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Abstract

This report deals with prefabricated bathrooms and the advantage, during the 
production process, they have compared to ordinary produced bathrooms.
The work is done together with the building company JM. The common task is 
to investigate if the manufactures, in spite of standardized design can meet the 
concept of JM, i.e. high flexibility and adjustment towards the customer. In JM 
they are doubtful to the method, as they did not yet worked with prefabricated 
modules and think that the choises for the costumer will be limited.
There will be a short resume of the progress of the bathrooms and its 
importance as sanitary and wellbeing. 
The recent problems with damage caused by damp in bathrooms. Have 
resultade in  regulations. These rules, will be briefly reported. 
There will also be a short review of some interviews with persons who have 
experience of prefabricated bathrooms.
Different manufacturing methods will be reviewed and how different modules 
will be installed in to the houses.
Concerning the economy we have accepted the figures of the manufactures.
Prefabricated building is a method to shorten the production time on the 
working site. It will be done through manufactoring buildingblocks in factories. 
The blocks could be simple beams or complete modules. Therer is a great deal 
of advantages for instance the productions will not be depending of the 
weather.
The quality will also be more uniform, since each part is produced independent 
of earlier parts. 
We have learned about the planning process, construction and installing and we 
think that not only JM but also other building companies could have a lot to 
win in this way of building  
The problems we have noticed are:

• Very accurate planning is required from the contractors

• The transporting factors restrict the flexibility and the size of the 
modules

• The modules take more space than the ordinary way to build 

• The modules required depression in the ground beam layer in the area 
where it should be placed. This will be calculated for during the 
constructing period. 
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Sammanfattning

Rapporten handlar om prefabricerade badrum och de produktionsmässiga 
fördelar dessa har jämfört med platsbyggda. Arbetet görs tillsammans med JM i 
Jönköping. Den gemensamma uppgiften är att undersöka om man kan bygga 
prefabricerade badrum enligt JM:s koncept, det vill säga flexibelt och med hög 
grad av kundanpassning. På JM är man tveksam till metoden, då man inte 
tidigare har arbetat med prefabricerade moduler och man tror att kundens 
behov av valmöjligheter begränsas.
I rapporten ger vi en kort resumé över badrummets utveckling och dess 
betydelse som hygien- och trivselfaktor.
Den senaste tidens problem med fuktskador har resulterat i ett regelverk med 
normer för byggande av badrum. Vi redovisar summariskt dessa regler. 
Intervjuer som är utförda med personer, som på olika sätt har erfarenhet av 
prefabricerade badrum är kortfattat redovisade. 
Vi redovisar också de olika tillverkningsmetoder som finns för olika 
modultillverkare och hur man på byggarbetsplatsen monterar den färdiga 
modulen i byggnaden.
När det gäller de ekonomiska vinsterna med att välja modulbadrum jämfört 
med konventionellt byggda badrum, har vi godtagit leverantörernas uppgifter.
Prefabricerat - eller industriellt byggande, är en metod att förkorta 
produktionstiden på själva arbetsplatsen. Detta sker genom att man tillverkar 
färdiga byggelement i en fabrik. Ofta har man tagit gamla fabriksbyggnader, 
där man tidigare hade annan typ av produktion, i anspråk. Elementen kan vara 
olika utformade allt från enkla balkar till färdiga moduler i form av kök eller 
badrum. Fördelarna är många, man är till exempel inte beroende av vädret. 
Man uppnår också en jämnare kvalitet då varje del utformas oberoende av 
tidigare tillverkad del.
Vi har lärt oss hur processen går till från planering, konstruktion till färdig 
montering och vi tror att inte bara JM utan även andra byggföretag, som i dag 
inte använder prefabricerat byggande kan vinna på att införa denna typ av 
metod.
De problem som vi har uppmärksammat är:

• noggrannare planering krävs av de olika entreprenörerna. 

• transportfaktorn begränsar flexibilitet och storlek av modulerna.

• modulerna stjäl volym av den omgivande lägenheten i jämförelse med 
traditionellt byggande. 

• modulerna kräver sänkning av bjälklaget på den plats där de skall 
monteras. Detta kräver speciell dimensionering av bjälklaget.
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1 Inledning
Industriellt byggande är en metod för att förkorta produktionstiden på själva 
byggarbetsplatsen. Detta sker genom förtillverkning av byggnadselement på fabrik. 
Denna metod har redan många företag i byggbranschen infört. På JM har man en 
tveksam inställning till metoden, då man är rädd för att kundens önskemål inte kan 
tillgodoses i den utsträckning, som det görs i dag.
Tillsammans med Fredrik Rönnecke, som varit kontaktperson på JM, undersöktes om 
det finns rimliga förutsättningar för dem att kunna tillämpa system med volymelement 
för våtrum.
Tre företag, Toab miljö AB, Inexa Readymade och PartAB, bedömdes som intressanta 
att jämföra. 
Fokus kom att ligga på PartAB eftersom tillverkningen sker i Sverige och vi bedömde 
det som väsentligt ur miljö – och normsynpunkt. 

