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Prefabricerade badrumsmoduler – ett sätt för Sverige att 
bygga sig ur bostadsbristen?   
	

Det är bostadsbrist i Sverige igen och 
precis som under 50- och 60-talet 
behöver den lösas genom att bygga med 
nya metoder. Att använda 
prefabricerade badrumsmoduler i 
byggnadsprojekt är en metod som blivit 
allt vanligare, men som kräver rätt 
förutsättningar för att det ska vara 
lönsamt och för att inte misstagen som 
kan relateras till Miljonprogrammet ska 
återupprepas.  

Målet med att använda prefabricerade 
byggnadsdelar har länge varit att sänka 
kostnader och förkorta byggtider. Olika 
typer av byggsystem, vid användandet av 
badrumsmoduler, kan ge olika resultat sett 
ur ett produktionsperspektiv. Två vanliga 
byggsystem som används idag, inte minst i 
bostadsproduktion, motsvaras av semi- och 
helprefabricerade byggsystem.  

I det semiprefabricerade byggsystemet 
gjuts bjälklagen delvis på plats vilket 
innebär en kritisk aktivitet i form av 
betongens härdning. Vid användandet av 
badrumsmoduler i det helprefabricerade 
byggsystemet, å andra sidan, är härdningen 
ingen styrande aktivitet eftersom samtliga 
byggnadsdelar levereras fullt härdade till 
byggarbetsplatsen. Ett annat kritiskt 
moment, som påverkar härdningstiden i det 
semiprefabricerade byggsystemet till det 
sämre, är att ursparningar i bjälklagen 
måste göras. I ursparningarna måste 
dessutom en viss del armering avlägsnas för 
att ge plats åt avloppsrören under modulen. 
Detta är en konsekvens av att golvstående 
toaletter används, och som hade kunnat 
förhindras om vägghängda toaletter i stället 
hade använts i modulerna. 

 

Själva montaget av badrumsmoduler tar 
inte någon längre tid, det finns alltså 
förutsättningar för att det inte ska påverka 
tiden för resandet av stommen i ett projekt. 
Den tidsvinst som är möjlig vid 
användandet av badrumsmoduler sker 
under stomkompletteringsskedet, eftersom 
vissa aktiviteter då utgår. Att vissa 
aktiviteter utgår innebär också att färre 
resurser krävs på arbetsplatsen, vilket kan 
innebära ekonomiska fördelar av olika 
storlekar beroende på projektets 
omfattning. 

Sett ur ett kundperspektiv, särskilt i projekt 
då kunderna vill påverka badrummets 
design och utformning, finns det en del 
begränsningar med badrumsmoduler. Dels 
måste tillvalen, om det över huvud taget 
erbjuds några tillval, göras i ett väldigt 
tidigt skede. En stor del av kunderna går 
miste om att göra tillval i projekt med 
badrumsmoduler eftersom den kritiska 
tiden oftast är ungefär då endast hälften av 
lägenheterna blivit sålda. Detta är en stor 
skillnad vid jämförelse med projekt som har 
platsbyggda badrum, då tillvalen kan göras 
senare. 

De regler och krav som styr hur 
platsbyggda badrum ska utformas ändras 
och uppdateras ständigt, vilket ställer krav 
på att huvudentreprenörer är medvetna om 
vad som gäller. En fördel med 
badrumsmoduler är att dessa är 
typgodkända, vilket innebär att vid 
levereras uppfyller de redan de rådande 
kraven och reglerna. Huvudentreprenören 
behöver då, i projekt där badrumsmoduler 
används, inte ta lika mycket hänsyn till 
badrumsrelaterade regler eftersom dessa 
redan uppfylls. 


