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Abstract 
 
Installation systems in wooden houses 
 
The network of installations (pipes, ducts and wires) in the home is now days relatively 
simple comparing to those in some other environments – airplanes, ships, cars etc. The 
systems in our homes are comparatively uncomplicated but involves inefficient and labor-
intensive processes. New building technologies have the potential to compound the 
problem. This report presents results of a comparison from three different systems of  
installations.      
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Förord 
 
Studien ”Ledningsdragning i prefabricerade trähus” som redovisas i föreliggande 
rapport ingår som en del i projektet ”Teknikutveckling och kvalitetssäkring, Inre 
Hamnen Sundsvall”. Projektet har finansierats av Sveriges Skogsindustrier, 
Mitthem, Martinsons Trä, SCA, NCC, SBUF, Boverket och Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län. Denna rapport syftar till att ge en första inblick i vilka 
parametrar som styr och kan vara avgörande för val av installationer och 
ledningsdragning för ett prefabricerat trähus. 
 
 
Till finansiärer och alla deltagande i byggprojektet Inre Hamnen, Sundsvall riktas 
ett varmt tack för värdefullt stöd och information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anders Gustafsson 
 
SP Trätek 
Skellefteå 2005-05-11
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1. Bakgrund och arbetsmetodik
 
Installationer finns i allt större grad i våra hem. Ledningsdragning i bostäder är i 
relation till andra ledningssystem som till exempel i bilar, flygplan mm relativt 
enkla system. Trots detta är arbetet arbetsintensivt och berör många yrkesgrupper. 
Det kommer dessutom ytterligare ledningar (data, fiber mm) in i våra hem och gör 
produktion och installation allt mer komplex. Men med bättre installations- 
teknologi samordnad med bättre byggteknik finns det en stor potential.    
 
Prefabricerade planelement har valts som byggmetod i objektet Inre Hamnen, 
Sundsvall. Det ställer än högre krav på planering av installationer. Generellt har 
frågor ställts om hur stor andel av installationerna eller förberedelser för 
installationer som bör ingå i de prefabricerade elementen. I det aktuella objektet 
har delar av ventilationskanaler och avlopp varit monterade i bjälklagselementen. 
Övriga ledningar har monterats på plats i utrymmet skapat av dubbla glespaneler i 
undertak eller spårats in i massivträväggar.  
 
Syftet med denna del av utvecklingsprojektet är att försöka att systematisera 
frågeställningen kring installationer och prefabricering av stora ytelement. 
Utgångspunkten är att ”färdiga” element inklusive invändig beklädnad skall 
leverans i platta paket till byggplatsen.      
Installationer och ledningsdragning i en bostad påverkar utformningen av 
planlösningar och utformningen av ingående komponenter. Kompletteringar med 
spår och mycket ledningsdragning i tak är tidskrävande moment och med låg 
prefabriceringsgrad, se Figur 1.   
 

Figur 1 Ledningsdragning i undertak 
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1.1 Arbetsmetod 
Arbetet har planerats med utgångspunkt vad som finns idag, hur det görs, behov 
och utvecklingsmöjligheter. Följande aspekter har därför har legat till grund till 
arbetsmetodiken.  
    

- Förtydliga ingående delar. 
- Vilka ledningar kan tas bort alternativt flyttas med bibehållen funktion.  
- Hur kan vi komplettera elementen så att installationerna görs effektivare. 
- Tekniska förbättringar. 
- Hur stor del av installationerna kan göras på fabrik?    

 
För att belysa och strukturera frågeställningarna och ge ett bättre beslutsunderlag 
för framtida arbeten görs en sammanställning för tre olika utföranden av 
installationer i en av gavellägenheterna för aktuellt objekt. De olika metoderna för 
installation eller ledningsdragning är; 

- Installationskanaler. 
- Bjälklagselementen två delar, ett undertakselement och ett bärande 

golvelement. 
- Minimering av installationer i prefabricerade element. 
 