1.1 Presentation av JM

1945 bildades Johan Mattson byggnads AB vilket idag är JM. Det första huset 
företaget byggde var ett hyreshus med 18 lägenheter i Hägersten, Stockholm. 
För närvarande bygger företaget ca 4000 bostäder om året. Nyproduktionen sker oftast 
i attraktiva lägen i expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, 
Danmark och Belgien. 
Omsättningen förra året var ca 8 miljarder kr och antalet anställda i bolaget var 2200. 
JM vill förknippas med kvalitet, långsiktighet och ansvarstagande. Husen skall stå i 
minst hundra år. Av de bostäder som byggs är 85% bostadsrätter i flerbostadshus. 
JM tror att av deras kunder uppskattar barnfamiljer badrum med både badkar och 
dusch, medans andra familjer kan tänka sig ett mindre utrymmeskrävande badrum med 
antingen dusch eller badkar. 
JM var det första byggföretaget i Europa som 1994 antog en miljöpolicy och har idag 
sin kvalité - och miljöpolicy som grund för allt arbete.
Företaget arbetar med olika fuktskyddsåtgärder för att undvika mögel och andra 
fuktrelaterade problem. Av den anledningen föredrar JM kakel och klinker i våta rum. 
Fördelarna är att ytskiktet tål vattenstänk och är lätt att hålla rent. I badrummet är 
badkaret utformat så att golv och golvbrunn är lättstäde.   
[1]
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1.2 Syfte 

• Att få en fördjupad kunskap i industriellt byggande i samband med 
volymelement samt dess metodik och hur man kan tillgodose kundens behov 
vid prefabricering av badrum.

• Att också undersöka de tekniska problem som kan uppstå vid prefabricering av 
badrum för att på så sätt undvika komplikationer.

• Att undersöka den tidsmässiga/ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekten för 
moduler jämfört med platsbyggt badrum.

• Att illustrera olika tänkbara valmöjligheter för kunden. Detta väger tungt för 
JM, då man anser att man till skillnad från andra företag i branschen lägger stort 
fokus på kunden och vinnlägger sig om större flexibilitet i utförandet. 

• Att jämföra olika stomsystem – betong alternativt stål. 

1.3 Mål

Målet är att få klarlagt om det är möjligt/rimligt för JM, att med bibehållna mjuka 
värden (miljö, kundvärde, flexibilitet, estetik) göra en ekonomisk besparing genom ett 
mer industriellt utförande av vissa delar i ett hus, i detta fallet badrum. 
Vi skall också få en insikt hur prefabricerade badrum skiljer sig från konventionellt 
byggda badrum.

Rum i rum-princip. En färdig badrumsmodul.
Båda bilderna är hämtade från Toab miljö AB:s hemsida.

1.4 Avgränsningar  

Rapporten kommer inte att fokusera på prefabricerat byggande av bostäder och 
lägenheter. I stället ligger tyngdpunkten på JM:s koncept och det som är känsligast ur 
konstruktionssynpunkt, nämligen våtutrymmen.



Valmöjligheter i samband med prefabricerade badrum

10

Bärförmåga och hållfasthet i stommen har inte undersökts. 
För att förenkla jämförelserna, har vi begränsat antalet material - och 
inredningsalternativ.
Några ekonomiska kalkyler presenteras inte, utan de aktuella företagens siffror har 
godtagits.

1.5 Disposition

I första delen av rapporten presenteras byggföretaget JM och en historisk bakgrund ges 
dels till svensk badrumsstandard och dels till hur prefabricerat byggande har 
utvecklats.
I kapitel tre ”Metodologi” redovisas metoder för informations – och idéinsamling, 
samt för litteratur – och mediestudier.
I de följande kapitlen redogörs för:

• Byggnadsnormer och tekniska, säkerhetsmässiga och estetiska förutsättningar.

• Begreppet moduler, tillverkare av dessa och deras produkter. 

• Intervjuer med personer, som har erfarenhet av moduler.
Slutligen, som resultat, ges förslag till badrumslösning, diskussion om moduler, 
reflektioner kring en fallstudie, rekommendation och villkor för JM- badrum enligt 
modulkoncept.
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2 Historik 

2.1 Badrum 

Man kan säga att badrummets historia börjar för ca 4000 år sedan i Egypten, 
Babylonien och Mesopotanien. Badrummen var enkla, men väl fungerande.
Romarna utvecklade badandet vidare och gjorde det till ett sätt att umgås. De stora 
luxuösa anläggningarna är historiskt väl dokumenterade.
Under senare delen av medeltiden blomstrade hälsobaden upp runt om i Europa. Också 
i Sverige, som redan hade en lång renlighetstradition uppstod hälsobad vid speciella 
källor.
Av olika skäl minskade lusten och seden att bada under 1600-1700 talen. Det sägs att 
Ludvig XIV bara badade två gånger i sitt liv och att han blev sjuk båda gångerna. 

2.1.1 Badrummet som standard i det svenska hemmet

Medvetenheten om hygienens betydelse för hälsan, ökade i mitten av 1800-talet. 
Kallbadhus och efter hand också varmbadhus anlades i de större städerna i Sverige.  
Det var inte förrän på 1930-talet som lägenheter i hyreshus utrustades med badrum.
HSB, som startades 1923, drev på utvecklingen och införde badrum i alla nya HSB-
lägenheter. Badrummet blev på det sättet en accepterad standard och inte en onödig 
lyx. 
[3] [18] 

2. 2 Prefabricering   

Prefabricering kommer ursprungligen av det engelska ordet prefabricate.
Industrialiseringen av byggandet började i Sverige under 50-talet, när man flyttade 
”tillverkningen” från byggarbetsplatsen till fabriker. Här började man massproducera 
olika detaljer. Nya lösningar och metoder utvecklades och resultatet blev 
standardiserade prefabricerade byggnadsdelar.
Olika monteringsmetoder togs fram för dessa måttsamordnade byggelement. Man fick 
kortare byggtider, minskad arbetskrafts- och materialåtgång. Detta ökade vinsterna för 
byggindustrin. 
De hus som byggdes kallades elementhus. Beteckningen kom av att de bestod av 
förtillverkade byggnadselement, där fönster och dörrar sattes på plats redan i fabriken.
Av de flerbostadshus som byggdes under 70-talet var det ändå bara 20 % som anlades 
med olika prefabricerade stommar. (I Danmark och Finland var procentsatsen högre). 
Det fanns under denna period bara ett fåtal tillverkare och de sålde sina produkter i 
närområdet. Trots allt, var det hög expansionsgrad för byggindustrin och 
monteringsbyggandet bidrog till detta. Fler hus byggdes och arean i lägenheter och hus 
ökade.
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Under 1980 talet ökade kraven på bättre byggnadsteknisk kvalitet och även ekologiska 
aspekter blev aktuella. Miljonprogrammets hus ifrågasattes och byggandet blev mer 
småskaligt. På 1990 talet minskade byggandet och de stora volymer, som var en 
förutsättning för industriellt byggande fanns inte längre. Många små fabriker fick 
lägga ner sin produktion.
På 2000 talet har bostadsbyggandet åter tagit fart i vissa storstadsområden och nu är 
det aktuellt med prefabricerat byggande igen. För att tydliggöra skillnaden mellan 
traditionellt byggande och prefabricerade volymelement (se bilaga 2).  
[10] 

