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SAMMANFATTNING 
 
I ett parterningprojekt mellan Midroc Project Manangement (MPM) och Väsbyhem 
om att bygga 190 hyreslägenheter togs beslutet att mura badrummen med Webers 
Leca-sten istället för att bygga dem på konventionellt sätt med gips.  
 
Denna jämförelse redovisar framförallt fördelar men även nackdelar med detta val. 
En förkortad entreprenadtid kan väga upp de ökade kostnader som valet att mura 
medför. Flertalet incitament för beställaren att välja murade badrum presenteras och 
backas upp av beräkningar och beskrivningar. 
 
En lösning med murade badrum medför att det finns pengar att tjäna både för 
beställare och MPM. Det kräver dock en extra insats i och med ett ökat behov av 
planering och produktionsledning. De positiva effekterna överväger dock detta 
tydligt. 
 
  



 
 
  



 
ABSTRACT 
 
In a construction project to build 190 apartments ordered by Väsbyhem and built by 
Midroc Project Management (MPM) the decision to use Webers Leca bricks for the 
bathroom instead of gypsum wallboard was taken. 
 
This comparison shows on the benefits from this decision but also presents some of 
the disadvantages. A shorted building time could outweigh the increased costs of 
bricking the walls. Several incitemen is presented and backed up with calculations 
and descriptions to make this decision. 
 
The choice to brick the walls opens a possibility to make money for the orderer as for 
Midroc. Extra work in the planing process and production management is minor to 
the positive effects. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Syfte 
MPM och Väsbyhem har tillsammans under projekteringen för byggandet av 190 
hyreslägenheter kommit fram till att man ska mura upp badrummen med LECA-
block. Det är första gången som MPM använder sig av denna teknik och de vill 
således ha en utredning av konsekvenser av detta val. 
 
Syftet är att ta reda på om, och isåfall på vilket sätt, det är fördelaktigt att använda 
sig av murade badrum sett ur ett helhetsperspektiv med fokus på ekonomi, 
produktionstid, arbetsmiljö och miljö. Det finns även intresse att få undersökt 
eventuella negativa konsekvenser. Målet är att arbetet ska presentera en 
informationskälla som kan ligga till grund för kommande beslut vid framtida 
projekteringar. 
 
1.2 Avgränsning 
Jämförelsen begränsas till att undersöka dessa fyra områden där de två första är de 
två som mest vikt lagts vid då dessa är de där mest intresse finns: 
1. Ekonomi 
2. Produktion, Tid, kostnad. 
3. Arbetsmiljö 
4. Miljö 
 
1.3 Metod 
Jämförelsen har genomförts på plats genom övervakning av den dagliga 
produktionen samt genom beräkningar av olika relevanta faktorer så som tid och 
kostnad. Flertalet intervjuer har genomförts med olika inblandade parter, både intern 
och externt. Värden och information har hämtats internt på Midroc, genom tryckta 
källor samt från internet. 
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2. FÖRETAGSPRESENTATION 
 
2.1 Midroc Project Management 
2.1.1 Bolaget 
Midroc project management (mpm) ingår i Midroc Europe som 2013 omsatte  4,3 
miljarder och gjorde en vinst på 157 miljoner kronor före skatt. Mpm är ett företag 
som erbjuder tjänster inom projekt- och produktionsledning i byggbranschen, både 
på konsultbasis och entreprenadbasis. Företaget har den största delen av sin 
verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö.1 
 
2.1.2 Miljö 
Midroc är certifierade enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004 och är 
medlemmar i Sweden Green Building Council. Företaget har kompetens inom Green 
Building samt miljöcertifieringar likt Miljöbyggnad, BREEAM och Lead. Mpm 
använder sig av BASTA och arbetar aktivt med val av material som används vid 
produktion. Företagets klimatpåverkan utreds löpande.2 
 
2.1.3 Hållbart byggande 
Mpm menar att deras främsta strävan handlar om att  leverera ett hållbart byggande. 
De har valt att konkretisera det genom tre olika områden:  

Socialt hållbart 
Tillsammans med våra kunder utveckla och planera projekten med stort fokus på 
trygghet, gemenskap och trivsel. De som ska bo eller verka i de projekt vi uppfört ska 
känna att dessa frågor har stått högt upp på vår agenda. 

