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Det blir allt mer vanligt att bygga hus som är mer eller mindre prefabricerade. Stommar av
prefabricerade betongelement är inget nytt och utgör ett alternativ till en platsbyggd stomme. En
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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur WilLaksystemet uppkom och 

vad det innebär samt att jämföra en platsgjuten stomme med WilLaksystemet och 

en stomme av prefabricerade betongelement. Studien är byggd på intervjuer med 

personer som är verksamma inom olika byggföretag i Linköpingregionen och som 

på något sätt arbetat med dessa stomsystem. WilLaksystemet är ett system som är 

framtaget för att kombineras med en traditionell platsgjuten stomme. Systemet 

effektiviserar byggprocessen och bidrar till att en traditionell stomme får högre 

kvalitet och mindre fuktproblem. Förbättringar har gjorts på flera områden där 

WilLak valvskena kanske är den produkt som gett största förändringen i kvalitén. 

WilLakpelarna gör bygget fritt från Heta Arbeten. 

Det blir allt mer vanligt att bygga hus som är mer eller mindre prefabricerade. 

Stommar av prefabricerade betongelement är inget nytt och utgör ett alternativ till 

en platsbyggd stomme. En jämförelse av dessa system visar att branschfolket 

gärna bygger platsgjutet på grund av tradition, kvalitet och för att det är lättare att 

styra. 



Abstract

The objective with this report is to describe how the WilLak system was 

developed and its areas of applicability. The objective is also to compare a 

traditional control point system combined with the WilLak system with a control 

point system made of prefabricated concrete elements. In this study, interviews

have been made with people from construction companies in the Linköping 

region, who has been involved in construction buildings with these two systems.    

The WilLak system is a construction system produced to be combined with a 

traditional control point system. It makes the traditional system more efficient;

higher quality and with less constructiondamp. No welding is needed when using 

the WilLak columns. 

It is increasingly more common to construct buildings, using prefabricated 

components. Using prefabricated concrete elements as control point system is not 

anything new, it is thou one of the alternative to the traditional system. A 

comparison between these two system shows that people in the construction 

business are more positive to the traditional way of building. Mostly because the 

tradition, the quality and because is more easy to control a traditional system.  



Förord

Detta arbete är utfört på Linköpings universitet, på institutionen för teknik och 

naturvetenskap i Norrköping. För oss har examensarbetet varit mycket intressant 

och lärorikt. Vi vill härmed passa på att tacka alla som har varit så vänliga och 

ställt upp på våra intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Utan dem skulle vår studie ha varit otroligt fattig och innehållslös. Vi vill även 

tacka vår handledare Anssi Lakomaa på WilLak AB för den tid och kraft han har 

lagt ner på vårt arbete och all kunskap han berikat oss med. Ett tack till Mårten för 

att han var vår examinator och ledde oss på vägen. Till sist vill vi rikta ett tack till 

våra familjer, föräldrar, vår skapare och framför allt till Gerd och Ingemar 

Renhorn.
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1 Inledning

Att bygga hus med platsgjutna stomstabiliserande väggar och pelare i lätta 

utfackningsväggar är vad de flesta inom byggbranschen skulle kalla traditionellt 

byggande. WilLaksystemet är ett framtaget system som förenklar byggandet av en 

traditionell stomme. Ordningen på monteringsarbetet är en av de större 

förändringarna. Att pelarna kan monteras av de egna yrkesarbetarna och att 

utfackningsväggarna kommer på plats i ett tidigt skede betyder ett enklare och 

torrare bygge. 

Traditionell stomme är omtyckt inom branschen. Trots detta blir det mer och mer 

populärt att bygga hus som är prefabricerade på något sätt. WilLak AB har funnits 

i 8 år. I Linköping har WilLaks produkter används relativt flitigt under de senaste 

åren men i övriga Sverige går det mer trögt. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur WilLaksystem uppkom och 

vad det innebär samt att jämföra en platsgjuten stomme med WilLaksystemet och 

en stomme av prefabricerade betongelement. 

Frågeställning: Hur står sig WilLaksystemet, i kombination med platsgjuten 

betongstomme, i förhållande till prefabricerade betongelement vad gäller

projektering, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och produktion?

1.2 Avgränsningar

Arbetet är i vissa delar avgränsat till att endast omfatta byggnaden från färdig 

grund tills taket är på plats. Under aspekterna tid och ekonomi tas hänsyn till hela 

byggprocessen. 
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Inklusionskriterierna för jämförelsen av systemen är att de intervjuade personerna

ska vara verksamma i olika företag i Linköpingsregionen och ha erfarenhet av 

båda stomsystemen. Det ska vara ca fem personer från produktion, ca fem 

personer från projektering och ett par konstruktörer. För att begränsa arbetets 

storlek beskrivs främst WilLaksystemet i andra delen av arbetet. Hur det är att 

bygga med prefabricerade betongelement som stomme finns beskrivet i 

jämförelsen av byggsystemen. Under samma rubrik är jämförelsen i vissa fall 

relaterade till traditionellt platsgjutna stomsystem utan att WilLaksystemet 

används. Detta arbetet är inriktat mot bostadsproduktion och därför beskrivs inte 

”WilLak Stålpelare INDUSTRI” något närmare eftersom de används vid 

industribygge. 

 

1.3 Metod och källor

När ämnet och frågeställningen var bestämd inhämtades data om stomsystem, 

intervjuteknik och byggprocessen genom litteratur. En träff med grundarna av 

WilLak AB gav en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet. Lakomaa har under 

arbetets gång gett oss de fakta vi behövde om WilLaksystemet. De intervjuade 

kontaktades via telefon och intervjuer på 30-45 minuter kunde genomföras under 

veckorna 16-18, 2006. Vissa intervjuer spelades in på band medan andra 

dokumenterades med hjälp av anteckningar. Detta i överenskommelse med de 

intervjuade. Intervjuerna sammanställdes sedan och sammanfördes till ett 

dokument indelat i rubriker som följde frågeställningen. Rapportskrivningen 

skedde genom samarbete och diskussion.

Rapporten byggs på intervjuer med personer som har kommit i kontakt med de två 

systemen för att få en klarare och mer nyanserad bild av hur systemen fungerar i 

”verkligheten”. 

I arbetet kommer inte de intervjuades namn att skrivas ut som källor utan 

benämnas som produktionschef, projekterare och konstruktör.  
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1.4 Struktur

Arbetet introduceras med en beskrivning av WilLaksystemet. Vilka förändringar 

som har gjorts och varför dessa har gjorts. Vidare utvärderas systemen i 

jämförelsekapitlet under rubriker som: 

- Projektering

- Ekonomi

- Kvalitet

- Arbetsmiljö

- Produktion

Avslutningsvis diskuteras WilLaksystemet och jämförelsen.   

2 WilLak

WilLakbyggsystem omfattar prefabricerade stålpelare och valvskenor som 

innehåller avstängare, valvkantsarmering och skyddsräckesfästen. Vidare ingår 

prefabricerade utfackningsväggar. Systemet förutsätter att det kombineras med 

platsgjutna stomstabiliserande väggar och platsgjutet bjälklag (Lakomaa, 2006). 