3 Metodologi
Till största delen inhämtades kunskaper och information både för analys och 
gestaltning från söksajter på Internet.
Samtal med projektledare på JM gav rapportens inriktning. Kontakt togs med aktuella 
företag och personer med erfarenhet av badrumsmoduler.

3.1 Planering

Efter val av ämnesområde togs kontakt med företag. JM svarade först och inriktning 
badrum beslutades.
En enkel tidplan skrevs och arbetet skissades i grova drag och presenterades för 
handledare på skolan. Skissen godkändes.
För att få idéer till hur man kan utforma badrum gjordes studiebesök på MA –
Arkitekter i Borås. För att få förståelse för hur JM:s badrums koncept är utformat  
besöktes en visningslägenhet på Kålgården i Jönköping. Dessutom studerades 
interaktiva visningar på JM:s hemsida.

3.2 Litteratur - och mediestudier 

JM:s produkt kataloger och badrums modultillverkarnas information studerades.
Artiklar på Internet angående företag som tillämpade prefabricering lästes. Befintlig 
litteratur och tidigare examensarbeten i skolans bibliotek, gicks igenom.
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4 Normer
1988 kom de första reglerna gällande badrum, dock bara regler för hur man skulle 
fuktdimensionera väggar, sådana fanns inte tidigare. 1995 tillkom branschregler för 
keramiska vägg- och golvbeklädnader och dessa regler gäller fortfarande i stort sett 
idag.   

Det är olika krav i olika våtutrymmen beroende på vattenbelastning. Detta betyder att i 
badrum skall det vara vattentätt och i separat toalettutrymme räcker det med 
vattenavvisande ytbeläggning.
Att det inte tidigare hade funnits speciella krav på badrummens utformning och 
tätskikt hänger både samman med att badandet har ändrat karaktär och frekvens och att 
man gått från att bygga badrummen i betong eller sten till att bygga med träreglar och 
gipsskivor.
[4]
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5 Badrummets teknik och funktion

5.1 Projektering

Projektarbetet kring ett badrum kräver samordning av olika intressen. Badrummet 
skall vara funktionellt för de boende och fungera installationsmässigt för olika typer av 
hantverkare.

De som skall använda badrummet vill kanske både ha badkar och duschplats och för 
att spara yta väljer man ofta att kombinera tvätt och bad. I så fall behövs både 
utrustning och förvaringsmöjligheter. Fönster i ett badrum höjer komfortkänslan 
genom att bidra med både ljus och frisk luft.
Handikappanpassning är ett annat viktigt krav att ta hänsyn till.

Hantverkarna skall sedan se till att väggar, golv, tak, värme, el, vatten, sanitetsporslin 
och annat kommer att samverka på ett smidigt sätt.
Det måste finnas plats både för rördragningar, lampor och möbler så att de som skall 
montera denna utrustning kan göra det så enkelt som möjligt.
Enkla installationer gör oftast att också städningen blir enkel.

5.2.1 Fuktproblem

Trots alla normer och krav som ställs för att få våtutrymmen vattentäta, finns det risk 
för vattenskador. Dessa måste man ta hänsyn till när man bygger badrum, både 
platsbyggt och byggt som modul.
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Exempel på svaga punkter illustreras i text och bild.
1 Otäta rörgenomföringar i golv och vägg
2 Matta och klämring tätar dåligt mot golvbrunnen
3 Plastmatta kan släppa i skarvar och överlappningar
4 Tätskiktet kan vara av dålig kvalitet
5 Läckage eller kondens från wc-stolen
6 Dålig ventilation
7 Mögel på grund av felaktigt val av material eller på grund av fukt
8 Sviktande underlag kan ge skador på plastmatta eller klinker
9 Golvet lutar inte mot golvbrunnen
10 Stänk från bubbelbadkar kan skada inredningen

Projektarbetet för ett badrum kräver samordning av olika intressen. Badrummet skall 
vara funktionellt och fungera installationsmässigt. Man önskar kanske både badkar och 
duschplats. Handikappanpassning är också en viktig faktor att ta hänsyn till. För att 
spara total yta väljer man ofta att kombinera bad och tvätt. Då behövs också 
förvaringsmöjligheter för både smutstvätt och rena plagg och handdukar. 
Fönster i ett badrum höjer komfortkänslan, genom att bidra med både med ljus och 
frisk luft.
[7]  
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5.2.2 Åtgärder som förhindrar fuktproblem och gör det lättare att åtgärda 
skador

Huset/bostaden har längre livslängd än själva installationerna i byggnaden
Man måste därför planera så att de går att underhålla utan allt för stora ingrepp, men 
också använda material och metoder som inte kräver åtgärder så ofta och som är lätta 
att hålla rena.