Ekonomiskt hållbart 
Fastighetsägaren, hyresgästen och övriga intressenter ska uppleva att Midroc har haft 
totalekonomin och ett LCC-perspektiv för ögonen. Vi bygger för lönsamhet för alla parter 
och skapar förutsättningar för låga drifts- och underhållskostnader. 

Ekologiskt hållbart 
Genom ett stort engagemang när det gäller miljö- och energifrågor skapar vi rätt 
förutsättningar för en sund miljö i våra kunders projekt. I vår byggprocess väljer vi metod 
och produkter för att skapa minimal miljöpåverkan. 
www.midroc.se 

 

                                                
1 www.midroc.se 
2 www.midroc.se 
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2.2 Väsbyhem 
2.2.1 Bolaget 
Väsbyhem som är beställare av projektet är tillsammans med Bo i Väsby de två 
kommunala bostadsbolagen i Upplands Väsby. Väsbyhem förvaltar cirka 4 400 
lägenheter samt 30 500 kvm lokaler. Väsbyhem omsatte 2013 drygt 360 miljoner 
kronor. Väsbyhem vill vara det självklara valet av hyresvärd när man bosätter sig i 
Storstockholm.3 
 
2.2.2 Miljö 
Företaget har en tydlig miljösatsning och är sedan 2009 certifierade enligt ISO 
14001. Det är framför allt fyra stycken, bland andra, mijlöaspekter som de arbetar 
särskilt med och de är energianvändning, kemikalieanvändning, 
avfallshantering/källsortering samt val av varor och tjänster. Dessa arbetas med för 
att minska företagets negativa miljöpåverkan. Ett av Väsbyhems miljömål är att all 
nybyggnation skall uppnå klassningsgrad Brons av Mijlöbyggnad.4 
 

“Väsbyhem ska på sund ekonomisk och miljömässig grund bygga och förvalta ett 
variationsrikt bestånd av bostäder i Upplands Väsby”  
www.väsbyhem.se 

 
 

  

                                                
3 www.vasbyhem.se 
4 www.vasbyhem.se  
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3. PROJEKTET 
 
3.1 Projektet SIGMA 
Projektet SIGMA innebär rivning av befintliga lägenheter samt uppförande av 5 nya 
huskroppar med totalt 190 hyreslägenheter i storlekar från 47 till 107 kvadratmeter. 
Projektet ligger i Upplandsväsby strax norr om Stockholm och har ett 
entreprenadvärde på ca 260 miljoner kronor. Projektet är en partnering mellan 
Väsbyhem och Midroc. Midroc har i sin tur en partnering med Con-form som är ett 
företag som producerar prefabricerade byggelement i betong. Con-form levererade 
till detta projekt stommen bestående av prefabytterväggar, bärande skalinnerväggar 
samt betongbjälklag i form av plattbärlag. 
 
3.2 Vägen fram till valet av murade väggar 
Förslaget att mura badrumsväggarna togs upp av Midroc tidigt i projekteringen. Idén 
hade funnits i organisationen en längre tid men man har inte haft något projekt som 
var lämpligt att genomföra den i. Man såg många fördelar med murade badrum och 
ansåg att just Sigmaprojektet var passande som pilotprojekt. Väsbyhem nappade på 
lösningen och planeringen satte igång.  
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4. FÖRVÄNTADE EFFEKTER 
 
4.1 Förväntade fördelar med murade väggar 
Genom intervju med Jakob Ljunggren och Mikael Norin redovisades från Midrocs 
sida nästan uteslutande positiva effekter i och med murningen av väggarna. De allra 
flesta förväntade fördelarna återfinns inom själva produktionsstadiet. Även 
långsiktiga fördelar sågs dock i bland annat ekonomi rörande renoveringskostnader, 
då för beställarens nytta i första hand.  
 
4.2 Produktion 
Murning av badrum kan ske mycket tidigare i produktionsprocessen än vad gipsade 
badrum kan som kräver tätt hus. På murade väggar kan man även välja att rolla 
tätskikten vilket inte är möjligt på gipsväggar. Detta sparar ytterligare tid samt att 
man slipper skarvar som man får vid duk/folietätskikt. 
 