2.1 Bakgrund till WilLaksystemets uppkomst

Skaparna till systemet heter Anssi Lakomaa och Willy Johansson. Lakomaa har 

drygt 40 års erfarenhet inom byggbranschen och Johansson har jobbat lika länge 

med egen firma inom byggsmidesbranschen. WilLaksystem är inte någon helt ny 

byggmetod, utan handlar om en metod- och produktutveckling av ett traditionellt 

sätt att bygga. De flesta företag har eller har haft sitt eget system för att underlätta 

monteringen av ett traditionellt stomsystem (Lakomaa, 2006).
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WilLaksystemet uppkom då de tidigare nämnda skaparna till systemet önskade 

utveckla den befintliga byggmetoden som visserligen fungerade bra, men de 

önskade ytterligare förbättringar samt att det delvis skulle kunna produceras 

industriellt. Det nya systemet skulle inte kräva någon svetsning på 

byggarbetsplatsen. Det skulle också göra det enklare att bygga, projektera och 

göra inköp (Lakomaa, 2006). 

Det fanns många anledningar till varför Lakomaa och Johansson ville utveckla ett 

system som inte kräver någon specialiserad arbetskraft. Från början var det främst 

monteringen av pelarna som var det största bekymret. Skaparna av 

WilLaksystemet visste att ju fler underentreprenörer som är inblandade i ett 

bygge, desto svårare är det att samordna produktionen på ett bra sätt. Vid 

traditionell montering av pelare kan följande problem uppstå: Plåten som pelarna 

ska fästas på hamnar inte nödvändigtvis på rätt plats. Då plastchefen önskar få en 

smed till byggarbetsplatsen måste denne tillkallas och ofta är det svårt att få 

smeden till den tidpunkt som önskas. Ett annat bekymmer kan vara att plåten är 

täckt med betong. Att hitta rätt person att rengöra plåten kan ta tid, vilket gör att 

smeden själv till sist kanske rengör plåten. Detta blir då en extra utgift. Ett viktigt 

moment innan svetsning sker är att platschefen och smeden gemensamt går en 

”heta arbeten rond” för att konstatera att det inte föreligger några risker för brand 

eller olyckor, vilket är tidskrävande. Pelarna kan vara antingen för långa eller för 

korta vilket kräver en del åtgärder som kan ta tid. När svetsningen är klar ska en 

kontroll ske innan pelarna kan rostskyddsbehandlas. Detta innebär att ytterligare 

en yrkesgrupp måste tillkallas för kontrollen. Samtliga ovannämnda problem gör 

att projekt blir dyrare och ger extra arbete åt platschefer och andra inblandade i 

produktionen. På grund av dessa problem har WilLak Stålpelare HUS framtagits 

där stålpelare förtillverkas på fabrik och kommer färdiga till arbetsplatsen för att 

monteringen ska kunna genomföras utan specialiserad arbetskraft (Johansson, 

2006; Lakomaa, 2006).

Johansson och Lakomaa gick vidare från att lösa pelarproblem till att även göra 

några åtgärder för att undvika att fukt byggs in. Därför har de tagit fram ”WilLak 
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Valvavstängaren” som underlättar hantering av byggfuktproblemet och gör 

systemet mer effektivt. Valvavstängaren är dessutom försedd med fäste för 

skyddsräcke och kantarmering. Detta kommer att beskrivas mer ingående under

”Att bygga med WilLaksystemet” (Johansson, 2006; Lakomaa, 2006).

2.2 Marknadsföring

Idag är det EuroProfil AB som marknadsför och säljer WilLak byggsystem och 

WilLak produkter. Europrofil AB är ett av de marknadsledande företagen inom 

segmentet bärverk av stålprofiler för kompletterande byggnation av mellanväggar, 

ytterväggar, tak samt bjälklag till bostäder, kontor, industrier samt offentlig 

byggnation. I Linköping har WilLak system slagit genom ordentligt. Vid 

nyproduktion har systemet nästan 100 procentig täckning i Linköping. En del 

företag i Nyköping, Örebro, Växjö, Södertälje, Falkenberg, Varberg, Karlstad 

med flera har också börjat använda sig av WilLaksystem. Den stora utmaningen i 

dagsläget är att bryta sig in på marknaderna i Stockholm och Göteborg (Lakomaa, 

2006; Europrofil, 2006).  

 

2.3 Patent 

WilLak AB har fått patent på sina produkter. Nedan kan 

du se några av de patenterade produkterna.

"WilLak Stålpelare HUS" är anpassat för att kombineras 

med platsgjutna bjälklag. Dessa monteras av ordinarie 

byggnadsarbetare utan svetsning eller bultförband.

Figur 2.3.1.

"WilLak Valvavstängare" hjälper till 

för att undvika att fukt byggs in. 

Avstängaren är även försedd med 

kantarmering och infästningar för 

skyddsräcken. Figur 2.3.2.

Figur 2.3.1 WilLak stålpelare

Figur 2.3.2 WilLak valvavstängare
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"WilLak Stålpelare INDUSTRI" är anpassat för att kunna monteras av ordinarie 

byggnadsarbetare (Lakomaa, 2006; Europrofil, 2006).

2.4 Arbetsgång vid montering av stomme

Vid användande av WilLak utförs inte montering av stommen på ett traditionellt 

sätt som de flesta är vana vid. Nedan beskrivs först hur monteringen sker 

traditionellt och därefter hur den sker med WilLaksystem.

Traditionellt system:

Gjutning av platta/bjälklag samt ingjutning av pelarplåtar. 

Gjutning av stomstabiliserande väggar. 

Pelarna monteras på plats genom svetsning/skruvar.

Montering av plattbärlag och avstängare. 

Montering av skyddsräcke.

Gjutning av bjälklag. 

Montering av utfackningsväggarna när taket är på. 

WilLaksystem: 

Tillverkning av utfackningsväggar, på fältverkstad eller hos tillverkaren av 

utfackningsväggelement. 

Gjutning av platta/bjälklag. 

Gjutning av stomstabiliserande väggar. 

Montering av pelarnas fotdubbar.
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Montering av utfackningsväggar med påmonterad avstängare och skyddsräcken.

Pelarna monteras i utfackningsväggarna.

Montering av plattbärlag.

Gjutning av bjälklag. 

Pelarfot gjuts i.

(Lakomaa, 2006)

2.5 Att bygga med WilLaksystemet

Nedan beskrivs huvuddelarna i en platsgjuten stomme som är kombinerad med 

WilLaks produkter. 

 

2.5.1 WilLak Valvavstängare

Vid byggnation av platsgjutna bjälklag behövs en avstängarform som bildar 

bjälklagskant. Under årens lopp har det används många typer av avstängare. Vissa 

har fungerat bra och andra mindre bra. Att använda en C-plåt som sitter fast i 

plattbärlaget och fungerar som avstängare, har varit och är fortfarande den mest 

vanliga metoden, men klassisk form med plywood används också. Ett vanligt 

förekommande problem med C-plåten är att den är så tunn att den bågnar vilket 

försvårar arbetet med att få fasadytskiktet rakt och snyggt. Formningen och 

rivningen vid användandet av klassisk form tar tid vilket gör metoden något 

ineffektiv. Ett problem som båda dessa system har är att de inte klarar att avleda 

nederbördsvatten på bjälklaget, varpå vattnet så småningom rinner över kanten. 