I boken ”Köpa Bad” ges dessa tips på lösningar:
1. Branschgodkända utföranden av tät- och ytskikt. Så få skarvar som möjligt i 

plastmattor. Inga skarvar vid duschplats eller golvbrunn.
2. Synliga ledningar med avstängningsventiler.
3. Anslutning till bad- och duschblandare uppifrån. Badkarsblandare kombinerad 

med duschstång. Ingen rördragning bakom badkar.
4. Golv som lutar mot golvbrunn. Med synlig brunn underlättas rensning och 

eventuell installation av duschkabin.
5. Vägghängd toalettstol med utanpåliggande spoltank.
6. Badkar med halvfront eller utan front.
7. Ventilation diagonalt genom rummet. Intag av luft i nederkant och mekanisk 

frånluft nära bad och dusch i överkant på rummet.
8. Handdukstork eller golvvärme som torkar upp även när de vanliga elementen är 

avstängda.
9. Avskärmad duschplats och där avskärmningen inte har rörgenomförningar.
10. Eventuell rörinklädnad skall gå att demontera och ha rejäl distans mot golvet.
11. Åtkomlig vatten- och avloppsstam. Går inte det skall det åtminstone inte finnas 

några skarvar på rören i bjälklaget.
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5.3 Färgsättning & Ljussättning 

5.3.1 Färgsättning

Färger på väggar, sanitetsporslin och möbler måste harmonisera med varandra. 
Färgsättningen betyder mycket för upplevelsen. Ett vitt badrum känns rymligt och ger 
ett svalt intryck. Mörka färger förminskar men kan ge en ombonad känsla.

5.3.2 Ljussättning

Hur belysningen är utformad är viktigt i ett badrum. Om man inte har tillgång till 
dagsljus får man kompensera med lampor. Det bör finnas en allmänbelysning samt 
lampor vid spegeln. Helst ska dessa vara placerade i ansiktshöjd. Tycker man att 
vanliga lampor ger för mycket värme kan man välja ljusdioder.

5. 4 Installationer och ventilation

Säkerhet är viktigt när man installerar elektrisk utrustning som armaturer och eluttag i 
badrum. I det senare fallet måste man ha jordfelsbrytare. 
Golvvärme erbjuder bekvämlighet och komfort. En handdukstork kompletterar 
golvvärmen.
Frisk luft tas in i badrummet från underkanten av dörren och ventileras bort genom 
don i taket, helst i anslutning till dusch eller en bit bort från dörren. Badrumsfläkt är en 
tillgång.

5. 5 Material

Natursten, marmor eller keramiska plattor är det man traditionellt har använt i badrum. 
Vill man kan man foga in spegelglas i väggen. Plastmatta eller våtrumstapeter 
förekommer också.     
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Exempel på underlag, av kakel och klinker (från boken köpa bad).  

1 Golvspånskiva
2 Gipsskiva, enkel på golv och dubbel i vägg
3 Förseglingsremsor
4 Avjämningsmassa för golv
5 Tätskikt, exempelvis plastmatta (täta skarvarna)
6 Fästmassa
7 Keramikplattor
8 Fogbruk

I våtrum fungerar plastmattor både som ytskikt och tätskikt. Livslängden på dessa 
produkter är beroende av kvalitet på materialet och monteringsskicklighet. 
Glasblock i badrum kan användas som rumsavdelare, men går inte att ha i moduler 
eftersom de inte tål transport. 
[7]

6 Moduler
Moduler eller volymelement som de också kallas, definieras enligt TNC 95. Plan – och 
byggtermer 1994 som: ”byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner 
bestående med bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggar som omsluter ett utrymme”. 
3D-IT tekniken är en förutsättning för industrialiserat byggande när man vill förnya 
och förändra byggprocessen.
JM har än så länge endast startat ett stombyggnadsföretag som inriktat sig på 
platsgjutna stommar. 
Det som styr ett projekt när man gjuter på plats är uttorkningstiden. Detta är ett stort 
ekonomiskt problem för många projekt vilket kan undvikas då man väljer 
industrialiserat byggande.
Här nedan presenteras tre olika företag som tillverkar badrumsmoduler och vilka 
stomsystem de huvudsakligen tillverkar dem i.  
[8] [19]
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6.1 InexaReadymade

Företaget finns i Danmark. Tidigare erfarenhet finns inom skeppsbyggnadsindustrin 
men man har nu gått över till landbaserade projekt. Utförandet är en typ av ”sandwich” 
konstruktion bestående av 1,25 mm galvaniserad stålplåt med kärna av rockwoll. 
Kärnan är förstärkt med stålprofiler. När det gäller ytbeklädnad är valet fritt. 
Keramiska plattor limmas med två – komponentslim och plattsättningen utförs 
manuellt. Utsidan kläs med gips eller med stålprofiler. 

 

Bilderna visar hur man monterar kakel på sandwich väggarna.  

Bilden visar fall mot golvbrunn.
Bilden visar värmeslingor i vägg.
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VVS – och elinstallationer kopplas ihop med byggnadens motsvarande rördragningar. 
Det finns både möjlighet till vanliga element, golvvärme eller värme i vägg.

  

Bilden till vänster visar ett leveransklart 
badrum.

Leverans sker som byggsats av IKEA - modell. Montering görs av företagets egna 
montörer och sker enligt utförliga beskrivningar med bilder. Under en femårsperiod 
genomförs uppföljningar. Det finns modulsystem både för nybyggnation och för 
ombyggnad/renovering.
[16] 
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6.2 Part AB

Huvudkontor och produktion finns i Kalix, Sverige. Här sker tillverkningen på löpande 
band. Badrumsmodulernas består av väggar i stålprofiler och golv av en stålram med 
kärna av betong. 

Bilden till vänster visa monteringen av kakel, den högra bilden visar färdiga väggar 
där montering av wc-stolar och handfat gjorts. 
Layout, mått, färgsättning, sanitetsporslin och inredning utformas i samråd med 
med beställarna.

• Kakel sätts med en för ändamålet specialbyggd robot som anpassas efter 
respektive typ av badrum och kakelstorlek.

• Fogningen sker manuellt, men tvättning och polering sköts maskinellt, dock 
med kontroll av ett mänskligt öga.