Det blir mindre materialhantering på plats då stommen byggs av en och samma 
komponent istället för flera olika. Då man kan göra infästningar direkt in i lecan 
behöver man inte kortla. En lecavägg är också helt oorganisk vilket är mycket bra 
sett ur bland annat fuktsynpunkt. Installationer av el dras lätt i väggarna med hjälp av 
hålrummen i stenen samt i liggfogen. Den upplevda kvaliteten är mycket högre och 
man får en gedigen vägg. 
 
4.3 Ekonomi 
Även ekonomiskt har den förkortade produktionstiden positiv inverkan. I och med att 
murningen kan vara klar innan gipsentreprenaden ens har hunnit börja så är allt 
murarjobb en ren tidsvinst. Ser man det ur beställarens synvinkel så har en lecavägg 
mycket längre livslängd och är fördelaktig när det kommer till renovering då det till 
exempel är lättare att bila bort kakel och sätta upp nytt på en lecavägg i jämförelse 
med en gipsvägg då man oftast måste riva ner hela gipsen. 
 
4.4 Arbetsmiljö 
Man slipper använda sig av den glasfiberbaserade gipsskivan Humidboard 2.0 som 
kan vara obehaglig vid bearbetning. Inom arbetsmiljö såg man den enda negativa 
effekten av valet genom att murningen av de övre skiften sker ovan axelhöjd vilket 
antogs extra tungt och påfrestande. 
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5. BERÄKNINGAR OCH BESKRIVNINGAR 
 
5.1 Beräkningar 
Beräkningar utgår från ett standardbadrum som är utformat likt ett av det i just detta 
projekt, vidare har jag valt att uppskatta ett värde per kvadratmeter som skall gå att 
använda vid andra utformningar. Jag har valt att inte räkna med sådant som är 
gemensamt för de båda sorternas badrum såsom porslin, kakel, klinker med mera. 
Utredningen tar således endast upp information rörande väggarnas skiljande 
konstruktionsdelar. Samtliga kostnader och tidsuppskattningar är hämtade internt 
från Midroc och gäller således endast under likvärdiga förutsättningar. 
Materialspecifika beräkningar redovisas under respektive väggkonstruktion i bilaga 1 
och 2. Allmänna detaljerade beräkningar finns i bilaga 3. 
 
5.2 Beskrivningar 
När jag presenterar de olika lösningarna har jag valt att använda mig av specifikt de 
materialen och fabrikaten som hade varit Midrocs val i de olika situationerna. Detta 
för att få ett konkret exempel att förhålla sig till både gällande egenskaper och 
kostnader men även för att utredningen skall få så stor relevans som möjligt just för 
Midroc. 
 
5.3 Jämförelse 
Jag har valt att jämföra de murade badrummen med Våtrumsvägg 2012 (bilaga 1) 
som är en våtrumsvägg som uppfyller alla gällande krav5 och är framtagen enligt 
“Branschregler Säker Vatteninstallation”. Branschregler Säker Vatteninstallation är 
framtaget av aktörer i branschen för att minska risken för olika fuktskador vid 
vatteninstallationer. Jag har valt just denna kostruktion då det är den standard som 
används av Midroc vid byggandet av gipsade badrum. 
 
 
 
  

                                                
5 www.sakervatten.se 



7 

 
6. WEBER-LECABLOCK MURADE VÄGGAR 
 
6.1 Beskrivning 
Badrumsväggen muras av lecablock med dimensionen 498x198x94.  Varje block har 
två vertikala hål som vid halvstensförband sammanfaller med varandra och kan på 
så sätt utnyttjas för exempelvis elinstallationer. Vidare finns det utrymme i liggfogen 
för horisontala installationer. Liggfogen är endast 2 millimeter tjock och läggs snabbt 
på med specialanpassad murarlåda. Det finns inget behov av stötfog. Allt detta i 
kombination med att blocken är försedda med not och spont både horisontalt och 
vertikalt som hjälper till att få blocken i rätt position gör att det är ett lätt och 
snabbmurat system. Över dörrhålet används en solid lecabalk. Uppbyggnaden av de 
murade badrummen och dess komponenter beskrivs i bilaga 2. 
 