Vattnet följer bjälklaget och blir hängande på undersidan för att sedan droppa ner 

och bilda sjöar på bjälklaget nedanför (Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006). 
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WilLaks valvavstängare har många funktioner och är monterad på 

utfackningsväggen till skillnad från de mer traditionella avstängarna som 

sammankopplas med bjälklaget. Enligt vissa personer i produktion som intervjuats 

för detta arbete är valvavstängaren den enskilt bästa av WilLaks produkter. Den 

sparar tid, stänger ute fukt på ett effektivt sätt och ger en bra kvalitet. Den är 

tillverkad av en 1,5 mm tjock plåt som gör den både stabil och stark

(Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006). 

För att torktiden på ett platsgjutet betongbjälklag ska kunna förkortas måste 

nedfuktning av bjälklaget hindras. 

Avstängaren är konstruerad så att 

den ska förhindra vattnet att 

vandra in i utfackningsväggen 

eller in under bjälklaget. Plåten på 

utsidan går över den vädertåliga 

utvändiga skivan på 

utfackningsväggen och ger därmed inte vattnet någon möjlighet att tränga in. 

Figur 2.5.1. På avstängaren finns hylsor som möjliggör montage av 

skyddsräckenfästen. Kantarmeringen för bjälklaget finns färdigmonterad på 

valvskenan vilket underlättar för armerarna (Produktionschefer, 2006; 

Projekterare, 2006; Lakomaa, 2006).

2.5.2 Utfackningsvägg

Traditionellt har utfackningsväggarna byggts på plats. De har ”pinnats upp” vilket 

betyder att regel för regel har monterats på sin plats. Väggarna har även i flera fall 

prefabricerats antingen på en fältverkstad eller på industri. I varje fall har alltid 

pelarna monterats innan utfackningsväggen. Denna monteringsordning har 

inneburit mycket ”lappning” runt pelarna och att mycket fukt har kommit åt 

konstruktionen innan väggarna kommit på plats. (Produktionschefer, 2006)

Figur 2.5.1 WilLaks valvavstängare



9

Utfackningsväggar har i vissa fall byggts helt färdiga med isolering, fuktspärr och 

invändig gips. Men på grund av ett flertal misstag inom byggbranschen då 

fuktproblemen varit omfattande, väljer många idag att montera väggen endast 

med den utvändiga skivan (Projekterare, 2006; Lakomaa,2006).

WilLaks utfackningsvägg prefabriceras antingen på industri eller på en 

fältverkstad på byggarbetsplatsen. 

Väggen är uppbyggd som en 

traditionell utfackningsvägg, men 

har en valvskena monterad på 

toppen. Skyddsräcken monteras på 

valvskenan redan innan väggen 

lyfts på plats. Detta görs för att 

skyddsräcken ska finnas på plats 

innan plattbärlagen monteras. Figur 

2.5.2 (Lakomaa, 2006).

Utfackningsväggen går att tillverka med både plåt- och träreglar. Plåtreglar till 

syll och hammarband är standard då plåtreglar ur fuktsynpunkt är bättre än 

träreglar. De flesta använder sig av träreglar runt fönster- och dörröppningar då 

det underlättar montage/injusteringen med karmskruvar. I syll och hammarplåt 

görs det hål för att stålpelarna ska kunna sänkas ner över den ingjutna fotdubben

(Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006; Projekterare, 2006). 

Figur 2.5.2 Skyddsräcken på WilLaks 

valvavstängare
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På väggen monteras en skiva (utegips, Glasrock, Minerit eller dyl) som har ett 

vattenavvisande ytskikt. Mellan skivan och syllen fästs en vattenavledande 

pappremsa. Den leder vattnet 

som rinner längs väggen förbi 

bjälklaget och vidare till nästa 

avstängare. Under syllen 

monteras en kloss som gör att 

det blir en spalt mellan väggen 

och bjälklaget. Figur 2.5.3. 

Detta underlättar uttorkning av 

plattan och förhindrar även fukt 

från att komma åt eventuella 

träreglar. Spalten drevas på 

gängse sätt i senare skede

(Lakomaa, 2006).

Med god framförhållning i tillverkning/leverans av utfackningsväggarna kan 

väggar till ett helt våningsplan monteras på plats på en och samma dag med hjälp 

av en kran. För att få ljusinsläpp kan hål göras i den utvändiga skivan på de ställen 

där fönstren kommer att sitta. Hålen täcks med plast eller annat material som 

släpper in dagsljuset (Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006).  

2.5.3 WilLak pelare

Att använda pelare i en utfackningsvägg är inget nytt påfund. Det har används i 

många årtionden. Traditionellt gjuts det in en stålplåt i bjälklaget där pelaren 

placeras och fastsvetsas. Metoden att skruva fast pelaren på en ingjuten plåt med 

skruvar används också. Pelaren gjuts sedan vanligtvis fast i bjälklaget ovanför

(Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006). 

Figur 2.5.3 Utfackningsvägg med WilLak 

valvavstängare
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Det som är nytt vid monteringen av WilLakpelare är att de inte behöver svetsas 

eller skruvas. De gjuts istället på plats. Pelaren sänks ner genom urtagen i 

valvskena och syll för att centreras över den ingjutna fotdubben. En plastkrage 

monteras upp- och nedtill på varje pelare och fästes i underlaget. Dessa fixerar 

pelaren och ser till att betongen inte rinner ut. Pelaren fixeras permanent genom 

att krympfri betong hälls i hålet i pelarens nedre del. Figur 2.5.4. Plastkragarna 

skärs bort när betongen har härdat. I överkant placeras en toppdubb som löper 

genom bjälklag och sticker upp ca 5 cm ovanför bjälklaget för att utgöra fotdubb 

för pelare på våningen ovan. Pelarens topp fixeras i samband med att bjälklaget 

gjuts (Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006).

WilLak pelare är utformade så att hela tvärsnittet ska 

kunna ta upp laster. Detta sker genom att en platta med 

ett centriskt hål i är placerad ca 10 cm in i pelaren, 

både i överkant och underkant på pelaren. När den 

krympfria betongen hälls i pelaren så blir det plattan 

som tar lasten, fördelad över hela pelartvärsnittet och 

inte enbart pelarens godstjocklek. Figur 2.5.5. Pelarna 

tar ingen last förrän stämp och bockryggar avlägsnas (Konstruktör, 2006; 

Lakomaa, 2006).

Pelarna prefabriceras på fabrik och håller hög kvalitet när det gäller rostskydd. De 

måste dock brandskyddas, vilket kan göras med inbyggnad på traditionellt sätt 

med isolering/brandskyddsskivor eller med brandskyddsfärg ( Lakomaa, 2006).

Figur 2.5.4 Pelarmontage

Figur 2.5.5 Pelarfot och 

pelartopp
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2.5.4 Platsgjutet

WilLaksystemet är framtaget för att samverka med en platsgjuten stomme. I 

denna kombination kommer det bäst till sin rätt. Platsgjutna väggar behövs för att 

en stomstabiliserande effekt ska uppnås. Idag gjuts dessa oftast med hjälp av 

väggformar av olika slag. Formarna är vanligtvis utformade på så sätt att de har en 

stålram och ett ytskikt av plywood. I formen monteras armering och installationer. 