1.2 Prefabriceringsgrad 
Byggande med prefabricerade element är ekonomiskt fördelaktigast när elementet 
kan färdigställas till så stor del som möjligt, färdiga ytskikt, insatta fönster, mm. 
Hur långt prefabriceringsgraden skall drivas är en kombination av teknik, 
byggarbetsplatsens förutsättningar, planlösningar mm. Prefabriceringsgraden kan 
enkelt uppdelas för exempelvis väggelement enligt:  

- Stomme 
- Stomme med isolering och färdig utvändig yta 
- Färdiga ytskikt, enbart kompletteringar av ytskikt krävs 

 
För att öka prefabriceringsgraden ställs det större krav på att installationer 
integreras i elementen eller att elementen anpassas för på plats monterade 
installationer.   
 
Bjälklag- och väggelement i aktuellt objekt 
Idag levereras bjälklagselementen med ”färdig” översida och undertak till och 
med glespanel. Undertaket kompletteras på plats med två lager gips. 
Väggelementen kommer med färdig ytskikt på utsidan. Insidan kompletteras med 
ett lager gips. Förutom att arbetsmomentet att montera gipsskivorna är 
arbetskrävande, medför den stora mängden gipsskivor som lyfts in på bjälklaget  i 
kombination med att lägenheterna är små att utrymmet för att montera gipsskivor 
är litet och därmed fås låg effektivitet. Väggarnas massivträskiva har från fabrik 
försetts med spår för läggning av elledningar på plats.   
 
Önskvärd prefabriceringsgrad 
Med idag känd teknik är en rimlig målsättning att undertaket kompletteras med en 
gipsremsa (b=300 mm) mellan bjälklagselementen och anslutningar mellan 
bjälklag och väggar. Invändiga hörn måste sammanfogas från in- eller utsida. För 
att uppnå effektiv sammanfogning bör inledningsvis tills bättre 
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infästningsmetoder utvecklats en gipsskiva lämnas vid tillverkningen och 
monteras på byggplatsen.  
 
 
2. Placering av ledningar 
 
Ledningar i en lägenhet kan i princip placeras på sex olika sätt; utanpåliggande 
synliga, utanpåliggande och inklädda, i elementen förberedda kanaler, i övergolv, 
i undertak och golv- eller taklist. 
De vanligast förkommande alternativen har sammanställt i Tabell 1 
 
Tabell 1 Sammanställning över vanligast förekommande placering av ledningar.  
 I TAK I VÄGG UTANPÅLIGGANDE I 

ÖVERGOLV 
Ventilation x  (x)  
Sprinkler x x   
Värme   x x 
Avlopp x  (x)  
El/tele/ x x  x 
Vatten   x x 
     
 
  
 
2.1 Krav på installationer generellt och olika typer av 
installationer 
Varje byggherre har sin egen åsikt om vilka kvalitéer som skall prioriteras. 
Generellt gäller dock att installationer skall i möjligast mån utföras inspekterbara, 
utbytbara och med god servicetillgänglighet. Samtliga schakt skall vara väl 
tilltagna för att försäkra att tätning kan göras mellan lägenheter1.    
 
Två typer av installationer särskiljer sig från övriga beroende på val av system, 
ventilation och sprinkler. För övriga installationer finns det även alternativ som 
kan tänkas vara aktuella men berörs enbart kortfattat i denna studie.    
 
Olika typer av installationer i en bostadslägenhet 
 
Ventilation 
Ett ventilationssystem består av luftbehandlingssystem, kanalsystem och luftdon. 
Det finns tre huvudtyper av system; 
- Självdrag (ev. fläktförstärkt, tillåts enbart för enbostadshus och flerbostadshus 
med högst två våningar) 
- Frånluftssystem, F, med eller utan värmepump typ FVP 
- Från- och tilluftssystem, FT, med eller utan återvinning typ FTX 

 
 
                                                      
1 Övergripande kvalitetsmål enligt Svenska Bostäder,  
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Frånluftssystem 
Uteluften tillförs via ventiler och otätheter. Tilluftsdonen placeras vanligtvis under 
fönster och i anslutning till radiatorer. Från frånluftsdonen som vanligtvis placeras 
i badrum och kök dras en kanal till centralfläkten på tak eller vinda. Eftersom 
fläktsystemet alltid är igång kommer undertryck alltid råda i lägenheten. 