Bilderna till vänster visar montering av olika detaljer, som här t.ex. armstöd till 
handikapptoalett. Bilden till höger visar en färdig modul klar för leverans. 
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Efter några timmars mellanlagring fortsätter väggarna till förmonteringen. 
Det mesta av alla inredningsdetaljer, duschblandare, WC-stolar, handdukstorkar, 
handdukskrokar, tvättställ etc. förmonteras här. 
De förmonterade väggarna med inredningen på plats sätts samman med golv och tak 
till en helt färdig modul.

 
Vänstra bilden en färdigställd modul väntar på att lastas för transportering. 

Slutmonteringen sker på tre parallella produktionslinjer. Här kopplas VVS och el, 
skåpinredningar monteras, alla ledningar för vatten monteras och provtrycks för att 
eliminera ev. läckage. Kakelkomplettering, silikontätning, montage av badkar/dusch 
och till sist en omfattande besiktning och slutkontroll är det sista ledet i produktionen.

[17] 
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6.3  TOAB Miljö AB

TOAB Miljö AB arbetar med försäljning av prefabricerade toaletter och badrum, 
badrumsinredning och service. Kontoret finns i Västra Frölunda i Göteborg

Företaget samarbetar med certifierade tillverkare i Europa.
Lättviktsbadrum tillverkas av den Franska firman Altor 
Industrie som har stor erfarenhet med över 25000 levererade 
badrum. Badrummen tillverkas i ett brandhärdigt 
glasfiberförstärkt skal i 5 - 8 delar och kan levereras anpassade 
för nybyggnation eller renovering. Allt ingår; d.v.s. tak, väggar, 
golv, laminatdörr, wc stol, handfat, duschplats med draperi, 
samtliga blandare, belysning, spegel och ev. hyllor Modellerna 
kan också "spegelvändas" för att underlätta rördragning och 
inkoppling så att en inkopplingspunkt kan användas för upp till 
4 st badrum.  

Badrumstyp i plast.             

De kaklade badrummen tillverkas av den Italienska firman Eurocomponents.
Kvalitén är mycket hög och badrummen är tillverkade helt i betong exakt efter 
kundernas ritningar.
Badrummen som är helt kompletta vid leverans har en anslutningspunkt för el, vatten, 
avlopp och ventilation.

Gjutning av väggar.  Elinstallationer i tak och vägg. 
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Montering av VVS.                                Här sker montering av interiöra detaljer. 

Modern ISO-certifierad tillverkning med noggranna kontroller ger en exakthet och 
kvalitét som väl överstiger traditionell tillverkning. Dessutom reduceras byggtiden 
med färdiga badrum och exakta "just in time" - leveranser.
Den armerade betongmodulen kan vara av traditionell typ med en specifik vikt av 
2500 kg per m³ eller av lättbetong med en specifik vikt av 1600 kg per m³.
Vägg och tak har en standardtjocklek av 50mm och golvet kan variera från 55mm upp 
till 120mm tjocklek.
I konstruktionen är ingjutet förstärkningsjärn och samtliga ledningar / rör för el och 
VVS.

- Varje modul har fyra lyftöglor av armeringsjärn, ingjutna i betongen                      
som kapas efter installationen.

- Modulerna lyfts enkelt på plats med kran.
- Modulerna levereras med en dörr av metall eller annat material beroende på 

kundens önskemål. 
- Sista steget i produktionscykeln är en vattentät inpackning av plast, för att 

skydda under transport.
- Leverans sker med lastbil direkt till byggarbetsplatsen på utsatt leveransdatum. 

En av företagets tekniker följer alltid med vid den första leveransen för att 
hjälpa till och instruera byggföretagets personal.                                                       

[15] 
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6.4 Jämförelse mellan de olika leverantörerna 

Tabellen nedan tydliggör skillnaden mellan leverantörernas moduler.

6.5 Intervjuer

Vi har gjort två intervjuer. En av leverantören och en av ”mottagaren”. Detta har gjorts 
för att visa de två olika sidorna i den färdiga produkten.  

6.5.1 Intervju med PART AB 

Vi har gjort en intervju med Ewa Hietala som är anställd på Marknad & Försäljning 
hos PART AB.

På våra funderingar kring badrum med innermåttet 2,50 m x 3,20 m. Går den att 
transportera?;
-Dessa rum går visst att transportera, men i och med att lastbredden blir ~2,65m så 
betr det som BRED LAST, vilket fördyrar transporten. Dessa rum måste lastas på flak-
trailers, helt öppna bilar, och tillgången på såna fordon är starkt begränsad. På ett 
fullt ekipage, inom Sverige 19 FLM, får man plats med 4 badrum av denna typ. Vi 
brukar ange 3,0 m som max-längd på badrum, för att de ska vara hanterbara i vår 
produktion. Vi har dock tillverkat rum som har varit större än så, men även detta blir 
en fördyrning p g a ställkostnader mm i produktion.
[bilaga3]

Angående typ av stommar
-Vi har en standard-konstruktion för väggar, golv och tak. Mått, layout, val av 
inredning etc är projekt-anpassat.

Ombyggnads 
Element/
modul

Nybyggnads 
modul

Besparings
uppgifter

Stom -
system

Montörer

Inexa 
Readymade 
(DK)

Ja Ja 
Monteras på 
plats

30 – 50 % Stål Ja

PART AB
(SE)

Ja enl.
”Rum i Rum”

Ja Ca 20 % Stål
vägg
Betong 
-golv

Nej, 
Instruktör

Toab miljö AB
(SE)

Ja Ja Uppgift 
saknas

Plast
betong

Nej, 
Instruktör
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På fråga om möjlig handikappanpassning….
- Det finns olika lösningar för detta. Förtillverkade betong-element alernativt 
platsgjutna bjälklag utförs ofta med en ursparning där badrum ska stå. Vårt golv 
bygger ~70mm inkl klinker, så hur djup denna ursparning ska vara beror på vad man 
ska ha för golv / ytskikt på betongbjälk laget. Håldäck i kombination med en 
pågjutning fungerar också, då gjuter man upp golvet runt modulen så att golv och 
badrum kommer i samma nivå.
Angående konkurrenter i Sverige
-Vi har inga konkurrenter i Sverige i dagsläget.