Gjutningen sker sedan med hjälp av bask eller pump. Per dag kan ca 20 meter 

våningshög vägg gjutas. Morgonen efter gjutdagen kan formen avlägsnas trots att 

väggen inte har uppnått full hållfasthet. Den belastas bara av sin egentyngd. 

Formen flyttas sedan vidare till nästa vägg som ska gjutas. Formen behöver

användas hela tiden. Det kostar tid och pengar när den står oanvänd. Därför är det 

viktigt att upprätta ett formgjutningsschema, som visar i vilken ordning väggarna 

ska gjutas så att formarna lyfts så korta sträckor som möjligt. Just detta att få 

”snurr på formen” är en av de viktigaste aspekterna i ett platsbyggt system

(Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 2006). 

Sedan några årtionden har plattbärlag, eller 

filigranbjälklag som det också kallas använts i 

samband med gjutning av bjälklag. Figur 2.5.6. 

Plattbärlag är en kvarsittande betongform som används 

istället för valvform. Det är prefabricerade tunna 

betongplattor, ca 45-70 mm, med fältarmering och 

armeringsbärare1. Innertaket får en bra finish 

direkt tack vare att plattorna är tillverkade på industri. Plattbärlagen kan beställas 

med färdiga håltagningar, installationer mm. De monteras oftast direkt från lastbil 

och läggs på bockryggar som står på stämp. Det är dessa som för lasten vidare 

neråt. Vanligtvis är det stämp/bockryggsrader med 1.5 meters mellanrum, men 

Figur 2.5.6 WilLak 

valvavstängare med monterat 

skyddsräcke och plattbärlag
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avståndet bestäms beroende på bjälklagsplattans tjocklek. När WilLaksystemet 

används så läggs plattbärlaget ut på utfackningsväggen, dock med endast ett par 

centimeters överlappning. Se bild. Detta sparar in ett antal kvadratmeter 

plattbärlag per våning. På plattbärlaget monteras installationer in så som avlopp, 

ventilation, el, tele mm. Därefter gjuts bjälklaget. Numera finns det så kallad SK-

betong, självkompakterande betong. Då behöver betongen inte vibreras och detta 

spar både tid och pengar (Projekterare, 2006; Produktionschefer, 2006; Lakomaa, 

2006).

 

3 Jämförelse av byggsystemen

För att kunna jämföra och utvärdera de olika systemen så har data inhämtats 

främst från intervjuer, men även från litteratur. Elva personer som är verksamma 

inom både produktion och projektering har blivit intervjuade, samt två 

konstruktörer i regionen. Undersökningen täcker de sex största byggföretagen i 

Linköping samt två konstruktionsfirmor. Dessa är Gärderup Byggkonstruktion, 

JM, K-Center, Lindstams Bygg, NCC, PEAB, Skanska och Åhlin & Ekeroth.

De system som jämförs är:

Prefabricerade betongelementsystem

Prefabricerade betongelement består av bärande ytterväggar av sandwichtyp, 

bärande lägenhetsavskiljande väggar och HDF-plattor som bjälklag. Elementen 

tillverkas på industri. Frakt och montering sköts av prefableverantören. När 

systemet anges i fortsättningen av denna rapport benämns det som prefab.

    
1 Armeringsbärarna förstyvar elementen under transport och montering och fungerar  sedan som 

armering mellan plattbärlagen och pågjutningen.( ABETONG, 2006)
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Platsgjuten stomme med WilLaksystem

Platsgjuten stomme med WilLaksystem består av bärande lägenhetsavskiljande 

väggar gjutna med hjälp av formar, lätta förtillverkade utfackningsväggar med 

WilLak pelare och WilLak valvskena. Jämförelsen är i vissa fall relaterad till 

traditionellt platsgjuten stomme utan WilLaksystemet.  

 

3.1 Projekering

De flesta av de intervjuade är övertygade om att kostnaden för projektering inte 

skiljer sig för något av systemen. Det som skiljer de båda systemen åt vad gäller 

projekteringen, är när den görs och vem som utför den. Företagen köper ofta in 

konstruktörstjänsten av en utomstående konsult då kunskapen inte finns i 

företaget. Konstruktören ritar konstruktionsritningar, räknar ner laster och 

föreskriver de dimensioner som behövs i olika delar av huset. 

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

En av fördelarna med att bygga en platsgjuten stomme är att projekteringen kan 

pågå under produktionstiden. Hur alla installationer och innerväggar ska se ut 

behöver inte vara helt klart förrän väggar och bjälklag ska gjutas. Är däremot 

väggen/bjälklaget redan gjutet så är det krångligt och svårt att göra eventuella

ändringar. 

WilLak AB och Europrofil AB har tagit fram en dimensioneringstabell som ska 

underlätta arbetet för konstruktörer, där konstruktören enkelt kan välja lämplig 

pelardimension för varje aktuell last. Det finns även standardritningar på detaljer 

på pelarna vilket gör att konstruktören slipper rita ett antal ritningar, utan endast 

behöver ange dimension/litra på planritningen. De intervjuade konstruktörerna är 

positiva till dessa hjälpmedel och anser att det underlättar deras arbete.
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Prefabricerade betongelementsystem

Med byggnation med prefab måste en stor del av projekteringen vara helt klar när 

prefableverantören kommer in i bilden. Projekteringen av stommen görs av 

prefableverantören, som vill ha felfria handlingar på projektet flera veckor innan 

de ska börja producera betongelementen. Det finns möjligheter att göra ändringar,

men ju senare dessa görs desto mer omständligt blir det. Byggföretaget behöver 

bara projektera för grunden och eventuella kompletteringar så som etagevåningar 

och balkonger. Under själva produktionen utförs mycket lite projektering.

I och med att installationerna dras utvändigt är det lättare att flytta innerväggar 

och installationer som inte är ingjutna i betongelementen. Ändringar kan då göras 

i ett sent skede.

3.2 Ekonomi

Att ekonomi är den största och viktigaste frågan i byggprocessen var alla de 

intervjuade överens om. Det som kan vara viktigt att nämna är att ”ekonomi” ofta 

syftar på själva byggprojektets ekonomi. Den tar alltså inte hänsyn till de 

inkomster/utgifter som kan tillkomma genom att produktionstiden är snabbare 

eller långsammare. 

 

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

En fördel som tydligt framkom under intervjuerna är att det är billigare att bygga 

med platsgjuten stomme, med eller utan WilLaksystem, jämfört med att bygga 

med prefab. Alla byggföretagen har byggt med platsgjutet system under många år 

och är ”inkörda” på detta sätt att bygga. I och med att de själva gör hela stommen 

så finns också chansen att företagets förtjänst blir större då fler arbetstimmar 

tillfaller företaget.
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Prefabricerade betongelementsystem

Alla de intervjuade var eniga om att prefab var dyrare att bygga med jämfört med 

platsgjuten stomme. Någon menade att det enda sättet att tjäna in den 

extrakostnad som byggnation med prefab innebär, är att räkna den tid som tjänas 

in och sedan räkna in den inkomst som erhålles i form av hyror under denna 

period i den totala kostnaden för projektet. 