 
Fördelarna med frånluftssystemet är jämn ventilation året runt, låga 
underhållskostnader och mindre antal ledningar. Till nackdelarna hör risken för 
drag, dålig luft från trapphus, fläktljud. 

 
Till- och frånluftsystem 
FT-system används vanligen vid större installationer och generellt kan tilluften 
regleras för varje enskild brukare eller rum. Fördelarna med systemet är jämn 
ventilation året runt och god komfort. Till nackdelarna hör bland annat; komplext 
system, drag- och ljudproblem, lågt stabiliserande undertryck ger vindkänslighet 
och noggrann skötsel. För systemet krävs dubbla ledningar vilket ger högre 
kostnader vid installation och större svårigheter att rymma ledningar i bjälklag 
mm. 

 
Kanalsystem 
Det används två olika kanalsystem, enkanal- och tvåkanalsystem. För bostadshus 
används företrädelsevis enbart enkanalsystem. 

o  
    
Sprinkler 
Förgrening i sprinklersystem för bostäder vid användande av rör i plast kan 
utföras enligt två principer, sammanlänkande system och ”enkelsystem”. För 
sammanlänkat system används inre rördimensioner större än 12 mm och för enkla 
system inre rördimensioner större än 18 mm. Vid användande av plaströr måste 
rören skyddas mot direkt brandexponering. Det kan ske genom att placera rören 
ovan ett undertak som uppfyller kraven på tändskyddande beklädnad.  
 
För husen 1-5 används ett sammansatt system och verkningsytan utgörs av hela 
lägenheten. I detta fall skall alltid dimensioneringen göras mot fyra samtidigt 
aktiverade sprinkler2. 
 
Fördelarna att amvända plaströr är bland annat, låg vikt, ingen korrosion, enkelt 
att kapa, sammanfoga, bocka mm, lågt strömningsmotstånd och beprövat system. 
Nackdelarna är bland annat, sämre brandmotstånd, låg mekanisk tålighet, tätt 
mellan infästningspunkter, risk för tryckfall i anslutande rördelar med liten 
tvärsnittsarea, väderleksberoende installationer (limmas), högre 
längdutvidgningskoefficient.  
 

 

 

                                                      
2 Wirsbo Sprinkler, System- och montageanvisningar, maj 2004 
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Installationernas omfattning  
Vid dimensionering av sprinkler är utgångspunkten att samtliga rum skall förses 
med sprinkler. Undantag kan göras för rum inom bostaden med låg risk för brand, 
exempelvis garderober, toalett- och badrum. Toalettrum eller badrum förberedda 
för tvättutrustning måste sprinklas. Det gäller även klädförråd och bastu. I tabell3 
nedan redovisas en sammanställning över rum där behovet av sprinkler kan 
bedömas vara lågt. I vissa fall kan det finnas skäl att installera sprinkler i dessa 
rum, exempelvis i mening av att begränsa egendomsskador.   
 
RUM ELLER 
UTRYMMEN SOM EJ 
BEHÖVER SPRINKLAS 

EXEMPEL RUM ELLER 
UTRYMMEN SOM 
SKALL SPRINKLAS 

1. Rum eller utrymmen 
inom bostadsenheten med 
låg risk för brand 

Toalettrum, badrum, 
garderober, linneskåp och 
skafferier. 

a) Toalettrum eller 
badrum försedda med 
eller förberedda för 
tvättutrustning 
b)Klädförråd 
c) Bastu 

2. Rum eller utrymmen 
som inte utnyttjas för 
boende och som är 
brandtekniskt avskiljda från 
bostadsenheten 

Förråd, tvättstuga, avfallsrum 
Soprum, pannrum, garage, 
icke inredningsbara vindar, 
kryptrymmen 

- 

3. Hisschakt och 
hisschaktmaskinrum  

- - 

4. Installationsutrymmen Installationsschakt, 
undertaksutrymmen, 
installationsgolv 

- 

5. Utrymningsvägar - Korridor i hotell som 
utrymningsväg 

6. Rum eller utrymmen 
som står i direkt 
förbindelse till det fria eller 
är helt belägna utomhus 

Balkonger, loftgångar, 
verandor, entréer med 
skärmtak, carports. 
Oisolerade, ouppvärmda 
inglasade balkonger.  