Angående brandklasser/inspektionslucka med mera….                                                        
-Vanligtvis är det något beställaren  löser på byggplatsen, men det förekommer att vi 
kompletterar vår vägg med stenull + gips för att uppnå viss brand- eller ljudklass. Det 
finns olika sätt att lösa detta, beroende på vilka förutsättningar det specifika projektet 
har. Det förekommer att vi monterar inspektionslucka, men inte särskilt ofta. Åtkomst 
till schakt löses vanligtvis från annat håll. Varje projekt är unikt, så det är en del av 
vår projekterings-process att i samråd med beställaren lösa diverse teknikfrågor eller 
ljud- brand krav med mera
Angående fuktproblem vid montering av skåp och dylikt. 
-Det är inget problem för oss, och vi tillhandahåller även en Drift- & Skötselmanual, 
en CD med information om allt som rör badrummet, t ex en anvisning om hur man ska 
förfara vid montering, borrning eller liknande i badrumsväggarna. Denna 
CD levereras till vår beställare, exempelvis NCC, som sedan svarar för att den ska 
finnas tillgänglig för fastighetsskötare, boende eller andra.
Installationen av modulerna    
 -Vi är inte med vid installation av badrum. Byggentreprenören lossar vanligtvis 

badrum med kran direkt från trailer, och lyfter dem på plats in i stomkonstruktionen. 
Anslutning av el, vatten och avlopp utförs senare av respektive entreprenör på bygget. 
Om beställare/entreprenör har önskemål om det, så skickar vi en handledare till 
byggplatsen i samband med första leveransen. Han visar och instruerar hur de ska 
hantera badrummen och gå till väga för att placera dem i position. Ofta är vi också 
representerade vid slutbesiktningen.

Referenser
-Vi har vid det här laget producerat och levererat ca: 25 000 badrum, till projekt och 
byggplatser runt om i Europa. Merparten till Norge, vår största marknad fortfarande. 
Så, nog har vi referenser, de flesta större byggföretag som är verksamma. Med 
Skanska, NCC och PEAB har vi haft ett flertal projekt.



Valmöjligheter i samband med prefabricerade badrum

27

Vilka priser ligger era moduler på? Om man skall ha en modul med
innermåtten på 2.50m x 3.20m
Eftersom allt vi producerar är projekt-specifikt, så har vi heller ingen prislista
eller liknande. Varje projekt kalkyleras och offereras individuellt. I priset ingår då 
även transport till byggplats, olossat på bil.

Avgörande faktorer är förutom storlek och standar/ utrustning, man har i badrummet, 
antalet likadana moduler, och var byggplatsen ligger. Priset för ett litet kompakt, 
enkelt utrustat badrum till studentbostäder kan börja runt 35 000:-/styck exklusive 
moms.
Ett exklusivt badrum med hög standard för hotell eller exklusiva bostäder kan landa 
på runt 100-150 000:-/styck exklusive moms.

Så, som Ni kanske förstår är det vanskligt att uppge ett ungefärligt pris på Ert badrum
utan de fakta som krävs för en kalkyl, men det skulle kunna röra sig om 55 000:- + 
moms, men som sagt; antal, leveransadress, utrustning och standard kan förändra den 
siffran.

6.5.2 Intervju med Thomas Deflo 
Här nedan följer en intervju med en person som bott i ett hus med prefabricerat 
badrum.
Det hus som han under några år har bott i, ligger Södertälje. Vilket är producerat av 
det norska företaget Veidekke. Badrummen i huset är moduler, som är tillverkade av 
PART AB.
Thomas är mycket nöjd med badrumsstandarden. ”Det fanns 3-4 olika utförande/paket 
varianter att välja mellan. Kaklingen är perfekt utförd med jämna fogar och raka
linjer. Ingen plattsättare kan överträffa den robot som på Part AB har monterat 
plattorna. När det gällde att sätta upp en handdukstork, var Thomas rädd att någon av 
kakelplattorna skulle spricka av vibrationerna i stålet, när han borrade för att montera 
den. Han valde en fristående modell istället.
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7 Badrumsförslag 

7.1 Processen

Vi började skissa på olika förslag till badrum. Alla förslag har vi funderat noga på, 
både när det gäller komfort och handikappanpassning. Brandklassning har även funnits 
med i processen. 

7.2 Modulritningar 

Förslag som vi inte valt att gå vidare med. 

TP TP

2500

35
00

25
0

10
0

1 200500

(Badrum A) (Badrum B)
Badrum A uppfyller inte kraven på handikappanpassning, då det är svårt att nå 
toalettstolen med rullstol. 
Badrum B blev för stort (10 m2). Dessutom finns det risk för störande ljud via det 
gemensamma schaktet. Fönster i moduler ställer till utformnings problem i fasad om 
de ligger i yttervägg. Modulen är flexibel invändigt men husets fasad är svår att 
anpassa efter modulen. Ska det finnas fönster bör de sättas in mot lägenheten (detta är 
något Part AB rekommenderar om man vill ha fönster).
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7.3 Slutligt förslag