Kostnaden för prefab varierar mycket beroende på om det byggs lite eller mycket 

med prefab. Ofta beror det på Stockholmsmarknaden. Vid en högkonjunktur kan 

väntetiden vara lång och prislappen hög. Vid en lågkonjunktur kan det däremot 

vara lättare att få tag i prefab billigare och med kortare leveranstider. Ofta läggs 

dock fabriker ned under lågkonjunkturer vilket gör att priset sällan sjunker 

drastiskt.

Det framkom i intervjuerna att prefab är ett bra alternativ vid industribyggnation 

då det är en större tidspress och mycket pengar står på spel. Industrin kanske 

förlorar hundra tusentals kronor varje dag för att bygganden inte blir klar i tid.

Vissa av de intervjuade menar att det är säkrare att köpa stommen från en 

prefableverantör jämfört med att bygga den själv. När ett byggföretag köper en 

stomme blir priset på stommen låst. Risken och vinsten fördelas på fler företag 

och på så sätt får företaget en säkrare kalkyl.

3.3 Kvalitet

I de flesta intervjuer framkom att ett platsgjutet hus anses vara mer gediget och att 

Prefab mer uppfattas som ett legobygge. För vissa skiljer sig dock inte kvalitén på 

den slutgiltiga produkten så mycket. För att få en bra kvalité på prefabbyggnader 

krävs en mer noggrann projektering jämfört med kvalitén på platsbyggda hus som 

mer beror på produktionsteamet. 
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3.3.1 Fukt

Att förhindra att fukt byggs in i konstruktionen är kanske den största utmaningen 

som produktionsteamet har vid ny- och ombyggnation av bostäder.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Den täta utfackningsväggen och avstängaren gör att regn och fukt stängs ute redan 

vid ett tidigt stadium av stomresningen. Då en våning är gjuten så är den i princip 

tät. Därför kan uttorkningen av bjälklagen börja innan taket kommit på plats. 

Vanligtvis tar uttorkningen av bjälklaget ca 3 månader, men spalten som finns 

mellan syll och bjälklag påskyndar uttorkningen av bjälklaget.

De som har börjat bygga med WilLak menar att fuktproblemen har minskat 

markant. En av de intervjuade utrycker att det brukar vara ett elände att få värden 

på fukthalten att understiga nittio procent i bjälklaget efter några veckor. Personen 

i fråga har utifrån sina egna erfarenheter och tester sett att det blir ett torrare 

bygge med WilLaksystemet. Önskade fuktvärden har enligt testerna kunnat 

uppnås. 

Prefabricerade betongelementsystem

När monteringen börjar har uttorkningen pågått under en tid eftersom 

betongelementen gjuts på industri. Hur uttorkning av elementen fortlöper är 

mycket beroende på hur hanteringen från tillverkning till färdig byggnad sköts. 

(Johansson, 2005) 

Vid intervjuerna framkom att vid prefabbygge kan stommen resas snabbt och 

taket kommer därför tidigare på plats än vid platsgjuten stomme. Detta gör att 

stommen inte är utsatt för nederbörd i samma utsträckning som en platsgjuten 

stomme. Vid nederbörd under monteringen finns det dock risk att det bildas sjöar 

på bjälklag och dessa kräver en hel del insatser för att bli av med. HDF-plattorna 

är försedda med hål, 8–12 mm, för dränering. Hålen placeras, ca 1200 mm från 
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plattände, i varje kanal. Dräneringshålen lämnas öppna tills dess att risken för 

vattenfyllning av kanalerna ej längre föreligger, dvs plattorna befinner sig under 

tätt tak eller motsvarande (Bygga med prefab, 2006). Problem uppstår om 

dräneringshålen täpps igen, vilket lätt händer och då kan vatten samlas i 

hålrummen.

Många av de intervjuade tog upp problematiken med att HDF-plattorna är 

överspända med ca fem centimeter. Detta gör att en avjämning är nödvändig. 

Flytspackel/överbetong/slipsats används för att jämna ut golvytan. När ett sådant 

lager läggs tillförs en hel del vatten som ger fuktproblem om golvet inte får torka 

ut ordentligt. Enligt en studie gjord på Lunds universitet förhindrar inte 

avjämningsmassan betongplattans uttorkning, men däremot minskas 

uttorkningshastigheten något. Studien visar också att ju tidigare flytspackel 

appliceras, desto mindre blir påverkan på det fortsatta torkförloppet (Johansson, 

2005). Några av de intervjuade påpekade att flytspackel ibland appliceras sent i 

byggprocessen, vilket gör att risken för fuktproblem ökar då tidspress kan leda till 

att fukt byggs in. Denna risk är större vid prefab då flytspackellagret är betydligt 

tjockare än vid platsgjutet.

För att installationerna skall kunna dras krävs en hel del håltagningar. Detta arbete 

är tidskrävande och tillför mycket fukt eftersom borren kyls med hjälp av vatten.

3.3.2 Kontroll av material

Enligt flera av de intervjuade har produkter som förtillverkas på industri större 

möjligheter att få en högre kvalité än de produkter som tillverkas på bygget och 

som är utsatt för väder och vind.
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Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

WilLak AB har anlitat en ingenjör för kontroll av alla deras stålprodukter och 

stålkonstruktioner. Detta görs på fabrik och medför att senare kontroller inte blir 

aktuella. Produkterna är helt klara för montering, utan behovet av svetsning eller 

annan fästanordning, vilket är en stor fördel enligt de intervjuade.

Prefabricerade betongelementsystem

Väggelement och bjälklag förtillverkas på fabrik under kontrollerade former.  

Detta ger stora möjligheter att uppnå en hög och jämn kvalité.

3.3.3 Flexibilitet

Ordet flexibilitet uppfattas olika beroende på vem som får frågan. Under 

intervjuerna associerade dock de flesta ordet till sena ändringar. En annan aspekt 

på flexibilitet är spännvidden. Det finns en tumregel att spännvidden inte bör 

överstiga åtta meter vid ett platsgjutet bjälklag. Sena ändringar är ett 

återkommande problem i byggbranschen eftersom det medför svåra lösningar. För 

att undvika ändringar och för att få med alla detaljer som ingår i det aktuella 

projektet krävs en rigorös projektering. En av frågorna som ställdes var hur ofta 

projekteringen är helt klar innan produktionen påbörjas. Svaret från de intervjuade 

var att det aldrig händer.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Att ändringar kan göras ända fram till gjutdagen gör systemet populärt bland 

byggföretagen, eftersom sena ändringar är ett stående inslag. Det gör också att 

bygget blir lättare att styra. 
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Vid platsgjuten byggnation måste pelare placeras i icke bärande innerväggar,

alternativt fristående i rummet, om spännvidden överskrider åtta meter. Detta 

innebär att planlösningen och lokalens användningsområde blir mera låst.  

Prefabricerade betongelementsystem

Det finns större möjligheter till längre spännvidder som ger öppnare ytor vid 

prefabbygge. Vid användning av HDF- platta kan spännvidden vara ca tolv meter

för bostäder. Det gör att planlösningen inte behöver vara låst, utan kan lättare 

ändras efter behov och önskemål. När installationerna är utanpåliggande blir det 

på så sätt också enklare att genomföra ändringar. 