- 

 

Indelning, dimensionering och placering av sprinkler 
Bostadssprinkler skall indelas i sektioner där varje sektion maximalt får betjäna 
fyra våningar och antalet sprinkler per plan får ej överstiga 200 sprinkler. 
Merkostnaden för ett femte plan på grund av extra sektion är en extra stamledning 
(diameter 40 mm) för två plan.   Dimensionerande vattenflöde skall vara enligt 
den aktuella sprinklerns typgodkännande. Exempelvis är lägsta tillåtna 
vattentätheten vid användande av en bestämd provmetod 2,05 mm/min 
(L/m2/min). Fyra eller fler sprinkler/brandcell krävs för flerbostadshus över två 
våningar. I korridorer och i trapphus är det tillfylles med minst två aktiverade 
sprinklers.   
 
                                                      
3 Tabellen hämtad från Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer ”installationer av 
boendesprinkler” 
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Maximal täckningsyta, distans mellan sprinkler anpassas till tillverkarens 
rekommendationer. Vägg- och taksprinkler placeras och monteras enligt 
leverantörens rekommendationer och aktiveringstemperaturen skall vara 57-77 C. 
 
 
 
3. Alternativa utformningar av installationer för en 
lägenhet i Inre Hamnen, Sundvall 
För att utvärdera möjligheten till att öka prefabriceringsgraden studeras tre olika 
alternativa lösningar av ledningsdragning. Utgångspunkten för de tre olika 
alternativen är; integrerade ledningskanaler, bjälklagselementen görs i två delar 
och ett minimum av installationer. För att mäta skillnaden mellan byggmetoderna 
har bedömningar gjorts genom en kostandsjämförelse mellan metoderna. 
  
Vald lägenhet är en gavellägenhet med storleken 58,4 m2.  Lägenheterstorleken är 
2 RoK med tillhörande klädkammare och bjälklaget delades in i delar, se Figur 2. 
 

 
 
 
 

Figur 2 Planlösning för vald lägenhetstyp 

 
 
 
3.1 Integrerade ledningskanaler 
För att integrera installationerna är ett alternativ en installationskanal integrerad i 
väggen. Att koncentrera ledningsdragning (el+sprinkler) i anslutning vägg mot 
bjälklag, se figurer nedan, bör vara genomförbart.   
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- Flera provisoriska stöd av undertaket  

 
Figur 3 Exempel på placering av 
installationskanal 

Figur 4 Detalj A 

 
 
Alternativa placeringar av installationskanelen ger olika för- och nackdelar. 
Förläggs installationskanalen i bjälklag kan den enbart utföras i korta längder men 
bättre åtkomlighet. Förläggs kanalen i yttervägg fås långa kanaler med sämre 
åtkommighet och mera skrymmande vid transport. Ett tredje alternativ är att 
montera färdiga kanaler på byggarbetsplatsen.  
 
 
3. 2 Bjälklagselement 
Genom att dela upp bjälklagselementen två delar, ett undertakselement och ett 
bärande golvelement fås möjligheten att sammanfoga installationer från 
ovansidan. Tidigare tankar på separata delar för bjälklag och undertak har på 
grund av risken för fukt uteslutits. Med dagens system av väderskydd kan däremot 
montaget ske även vid regn. Enbart med mindre kompletteringar av infästningarna 
är dubbla bjälklag ett bra alternativ. Systemet har ett antal byggtekniska för- och 
nackdelar; 
 
Fördelar  

- Lättare lyft 
- Enklare att justera undertaket till en jämn undersida 
- Ingen skarvbit mellan elementen 
- Koppling av ledningar kan enkelt göras på ovansidan 