6.2 Pris 
Murningen av stommen till badrummen är upphandlade inklusive material till en 
kostnad av 6510 kronor per badrum motsvarande 651 kronor per kvadratmeter. 
Medvetna kostnader utöver murningen är det rollade tätskiktet på insidan samt två 
bredspacklingar på utsidan. Oförutsedda kostnader som tillkommit i efterhand 
beskrivs i nästa stycke och gemensam kostnad på 1250 kronor per badrum. Det 
rollade tätskiktet innebär en lägre kostnad med 500 kronor per badrum jämfört med 
folie. Den totala summan om man subtraherar besparingen på grund av tätskiktet blir 
7260 kronor per badrum. 
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7. JUSTERINGAR PÅ VÄGEN 
 
7.1 Porfyllning 
Då plattsättaren inte kunde garantera tätskiktets fulla funktion vid applicering på 
obehandlad vägg så valde man att göra en porfyllning på insidan av den murade 
väggen för att få en jämnare yta med mindre porer. Till detta användes Webers 
Maxfix. 
 
7.2 Extra bredspackling 
I projekteringen hade man kommit fram till att utsidan av väggen skulle bredspacklas 
två gånger. Resultatet blev så pass mycket bättre med tre spacklingar så man valde 
att justera planerad ytbehandling på så vis. 
 
7.3 Tredimensionell arbetsbeskrivning 
I startskedet av projektet stapplade framdriften och tidsplanen riskerade att inte 
hålla. För att optimera arbetet togs en tredimensionell arbetsbeskrivning fram som 
utöver effektivisera arbetet markant även minimerade spillet av lecastenarna. 
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8. RESULTAT / FAKTISKA EFFEKTER 
 
8.1 Produktion: 
Uppskattningsvis tar det en dag att bygga motsvarande gipsväggar i projektets 
standardbadrum. I varje byggnad finns det 38 badrum vilket skulle innebära en 
förkortning av gipsentreprenaden med 38 arbetsdagar i och med att varje byggnad 
lämnas över separat. Detta motsvarar nästan två kalendermånader. Detta i sin tur 
skulle förkorta hela byggtiden med motsvarande tid då gipsentreprenaden i detta fall 
och ofta annars kan ligga på kritiska linjen. Vid traditionellt byggande kan byggnaden 
stå tom fram till att man har tätt tak vilket kan ses som onödigt då det är möjligt att 
utföra jobb under denna tid också. Allt som går att utföra tidigare borde utföras 
tidigare om det inte ger negativa effekter. 
 
Valet av rollade tätskikt som är möjlig på lättbetongväggar6,7 sänker både 
produktionskostnaden och tiden. Dock så går det inte att laga ett brutet rollat tätskikt 
till skillnad från ett tätskikt av folie där detta är möjligt. Vidare är den upplevda 
kvalitet betydligt högre i ett murat badrum, där väggarna är gedigna och stabila, än 
ett traditionellt gipsat. Något som kan höja boendekvaliteten och kan vara viktigt för 
vissa intressenter. 
 
I och med valet att mura badrummen så ska ytterligare en entreprenör in i 
lägenheterna. Detta kräver mer samordningsarbete och i sin tur mer resurser från 
produktionsledningen. Enligt samtliga intervjuade har arbetet med elinstallationerna 
varit betydligt mer tidskrävande än vad som förutsetts. Ibland hamna takdosorna 
osynkat med väggen då de satt i plattbärlagen när de levererades. Det gick även 
onödigt mycket elinstallationer i de murade väggarna vilket medförde extra arbete 
som i sin tur ökade tidsåtgången per badrum. 
 
8.2 Ekonomi: 
En kortare entreprenadtid medför minskade utgifter i form av bland annat 
etablerings- och projektledningskostnader. I och med den förkortade 
entreprenadtiden skulle Midroc spara drygt 200´000. Dock så skulle den högre 
produktionskostnaden på ungefär 260´000 äta upp hela den vinsten samt ge ett 
negativt resultat på 60´000. 
 

