe och nere, stoppar in stålreglar och sedan kör vi skivorna 

utvändigt. Sedan går vi in och sätter isolering inifrån, plastar och sedan två tum två reglar på de 

stående stålreglarna som vi satte cementskivorna på. Sedan ytterligare isolering och sedan på med 

gipsskivor in mot lägenheten. Stålreglarna är färdigkapade, träreglarna får vi kapa, skenorna får vi 

kapa själva och dem är det jobbigt att hållas med. De får man såga med såg och det blir en hög 

ljudnivå av.  

Kan väntetid uppstå vid väggmontage? 

Ja det kan det men man får försöka planera så att det inte blir väntetid. Det är bara att se till att någon 

går och skjuter hela tiden när vi håller på utvändigt med cementskivan. Invändigt kan man dela på sig 



någon börjar isolera sen när det börjar bli färdigt då skickar man någon på plastning sedan kommer 

man med två tum två så det går att få flyt på. 

Vilka problem har uppstått vid väggmontage? 

Det har gått rätt så bra. På hus 1 gick vi emellan bjälklagen så vi stannade och ställer cementskivorna 

på golvet och lutar den upp mot taket. Där fick vi kapa och skarva med 30 cm skivan för att annars 

lutade skivan upp mot nästa bjälklag. Tanken från början var att bygga på skivorna och skarva vid 

golvskenen på nästa bjälklag. Detta kunde inte göras då bjälklagen stack ut mer än de skulle. Detta 

gjorde att det inte blev riktigt tätt på sina ställen eftersom vi inte kunde ha hela skivor, för att få det tätt 

fick vi såga och lägga i en 30 cm skiva för att skarva med.  

Egna reflektioner? 

Jag tycker att det funkar. Det hade varit smidigare om vi sluppit att skarva förbi kanten och det varit 

fritt för skivan att löpa förbi.  

 