 
Nackdelar 

- Flera lyft  
- Sämre skyddat för nederbörd 
- Stora toleranskrav på placering av reglar och element 
- Större risk för genomtrampning 
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3.3 i prefabricerade element 

 

större 

em, 

 Minimering av installationer 
Genom att minimera mängden ledningar i prefabricerade element fås en rationell 
tillverkning av element. Det medför högre andel arbete på byggplatsen, men med 
prefabricerade delar även för installationer är det ett alternativ. För prefabricerade 
hus krävs en större andel projektering. Det medför också att ledningar och 
ledningsdragning bör kunna planeras, levereras och monteras med betydlig 
andel färdigkapade och anpassade delar. Det bör vara särskilt intressant med 
lägenhetsanpassade system i form av till exempel tryckutjämnande värmesyst
se figurer nedan. 
 

 

  

  
  

 
.4 Utvärdering av alternativ 

ngsdragningen påverkar totala 

 finns 

se 

 
 
  

3
Beroende på vald byggmetod och hur ledni
kostnaden görs fördelaktigaste metodval. I Tabell 2 har olika ledningars 
anpassningsbarhet i relation till vald byggmetod sammanställts. I tabellen
även bedömningar och kortfattade kommentarer tillkopplade  installationer och 
byggmetod. I efterföljande kommentarer till tabell förs ett kort resonemang till 
valet och vilken ekonomisk påverkan vald installation/byggmetod har i jämförel
med aktuell byggmetod.     
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Tabell 2  Sammanställning över alternativa placeringar och deras påverkan på 
byggbarhet. 
  1. INSTALLATIONS-

KANAL 
2. BJÄLKLAGS-
ELEMENT I TVÅ 
DELAR 

3. MINIMERING AV 
INSTALLATIONER 

a. Sprinkler   Kan medföra problem Påverkar ej Ingen 

b. Ventilation  Påverkas ej Fördelaktigt kan enkelt 
kompletteras på plats 

Enbart frånluftssystem. 

c. Värme Läggs i golvlist Påverkas ej Utanpåliggande Läggs i 
övergolv 

d. Tappvatten Påverkas ej Påverkas ej Läggs i övergolv 

e. Avlopp Påverkas ej Påverkas ej Påverkas ej 

f. El/tele/data Läggs i kanal Läggs i undertak Läggs i övergolv 

    
 
Kommentarer till tabell 
 
a. Sprinkler 
a.1 Installationskanaler  
Med den typ av sprinkler som är projekterad i Inre Hamnen kommer det krävas att 
installationskanalen rymmer minimum fyra stycken sprinklerledningar. Det 
tillsammans med ett antal elledningar gör att kanalens dimensioner blir relativt 
stor. Monteras ledningar enbart i installationskanaler i anslutning vägg/bjälklag 
kommer sprinklerledningarnas totala längd öka med 45-50 %, se Figur 5.  

 
 
Figur 5 Alternativ ledningsdragning av sprinkler vid användande av 
installationskanaler 
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Tabell 3  Sammanställning av extra kostnader för alternativ a1.  
 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Sprinkler,  ökad mängd 
ledningar   

31 m 70:- + 2100:- 

Installationskanal 32 m 100:- + 3200:- 
Minskad montagetid x  0 
Minskad mängd 
brandisoleringg, rör 

x  0 

         Tillkommande    +5300:- 
 
  
     
a.2 Bjälklag i två delar 
Utförs bjälklaget i två delar. Sprinkler monteras i fabrik och enbart 
kompletterande dragning och koppling görs på arbetsplatsen. Mängden material 
ökar men montagetiden på arbetsplatsen minskar. Skarvning bör undvikas på 
grund av risken för läckage.  
 
Tabell 4  Sammanställning av extra kostnader för alternativ a2 
 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Sprinkler, ökad mängd + 
skarvar 

10 m1 + 6 
skarvar 

10x70 +6x100:- + 1300:- 

Fler lyft  5 st 150:- + 750:- 
Minskad montagetid ledningar x  0
                  Tillkommande    + 1250:- 
 
 
a.3 Minimering av installationer 
Väljs tegel eller putsad fasad krävs ingen sprinkler. Det medför dock högre 
byggkostnader. 
 