TP

2500
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1300

TP

2500

32
00

1300

I det föreslagna badrummet som är 8 m2, finns det dusch och möjlighet till olika typer 
av badkar. Det ökar komforten och kundvärdet och borde tillfredsställa JM:s 
kundkrets. Vi har också utgått från standardmått i badrum. (bilaga 1)
Bänkskivan är i massivt trä. Handfatet är av samma modell i alla tre förslagen, men 
med olika blandare för att matcha de olika badrums typerna. Bänkskivan är rejält 
tilltagen för att tillgodose olika användningsområden, som skötbord och efterarbete av 
tvätt. Under bänken finns goda förvaringsmöjligheter, både större utdragbara lådor och 
vanliga skåp med hyllor. 
En tvättpelare är placerad i ena hörnet för att spara golvyta. Eftersom den är placerad 
nära dörröppningen blir den lättillgänglig för den som skall plocka i eller ur tvätt.
Tvättpelaren kan bytas ut mot en kombimaskin, det finns även möjlighet att placera 
någon av maskinerna under bänkskivan. Genom att placera toaletten med god marginal 
till resten av inredningen, blir den handikappanpassad. Den är vägghängd eftersom de 
flesta modultillverkare föredrar denna lösning då avloppsanslutningen sker via väggen. 
Det blir också mer lättstädat.   

7.3.1 Utformning

Vi har valt att visa tre olika koncept för inredning och färgsättning av väggar och golv. 
Dessa har döpts till ”klassiskt”, ”tidlös” och ”modern”.(Se bilaga 4)
Genom att visualisera de olika koncepten i 3D-teknik, kan en större grupp kunder få 
mer känsla och förståelse för hur just deras badrum kommer att se ut.     
Av bildkvalitetsskäl har vi valt att illustrera modulerna med kakel från Höganäs AB, 
trots att PART AB som regel använder sig av kakel från Marazzi. 
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7.3.2 Belysning

I alla tre koncepten har vi valt att använda spotlights infällda i taket. Dessutom har vi 
lampor i ansiktshöjd på båda sidor om spegeln ovanför handfatet.

7.3.3 Uppvärmning

Uppvärmning av våtrum kan ske både via husets radiatorsystem, via 
varmvattensystemet och som elvärme. Golvvärme och handdukstork ingår i vårt 
koncept. 

8 Diskussion 

8.1 Argument för prefabricering

Argument varför man bör tänka ”volymelement”

• Byggtider nedkortas avsevärt. JM:s projekt Sticklingshöjden färdigställdes på 
43 veckor, med prefabricering, istället för 55 veckor med platsgjutet utförande.

• För att säkerställa sunda hus. Modulerna är byggda inomhus under 
kontrollerade betingelser. Det minskar risken för fukt och mögel.

• För att i framtiden, undvika överhettning i byggbranschen när bostadsbyggandet 
ökar- Lättare att öka kapaciteten eftersom fabriker lättare kan ta till ett extra 
skift eller på annat sätt öka kapaciteten 

• Förbättrad arbetsmiljö eftersom man arbetar inomhus i bekväm arbetshöjd och 
vid behaglig temperatur 

• Enklare att demontera och återanvända. Speciellt om stål och trä används som 
byggmaterial.

8.1.2 Argument emot

• Modulerna kräver långa transporter, ej bra ur miljöhänsyn

• De har vissa byggnadstekniska begränsningar (inte fönster i yttervägg och 
maximala mått)

• De kräver förfinad logistik (tidsplanering och åtkomst på byggarbetsplatsen) 
[10]

8.2 Allmänna synpunkter

När det gäller val av inredning till badrum, är det ingen skillnad mellan platsbyggt och 
moduler i flerbostadshus. Kunden kan få samma vägg- och golvbeklädnad, belysning 
och inredning. 
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Den totala flexibiliteten som bl.a. JM säger sig värna om existerar knappast ens för 
platsbyggda badrum. Läget för badrummet i förhållandet till resten av planlösningen i 
byggnaden måste av schaktskäl (el och VVS) vara på samma plats för alla badrum i 
huset. Eventuellt bärande väggar styr också placeringen.
”Just in time” planering gäller för alla typer av moduler. Fördelen med att bygga 
väderskyddat inomhus försvinner om modulen måste stå utomhus, utsatt för väder och 
vind, på byggarbetsplatsen i väntan på montering.
Alla moduler själ yta jämfört med platsbyggda, eftersom konstruktionen bygger på 
principen ”rum i rummet” blir takhöjden något lägre än i övriga rum. De måste också 
transporteras från tillverkare till byggarbetsplats, vilket inte är så bra för miljön.
När det gäller renovering och stambyte verkar det finnas en viss fördel med moduler, 
som är byggda av stål, eftersom de teoretiskt borde kunna demonteras och sedan 
återmonteras och anslutas till de nya stammarna i huset.
De ekonomiska fördelarna kan variera beroende på modulernas utformning. Den 
rationella tillverkningen enligt löpande band principen ger besparingar. De måste 
sedan vägas mot transport- och hanteringskostnader. 
Ur arbetsmiljösynpunkt borde det vara så att moduler är bättre. Arbetet sker inomhus 
och oftast med hantering i bekväm arbetshöjd. De anställda slipper ligga och krypa på 
golvet i samband med kakling o.d. som vid platsbygge.
[21]

9 Fallstudie
I Bunkeflo strand i Malmö, skulle MKB bygga ett antal bostäder inom ramen för 
Helhetsprojektet, som är ett projekt där Boverket har initierat för att bygga 500 
lägenheter. Det är MKB, NCC och HSB som har byggt prisvärda hyreslägenheter.