3.3.4 Förvaring 

Förvaring av byggmaterial är ett problem som personer i produktion ställs inför. 

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Utfackningsväggar kan tillverkas av olika material och detta måste tas hänsyn till 

vid förvaring. Då träreglar och gipsskivorna används måste de skyddas mot regn 

och fukt på ett betryggande sätt. Om istället plåtreglar och Minerit används, som 

är vädertåliga, blir förvaringen mycket enklare. Den färdigtillverkade 

utfackningsväggen klarar både regn och fukt och behöver inte någon särskild 

förvaring.

Vissa av de intervjuade har valt att ställa en del av materialet, såsom fönster, 

innerväggsreglar och gipsskivor, på det färdiga bjälklaget innan nästa vånings 

plattbärlag monteras. Materialet är då skyddat och placerat i närheten av det ställe 

där det ska byggas in.
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Prefabricerade betongelementsystem

Själva prefabstommen kräver ingen materialförvaring. Elementen brukar avropas 

så att de kommer till arbetsplatsen på precis rätt tidpunkt, då de ska användas. 

Materialet till stomkomplettering kräver en del förvaringsytor, men avsaknaden av 

stämp ger stora öppna ytor som gör att materialet kan lyftas in på bjälklaget. 

3.3.5 Finish 

Finishen handlar mycket om utseendet, men även om hur det fortsatta arbetet med 

byggnaden kan fortskrida efter det att stommen är rest. Att finishen på den stutliga 

produkten till stor del beror på produktionsteamets kompetens var alla intervjuade 

överens om.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Flertalet av de intervjuade hade kommentarer angående finishen på den färdiga 

produkten. Då installationerna göms i bjälklag och väggar, tyckte de flesta att ett 

bättre resultat uppnås. Det blir dock skarvar i taket på grund av att plattbärlagen 

bara är 2400 mm breda, men eftersom hela bjälklaget samverkar i ett stycke kan 

de spacklas igen utan att sprickor bildas i skarvarna. 

Prefabricerade betongelementsystem

Betongelementen har oftast en mycket hög finish, dvs fint ytskikt. Finishen beror 

enligt de intervjuade på vilket leverantör som anlitas. Som en produktionschef 

sade: ”Man får det man betalar för.” Väggytorna är klara för målning och behöver 

oftast inte bearbetas.

En detalj som många av de intervjuade kommenterade var skarvarna på fasader 

och innertaken. Även om det fogas/putsas mellan fasadelementen så syns 

skarvarna igenom. Skarvarna mellan HDF-plattorna ligger på ett avstånd på 1200 
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mm i bjälklaget och går att spackla igen, men risken för sprickbildning är för stor. 

Många väljer därför att inte göra någonting åt skarvarna och låta dem bli synliga, 

vilket de flesta inte tycker passar i bostäder. Installationer som inte är ingjutna i 

väggarna måste dras i slitsar, undertak eller i uppreglat golv. Det kräver tid och 

kunskap av produktionsteamet att lösa detta på ett snyggt sätt.

3.3.6 Ljud

Ljud kan komma utifrån, men även från andra intilliggande lägenheter. BBR har 

satt upp en svensk standard för ljudklassning av bostäder. Riktlinjer finns för ljud 

från installationer, buller utifrån, stegljud mm. Boverket föreskriver att i första 

hand eliminera ljudets källa, vilket ibland kan vara svårt t.ex. då det gäller en 

närbelägen väg. Därför är det konstruktionen som måste hindra spridningen av 

ljud, vilket är den andra föreslagna åtgärden (Karlsson Hjorth, 2006).

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Lätta ytterväggskonstruktioner har svårare att stå emot ljud. På de platser där 

ljudnivån är hög t.ex. från trafikbuller, måste väggarnas ljudisoleringsförmåga 

förbättras. Detta kan t.ex. uppnås genom att ytterväggen invändigt förses med en 

extra gipsskiva och utvändigt ett extra lager gips samt att eventuell fasadputs görs 

tjockare. Lägenhetsavskiljande väggar av betong gör att ljudet mellan 

lägenheterna dämpas till den nivå som krävs. De intervjuade anser inte att dessa 

åtgärder utgör något större problem.

Prefabricerade betongelementsystem

En tung konstruktion kan lättare hindra spridningen av ljud från omgivningen. 

HDF-plattorna klarar däremot inte riktigt de ljudisoleringskrav som ställs på ett 

bjälklag. Ljudkraven uppnås när ett lager med flytspackel eller överbetong gjuts

på bjälklaget för utjämning av golvytan. 
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3.4 Arbetsmiljö

3.4.1 Risker

Det är på byggställningar som de flesta olyckor händer. Ofta befinner sig 

arbetarna på höga höjder, där det är trångt. Det är också lätt att det missas någon 

infästning mm.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem  

Att gjuta och armera är tunga arbeten som sliter på kroppen. Att många 

betongarbetare och armerare får besvär med rygg, händer och leder på grund av 

det tunga arbetet framkom i intervjuerna. För att kunna montera väggformen och 

gjuta väggen krävs det att arbetarna klättrar en hel del på väggformen. Eftersom 

formarna har räcken förefaller det mest riskfyllda vara att klättra upp och ner för 

stegen. Stegen ska vara fast monterad på formen. Numera kan en så kallad 

skalvägg användas. Det är en prefabricerad betongvägg som fungerar som 

kvarsittande form. Den liknar två stycken plattbärlagsplattor som är hopsatta och 

som sedan fylls med betong. Därmed slipper man hantering av väggform.

Med WilLaksystem finns inte behov av byggställningar medan stommen reses 

upp. På valvavstängaren finns infästningar för att kunna montera skyddsräcken. 

Innan väggarna ställs på plats så monteras skyddsräcken på valvavstängaren vilket 

de intervjuade anser vara goda skyddsåtgärder.

Prefabricerade betongelementsystem

Att bygga med prefab är enligt några av de intervjuade bra ur arbetsmiljösynpunkt 

då det innebär mindre hantering av tunga material såsom armering och betong. 

Elementen gjuts i fabrik och mycket av processen är automatiserad, vilket gör att 

industriarbetarna inte behöver handskas med betong och armering på samma sätt 

som betongarbetarna och armerarna gör ute på bygget.
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Prefableverantörerna har ofta god säkerhet vid monteringen av stommen. Det 

händer dock att montörerna klättrar på elementen vilket ökar olycksriskerna. 

3.4.2 Heta Arbeten

Vid arbete med svetsning, skärning, lödning och dylikt föreligger alltid risk för 

brand, svetsbländning, brännskador mm. Det är sådana arbeten som kallas Heta 

Arbeten. Dessa arbeten förekommer ofta i samband med montage och 

ombyggnadsarbeten inom byggproduktion. Det finns ett tiotal säkerhetsregler när 

det gäller Heta Arbeten som måste beaktas innan arbetet påbörjas (Svenska 

Brandskyddsföreningen, 2006).

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

För montering av pelarna krävs ingen svetsning vilket samtliga intervjuade ser 

som en stor fördel. I och med detta krävs ingen Heta Arbeten-rond samt att 

olycksriskerna minskar.