 Tabell 5 Sammanställning av extra kostnader för alternativ a3         
 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Sprinkler,  6 sprinkler  - 68 m2 200:-   - 13 600:- 
Träfasad -  65 m2 200:- - 13 000 
Tegel/puts + 65 m2 550:-   + 35 750:-
                  Tillkommande    + 9125:- 
 
 
 
b. Ventilation 
b.1 Installationskanaler  
Utnyttjande av installationskanaler har ingen påverkan på ventilationskanalernas 
placering.     
     
b.2 Bjälklag i två delar 
Utförs bjälklaget i två delar, kanaler monteras i fabrik och enbart samman-
koppling görs på arbetsplatsen. Möjligheten att komplettera ökar men har liten 
kostnadsmässig fördel.  
 



15 
 
 
 
 

 
b.3 Minimering av installationer 
Lägenheter förses enbart med frånluftsventilation.   
 
 Tabell 6 Sammanställning av extra kostnader för alternativ b3                
 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Avgår för system   1 lgh. -14000:- - 14000:-* 
Spaltventiler,  4 st 100:-   400:- 
Enklare montage   x 0:-
                  Tillkommande    -13600:- 
* F-luftssystem ca 22-25 000:- /lgh. FT-system med värmeåtervinning 35-40000:-/lgh. 
 
 
c. Värme 
c.1 Installationskanaler  
Utnyttjande av installationskanaler har ingen påverkan på ledningsdragning för 
värme. 
   
c2 Bjälklag i två delar 
Utnyttjande av bjälklag i två delar har ingen direkt påverkan på ledningsdragning 
för värme. 
 
 
c3 Minimering av installationer i prefabricerade element 
Värmeledningar läggs i golvsockel, se Figur 6. 
  

 

 

Figur 6  Golvlist anpassat för rör  
 
  Tabell 7 Sammanställning av extra kostnader för alternativ c3                       
 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Extra ledningsdragning  4 m 100:-   +400:- 
Extra kostnad sockel  32 m 30:-   +960:- 
    
                  Tillkommande    + 1360:- 
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d Tappvatten 
d.1 Installationskanaler  
   
d.2 Bjälklag i två delar 
Utnyttjande av bjälklag i två delar har ingen direkt påverkan på ledningsdragning 
för värme. 
 
d.3 Minimering av installationer i prefabricerade element 
Tappvattenledning kan läggas i övergolv. 
           
e. Avlopp      
Läggs i bjälklag lika befintligt utförande.  
 
 
 
f. El tele data 
a.1 Installationskanaler  
Att använda installationskanaler är möjligt för dragning av elledningar inom 
lägenheten. Skillnaden mellan dragning i kanaler respektive i undertak bedöms 
vara försumbara.  
 
     
f.2 Bjälklag i två delar 
Utförs bjälklaget i två delar, kan i princip all eldragning göras i undertak och 
väggar vid tillverkningen i fabrik. Arbets- och materialmässigt bedöms mängden 
vara den samma som vid platsbygge.   
 
 
f.3 Minimering av installationer i prefabricerade element 
Används ett övergolv kan all kanalisering läggas i övergolvet vilket bör ge 
besparingar både gällande material och arbetstid. Minskad mängd fräsningar i 
massivträelement eftersom vägguttag placeras i golvnivå och ledningar till 
takarmaturer dras i lätta innerväggar.   
 
           

 MÄNGD KOSTNAD/ENHET SUMMA 
Övergolv 54 m2 175:- 9975:- 

Slipning och behandling av 
massivträ  

-54 m 130:- -7020:- 

Minskad virkeskostnad slitskikt 
massivträskiva 

-54 20:- -1080:-

Enklare installationsdragning X   
Ljudreduktion (annat material 

än sylomer)  
   

Tillkommande   1875:- 
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Ökade kostnader för ett övergolv ger förutom ovanstående punkter några andra 
fördelar, möjligheten att välja olika golvbeläggningar ökar och mindre risk för 
skador på golvytor. 
 