9.1 Våtrum 

I en rapport skriven för MKB står att läsa:
”Redan under idéstadiet i byggprocessen fanns det en uttalad vilja att utnyttja 
prefabricerade våtrumsmoduler, vilket arkitekten också tagit hänsyn till i ritningarna. 
Under det första projekteringsmötet tillsattes en arbetsgrupp med representanter från 
konstruktören, inköpsorganisationen, VVS-projektören och byggherren för att studera 
vad det finns för skäl att använda sig utav prefabricerade våtrum och vilka de 
tänkbara leverantörerna är. Arbetsgruppen lokaliserade 22 stycken tänkbara 
leverantörer och öppnade dialoger med ett antal av dem. Projektörerna ansåg sig 
vara så pass övertygade om att prefabricerade våtrumsmoduler skulle användas att 
detta skrevs in i programmet
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I ett par fall bjöds tillverkarnas konstruktörer ner för att utreda om deras våtrum 
kunde användas i MKB Haga. Allt eftersom tiden gick började användandet av 
modulerna att te sig allt mer problematiskt och ett antal möten hölls för att försöka 
reda ut vilka möjligheter som stod till buds. Problem som uppmärksammades var att 
schakten inte fungerade väl ihop med våtrumsmodulerna, att modulerna ledde till 
svårigheter med att möta MKBs önskemål om att ha fönster i de fall badrummen låg 
mot fasaden och att det var tveksamt huruvida kunderna skulle acceptera den 
reducerade takhöjden modulerna förde med sig. För att försöka dra lärdom av hur 
andra byggprojekt gått tillväga med användandet av prefabricerade våtrumsmoduler 
gjordes studiebesök. 
Projektörerna studerar en våtrumsmodul i ett Open House projekt. Efter studiebesöket 
fortsatte arbetet med att försöka hitta lösningar på utmaningarna som 
våtrumsmodulerna medförde, men i detta skede redovisade Skanska en kalkyl som 
indikerade att de kunde platsbygga badrummen till ett pris som var ca 8000 kr lägre 
per badrum än motsvarande modul. Diskussionen ändrade därefter riktning till om det 
inte vore bättre att platsbygga våtrummen och inte långt därefter meddelade MKB att 
de nu önskade att våtrummen skulle platsbyggas. Det avgörande argumentet var att de 
projekterade schaktens storlek och placering inte medgav prefabricerade badrum. ”
[20]
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9.1.1 Kommentarer till texten

Den ekonomiska analysen samt de tekniska problemen, gjorde att man inte valde 
modulbyggt, utan istället byggde på plats.
Kanske är det så att de båda teknikerna, platsbyggt och modulbyggt, genom att 
konkurrera, tvingas att utveckla sin respektive teknik och det ekonomiska 
resursutnyttjandet. En framtida studie kan förmodligen belysa detta förhållande 
ytterliggare.   

10 Slutsats
Det arbete som vi utfört har ökat vår förståelse för modul/prefab- och platsbyggande. 
Med metoderna finns det för- och nackdelar. 
Den största fördelen med prefabricerat byggande är att produktionen sker under 
kontrollerade förhållanden när det gäller fukt, temperatur och standardiserad formning. 
Spillet minskas också. Negativt är ökade transportkostnader, standardisering och 
mängd för att få lönsamhet.
Fördelarna med platsbyggt är att kundanpassning kan ske relativt sent i processen. 
Nackdelarna är att arbetet sker under olämpliga väderförhållanden både för arbetare 
och för material.

10.1 Rekommendation

När vi började vårt arbete antog vi att det skulle vara enkelt att motivera JM till att 
tillämpa modulbygge. Många faktorer talade för prefabricerat byggande och vi trodde 
att det också skulle gälla för badrum. 
Det badrum som vi har tagit fram som en modell att presentera för JM:s kunder 
uppfyller till stor del företagets krav på estetiska värden och flexibilitet. 
Väggbeklädnad och typ av inredning går att variera. Man kan få hörn- eller/och 
massagebadkar efter eget val.
Svårigheten att placera moduler i ytterfasad gör att modellen passar bäst i hus av typen 
punkthus, där oftast badrum läggs centralt i huskropparna.
En nackdel som moduler för med sig är den lägre takhöjden jämfört med den i resten 
av lägenheten. (Vi tror dock att teknikutveckling framöver kan lösa den här 
problematiken.)
De positiva faktorerna som en minskad risk för inbyggd fukt, högre kvalitet på kakling 
och övrigt utförande, talar i det korta perspektivet för moduler.
Vi kan inte rekommendera JM i dagsläget att köpa badrum i volymelement. 
Utvecklingen kan gå framåt med åren och då kan det bli aktuellt att beställa badrum 
som är tillverkade på fabriken.     
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Frågor och funderingar, som har kommit under tiden vi har arbetat, är om modulerna i 
förzinkad plåt är tillräckligt utprovade? Under hur lång tid har de marknadsförts? Vad 
händer om plåten av någon anledning börjar rosta? Går det att byta ut delarna då?
Eller är det som vanligt i byggnadsindustrin att man låter de boende vara testpersoner 
och man först efter några år vet om materialet var bra eller dåligt.
Fler frågor än svar har vi ställts inför under vårt arbete. Det blir intressant att följa 
utvecklingen. Vi säkra på att tekniken för både platsbyggda och modulbyggda badrum 
kommer att förändras till bådas fördel.   
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Bilaga 1
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Bilaga 2
Traditionellt bygge

Industrialiserat bygge

Montering enligt NCC Komplett

Som första byggföretag använder NCC samma teknik som den moderna tillverkningsindustrin för att producera bostäder av högre 
kvalitet till en lägre kostnad. 

NCC:s anläggning i Hallstahammar följer samma principer som i annan modern industri. 

Samtidigt som produktionstiden kortas dramatiskt så ökar kvalitetskontrollen. I detta ligger även en högre kvalitet än normalt på de 

komponenter som köps in. All produktion sker inomhus vilket säkerställer både klimatskydd och god arbetsmiljö.
Vi har tagit ett radikalt steg - steget in i fabriken. Efter en startsträcka på omkring ett sekel är det dags även för byggbranschen att 
bekanta sig med begrepp som just-in-time, modularisering och lean production.
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Bilaga 3
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Bilaga 4

Våra förslag till utformning av badrum.
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