Prefabricerade betongelementsystem

Väggelementen är försedda med ingjutna svetsplåtar och montagesvetsas ihop på 

plats. Svetsen är dock inte konstruktivt bärande vilket gör att mer omfattade 

kontroller inte krävs. Den är bara till för att hålla ihop elementen när de monteras. 

Svetsningen utförs av prefabstommontörerna och enligt de intervjuade påverkas 

inte själva byggföretaget av det Heta Arbetet.
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3.4.3 Stämp

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Att ha våningsplan med stämp kan i vissa fall innebära en sämre arbetsmiljö enligt 

vissa av de intervjuade. Om arbeten måste göras på dessa våningar innan stämpen 

tagits bort är det trångt. Antal stämp kan minskas något om förspända plattbärlag 

används. Även olika sorters stämp/stämptorn kan minska antalet stämp. Detta sker 

dock sällan då de ekonomiska resurserna är begränsade. 

Prefabricerade betongelementsystem

Inga stämps behövs då bjälklaget kommer i färdiga längder till bygget.

3.4.4 Arbetstemperatur

Arbetstemperaturen är förstås helt beroende av årstid, men är ändå intressant ur 

arbetsmiljösynpunkt.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Platsgjuten stomme tar längre tid att resa än prefab och det är de egna 

yrkesarbetarna som utför arbetet. Detta innebär att dessa vistas utomhus i större 

utsträckning och utsätts mer för väder och vind än vid prefabbyggnation. Att 

utfackningsväggarna kommer på plats redan vid stomresning gör dock att det

under exempelvis vintern kan upprätthållas en mer arbetsvänlig temperatur i 

byggnaden.

Prefabricerade betongelementsystem

Prefabstommen reses av leverantörens egna arbetare och byggföretagets arbetare 

tillkommer då stommen är rest och det är då lättare att erhålla en behaglig 

arbetstemperatur. Betongelementen gjuts av industriarbetare inomhus medan 
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arbetarna som utför monteringen måste arbeta utomhus. I och med att 

monteringen går fortare vid prefab vistas dock stomarbetarna utomhus under en 

kortare tid. 

3.4.5 Ordning på byggarbetsplatsen

De flesta av de intervjuade ansåg att ordningen på arbetsplatsen inte är helt

beroende av valet av byggmetod. Mycket beror på hur platschefen och 

yrkesarbetarna sköter bygget. Det vill säga, inte låta material och skräp ligga 

utspritt på byggarbetsplatsen.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

På ett platsbyggt stombygge blir det mer sopor/restprodukter som måste hanteras 

eftersom det är fler material som ska hanteras på plats och fler arbetsmoment.

Detta ökar risken för att det blir rörigt på arbetsplatsen. 

Prefabricerade betongelementsystem

De intervjuade ansåg att det är lättare att hålla ordning då det är färre material som 

ska hanteras på byggarbetsplatsen då många komponenter kommer 

färdigmonterade.

3.5 Produktion 

Under intervjuerna framkom olika aspekter angående valet av byggsystem inom 

produktion. Hänsyn måste tas till hustyp, samt antalet hus som ska byggas. 

Hänsyn måste även tas till projektets tidsplan och det utrymme som finns 

tillgängligt på byggarbetsplatsen.  
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3.5.1 Bemanning

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Antal man på arbetsplatsen skiljer sig självklart beroende på vad det är för slags 

byggnad som ska uppföras. Vid exempelvis byggnad av ett flervåningshus på 

cirka 400 m2/plan, så kräver Willaksystem fyra till fem egna arbetare för att resa 

upp stommen. Underentreprenörer som utför installationsarbete och kranförare är 

inte medräknade.

En stor fördel med WilLakssystem är enligt några intervjuade att byggföretagen 

klarar hela stomresningen med sina egna medarbetare. Detta gör att inga andra 

yrkesgrupper måste involveras för att utföra sina moment i tid. Därmed undviks 

samordningsproblem.   

Prefabricerade betongelementsystem

För att resa upp en prefabstomme för en motsvarande byggnad som nämnts ovan, 

krävs 6-7 arbetare. Oftast är det prefableverantörens egen personal som tar hand 

om monteringen. Underentreprenörer som utför installationsarbete och kranförare

räknas inte in i den här jämförelsen.   

3.5.2 Byggtid

Med byggtid menas den tid som det tar från etablering till slutbesiktning. 

Tidsåtgången som krävs för förtillverkning på eventuell industri medräknas inte. 

Vid jämförelse av resning av stomme har en platsgjuten stomme svårt att 

konkurrera med prefab enligt de intervjuade. Om den totala byggtiden beaktas blir

inte skillnaden i tid så stor, men detta beror på vilken typ av byggnad det gäller. 

Är det t.ex. ett punkthus som byggs, går det fortare med prefab. Är det däremot 

flera punkthus bredvid varandra som byggs, eller ett bygge där ”man kan få snurr 

på formen”, är det inte tidsaspekten som blir avgörande utan kostnaderna. 
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Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Det tar 6-7 arbetsdagar för 4-5 arbetare att resa upp ett våningsplan på ca 400 m2 

och då är huvuddelen av alla installationer klara. Tillverkningen av väggblocken 

på fältverkstaden till ett helt våningsplan tar ca 5 dagar. Monteringen av dessa tar 

ca en och en halv dag. Gjutningen av de stomstabiliserande väggarna kan ske 

varje eller varannan dag, men detta beror  på ett antal faktorer där mängden 

installationer som ska gjutas in är en faktor. Det beror även på tidspressen och 

antalet egna yrkesarbetare.

Prefabricerade betongelementsystem

Att det går snabbare att bygga en stomme med Prefab än platsgjuten har 

framkommit tydligt under intervjuerna. Ett lika stort våningsplan som ovan, tar 2-

3 dagar att resa upp med prefab, men då är inte alla installationer inbyggda och 

övergolven inte gjutna. Den tiden tillkommer när stommen är klar.  

3.5.3 Installationer

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

En av finesserna med platsgjutet är att installationerna gjuts in i bjälklag och 

väggar. Installationerna behöver då inte vara i undertak eller i ett uppreglat golv,

vilket många av de intervjuade ser som en halvlösning. En fördel med ingjuten 

installation är att det finns möjlighet att ändra någon detalj ända fram till 

gjutdagen.      

Prefabricerade betongelementsystem

Att installationerna inte gjuts in, ser en del av de intervjuade som positivt. Då är 

möjligheten att göra ändringar större, både före och efter färdigställandet av 

installationerna, eftersom dessa ligger ovanpå bjälklaget eller i undertak. Om 
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avlopp, ventilation mm måste flyttas i sista stund, behöver alltså inte detta 

medföra mycket extraarbete. För att installationerna ska kunna dras i bjälklaget 

krävs en näst intill perfekt projektering. Installationerna måste dras i HDF-

plattornas längdriktning vilket medför vissa begränsningar. Även då installationer 

dras i undertak krävs planering redan från början då det till och med påverkar 

våningshöjden på byggnaden. 

Om installationer måste flyttas eller tillföras ett gjutet betongelement uppstår 

svårigheter och innebär mycket extraarbete enligt de intervjuade. Ofta kan bilning 

i elementen inte ske eftersom spännarmeringen ligger ca femton mm in. En annan 

lösning kan vara att en vägg reglas upp utmed ytterväggen där installationer kan 

dras.