 
I tabell nedan har en sammanställning gjorts för samtliga alternativ. Dessa 
bedömda kostnader skall jämföras med de förväntade tidsvinster som kan göras 
om elementen levereras med ”färdiga” väggar och takytor.  
 
+ tecken innebär en ökad kostnad i relation till nuvarande byggmetod. 
- tecken innebär en minskad kostnad i relation till nuvarande byggmetod. 
+/-  har bedömts enbart ha marginell påverkan på kostnaden.   
 
 
 
  
 1. 

Installationskanal 
2. 
Bjälklagselement i 
två delar 

3. Minimering 
av 
installationer 

Anmärkning 

a. Sprinkler +5300:- +1250:- +8825:- (alt. med 
tegel/puts 

b. 
Ventilation 

+/- +/- -13600:-  

c. Värme +/- - +1360:- (i sockel) 
d. 
Tappvatten 

+/- - -  

e. Avlopp +/- +/- +/-  
f. 
El/tele/data 

+/- +/- +1875:- övergolv 

        Summa + 5300:- + 1250:- - 4315:-  
                               
Tiden för montage av gips i undertak och ytterväggar uppgår till ca 30-354 timmar 
för aktuell lägenhet. Kompletterande arbeten för skarvar mm mellan tak- och 
väggelement för alternativ med färdig yta uppskattas till 3-5 timmar. Tidsvinsten 
på byggplatsen uppgår då till ca 30 timmar. Mertid i fabrik bedöms uppgå till ca 
18-20 timmar.    
 
 
Slutsatser/diskussion 
 
Alternativet med installationskanal som har den högsta merkostnaden är också 
tveksam ur tekniska aspekter på grund av att den är utrymmeskrävande. I de fall 
där ingen sprinkler förekommer eller enbart en mindre del av ledningarna skall 
placeras i kanalen är det ett alternativ.  
 
Alternativet med delat bjälklag innebär ur installationsaspekt den minsta 
förändringen. Ihopkoppling kan ske på byggplatsen men en stor andel av 
installationerna görs i fabrik. Bärande balkar i undertaket sticker upp mellan 
                                                      
4 Undertak 2 lag gips 59 m2 

    Ett lag gips på ytterväggar och lgh-skiljande vägg, 88 m2



18 
 
 
 
 

kasettbjälklagets liv vilket innebär små toleranser och måste beaktas om vidare 
utveckling sker i denna riktning.      
 
Alternativ tre är det flexiblaste alternativet. Ett övergolv ger ett antal fördelar som 
i dagsläget är svårt att kvantifiera. Större valmöjligheter för brukare, bättre 
stegljudsnivåer mm.       
 
I jämförelsen mellan de tre olika alternativen finner man att vid minimering av 
installationer minskar kostnaden med 4300:- per lägenhet och med alternativet 
med installationskanaler ökar kostnaden med 5300:- per lägenhet. Det skall ställas 
i jämförelse med den tidsvinst som kan göras om montaget av gipsskivor kan 
göras vid fabrik. Arbetstiden minkar med ca 20 timmar om montaget gör i fabrik. 
Med en beräknad timkostnad på 350:-/tim fås 6600:- kr/lgh som jämförande tal. 
Hänsyn har då inte tagits till förkortads byggtid, minskade platsomkostnader, 
minskat spill mm. I bedömningen bör också kvalitativa värderingar vägas in.   
 
För att påverka möjligheten till högre prefabriceringsgrad av ingående 
byggelement måste installationernas placering beaktas i tidiga skeden. Redan vid 
bestämmande av planlösningar skall installationsschakt placering och storlek 
beaktas.  

- Placera schakten i närhet av våtutrymmen  
- Placera schakten så att dragning tvärs bärande balkar undviks 
- Val av ett rationella och industrianpassade system 
- Tidigt samarbete i byggprocessen 
- Varje lägenhet skall vara en fristående enhet som ansluts till stamledning 

via en kopplingsenhet 
- Enhetliga rördimensioner 
- Rör kan förläggas synligt, i golvlist, i övergolv, i undertak. 
- Färdigt manufakturerade delar 
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