3.5.4 Vintertid 

Båda systemen har problem med snö, is och kyla. Gjutningar kräver att snö och is 

avlägsnas. Det finns idag specialbetong som är utvecklad för att även klara kalla 

gjutdagar.

Platsgjuten stomme med WilLaksystem 

Egentligen finns det inga begränsningar att bygga en platsgjuten konstruktion 

under kalla vinterdagar. Det är dock ett antal åtgärder som måste vidtas. T.ex. 

värmeslingor i betongen, högre betongkvalité, alternativt specialbetong, isolerad 

form, värmning och täckning mm. Då det är stora volymer gjutningar som måste 

göras är situationen extra känslig och åtgärderna mer omfattande.

Prefabricerade betongelementsystem

Prefab har inte heller några begränsningar då det gäller att bygga vintertid. Då 

stommen ofta reses i rask takt och taket kommer på plats i ett tidigare skede,

påverkas byggnaden inte av nederbörd i samma utsträckning som en platsgjuten 
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stomme. Ett problem som kan uppstå då mindre volymer betong används vid 

undergjutningarna, är enligt de intervjuade att det lätt kan leda till sämre kvalité 

på gjutningen. Det föreligger en risk att yrkesarbetarna kan uppfatta gjutning med 

mindre volymer som mindre känslig och därför slarva med de åtgärder som krävs.

4 Diskussion

4.1 Metoddiskussion

Detta arbete skulle i nuläget vara svårt att genomföra på en annan ort än 

Linköping. Linköping är kanske den enda ort där samtliga stora byggföretag 

använder eller har använt sig av WilLaks produkter. Anledningen till att arbetet 

avgränsas till Linköpingsregionen är att vi är bosatta i Linköping. 

En stor fördel med genomförandet av detta arbete, är att vi fick möjlighet att 

intervjua erfarna personer som arbetar med systemen på något sätt. Genom att 

täcka in de sex största byggföretagen i Linköping, har olika åsikter inom 

branschen samlats. Vi blev extra inspirerade då vi upplevde att de intervjuade 

personerna tyckte att ämnet var intressant och att de engagerade sig på ett mycket 

positivt sätt. Produktionscheferna kan på ett bra sätt beskriva hur systemen 

fungerar och har mycket erfarenhet om vilka problem som vanligtvis tillstöter när 

systemen används. Personer med projekteringsuppdrag kan ge sin bild av 

systemen. Dessa har erfarenhet och kunskap om projektering som är intressant för 

vårt arbete. Konstruktörerna kan med sina erfarenheter fördjupa våra kunskaper i 

systemens delar och ge sin bild av de två jämförda systemen. Emellertid är inte 

konstruktörerna inblandade i projekten i samma utsträckning när det byggs med 

prefab. Deras erfarenheter av prefab kunde därför vara lite knapphändig. Det 

skulle ha varit intressant att intervjua någon konstruktör som arbetar på ett 

prefabföretag för att få en mer rättvisande bild ur deras perspektiv. Målet med 

arbetet är dock inte att undersöka systemen ur konstruktörens ögon.
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4.2 Resultatdiskussion

När ett byggföretag har bestämt sig för att bygga en platsgjuten stomme så är 

enligt de flesta av de intervjuade WilLaksystem ett självklart val. Under detta 

arbete har det framkommit att ju fler gånger ett företag har byggt med 

WilLaksystemet ju mer självklart blir valet. Det märktes också att personer som 

var inblandade i produktionen var mycket mer positiva till systemet än de som var 

inblandade i projekteringen. Detta kan bero på att de i produktion ser vilka 

fördelar som WilLaksystem medför på nära håll, medan de i projektering mest 

jämför priser. Fördelarna var framförallt tiden man sparar in och kvalitén på den 

färdiga byggnaden jämfört med andra system som används i kombination med 

platsgjuten stomme. Av de företag vi har besökt under arbetets gång är det bara ett 

som inte finner ekonomi i hela WilLaksystemet. Företaget brukar använda sig 

enbart av WilLaks stålpelare. Som vi kommit fram till, är det när hela 

WilLaksystemet används, som det bästa resultatet uppnås. Systemet samverkar för 

att tid och arbetskraft skall sparas in. 

Valet mellan en stomme av prefabricerade betongelement och en platsgjuten 

stomme är inte självklart. Det är många parametrar som de inblandade måste ta

hänsyn till. Tradition är en viktig parameter vid valet av stomsystem, vilket tydligt 

har framkommit under intervjuerna. Både WilLak och prefab kämpar emot 

traditionen ”att bygga som man alltid har gjort”. Vilket system som är bäst, är 

beroende på vem som får frågan och dennes erfarenheter. Övervägande delen av 

de intervjuade menade att det är bättre att bygga en platsbyggd stomme, men vissa 

menade att de troligtvis var ”färgade”, färgade av traditionen. ”Huset med stort H” 

och ”ett gediget hus” var kommentarer som vi fick om ett platsbyggt hus. 

Reaktionerna för prefab var mer åt ”legobygge”. Byggbranschen har länge varit 

en bransch styrd av traditioner, vilket inte alltid är varken bra eller dåligt. Blir ett 

företag duktigt på att bygga med ett system så ökar effektiviteten och därmed kan 

systemet bli mer lönsamt. 

Det som ofta väger tyngst när stomsystemet ska väljas är priset. Alla de 

intervjuade var övertygade om att det är dyrare att bygga med prefab. De flesta 
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medgav dock att de inte hade så stor kontroll på vad det egentligen kostar. Detta 

gällde både prefab och platsgjutet. Vi hade en önskan om att få en bild av vad det 

kostar att bygga med respektive system men det visade sig vara väldigt svårt. Alla 

projekt är olika och kräver olika arbetsinsatser och olika mycket projektering. 

Som vi tidigare skrev så beror priset även på konjunkturen. Anledningen till att vi 

inte fick fram några ekonomiska siffror kan bero på att företagen gärna vill hålla 

siffrorna för sig själva. 

Då det gäller arbetsmiljön var det en majoritet som ansåg att prefabsystemet hade 

fler fördelar. Efter det som framkom under intervjuerna anser vi att det beror på 

färre byggmaterial och mindre kroppsligt tunga arbeten. 

JM AB kommer inom en snar framtid att bygga två liknande hus, ett i Linköping 

och ett i Lindö som ligger i Norrköping. Det ena kommer att byggas med en 

platsgjuten stomme och det andra med en stomme av prefabricerade 

betongelement. Det vore mycket intressant att göra en uppföljande studie inriktad 

på dessa objekt. Troligtvis skulle resultatet kunna vara mer konkret och mer 

rättvisande.

Vi är övertygade om att WilLaksytemet är ett bra system som har en god framtid i 

branschen. Men vi tror även att det kommer att byggas mycket fler prefabricerade 

hus framöver. Det mesta talar för att byggandet i Sverige till allt större del 

kommer att flyttas in i industrier. Utvecklingen när det gäller prefab tyder på 

byggande med moduler, där färdiga rum tillverkas på industri och fraktas klara till 

byggarbetsplatsen. Det skulle därför vara intressant med en studie även inom detta 

område.
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