                                                
6Säkra våtrum. GVK 
7 Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BKR 
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En kortare tidplan kan dock vara en avgörande faktor när ett anbud prioriteras 
framför ett annat samt ett incitament för ett högre anbudspris. Det kan finnas andra 
anledningar till att man är villig att betala ett högre pris för en kortare entreprenadtid. 
Om behov av bostäder är akut kan det vara ytterligare incitament för högre pris. 
Vilket indirekt ger en högre vinst för Midroc. Den kortare entreprenadtiden ger även 
en positiv ekonomisk effekt för Väsbyhem motsvarande cirka 700´000 kronor. Om 
man tänker sig att Väsbyhem är villiga att betala 80% av det skulle det innebära en 
ökad totalvinst på 500´000 för Midroc.  
 
I samtal med Anders Brännström så framkom att arbetet varit mer tidskrävande än 
beräknat vilket skulle innebära att vid en kommande offert skulle priset antagligen bli 
något högre. Detta är något som måste tas med vid framtida beslutstagande vid 
eventuellt val av murade badrum. 
 
8.3 Arbetsmiljö: 
Stress är en faktor som leder till ökad risk för olyckor. Tidspress är en bidragande 
orsak till stress. Om man är stressad under en längre tid i kombination med att 
kroppen ej hinner att återhämta sig kan man även få försämrat immunförsvar vilket 
ökar risken för sjukdomar. Långvarig stress kan även orsaka bland annat huvudvärk, 
högt blodtryck samt hjärt och kärlsjukdomar.8 Om man väljer att mura väggarna 
kommer murarna att ha i stort sett egen tillgång till lägenheterna och slipper på så 
sätt bli stressade av övriga yrkesgrupper. 
 
Murare är ett av de yrken där ont i kroppen är särskilt vanligt och inom 
byggbranschen är var tredje skada en belastningsskada. Belastningsskador är idag 
en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i Sverige och beror ofta på monotont 
arbetsmönster och ensidig belastning.9 I och med valet av att mura badrummen 
kommer arbetet i sig att bli tyngre och framförallt är murning över axelhöjd 
påfrestande vilket kommer ske vid de sista skiften. Samtidigt är Leca-stenen en 
relativt lättarbetad sten som är enkel att mura med tack vare sina hålrum samt not 
och spont.  
 
 
 
 
 

                                                
8 www.arbetsmiljoupplysningen.se 
9 www.arbetsmiljoupplysningen.se 
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Den sammanlagda vikten för ett murat badrum är drygt fyra gånger större jämfört 
med ett med träregelstomme. Den tyngsta ingående delen, lecablocket, har en vikt 
av 7,6 kilogram jämfört med gipsskivan vikt på 20,3 kilogram och 
konstruktionsplywoodens vikt på 14,2 kilogram. Både gipsskivan och 
konstruktionsplywooden har även, vid hantering, ett betydligt klumpigare format. Det 
innebär att det är en betydligt större vikt som skall behandlas i och med ett murat 
badrum dock är de tyngsta komponenterna betydligt tyngre för ett gipsat badrum. 
 
Det är konstaterat att bearbetning av gipsskivor med glasfiber inte utgör någon 
hälsorisk. Dock kan en tydlig ökning av hudobehag och viss ökning av näsbesvär, 
som till exempel näsblod och snuva, kopplas till hantering av glasfiberinnehållande 
skivor10. Alltså även om det inte är hälsofara kan det uppkomma tydliga obehag, 
detta är en påföljd som man slipper i och med de murade väggarna. 
 
8.4 Miljö: 
Energiåtgången vid tillverkningen har varit svår att beräkna men har efter olika 
uppskattningar visa sig vara cirka 2,5 gånger högre för ett murat badrum. Det i sin 
tur ger en betydligt högre miljöpåverkan. Detta är inte en tillräcklig grund för att dra 
några vidare slutsatser av och bör undersökas vidare om det anses relevant. 

 
  

                                                
10 Hälsoproblem med glasfiberbaserade byggskivor. Örebro universitetssjukhus 
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9. SLUTSATSER 
 
9.1 Produktion 
I och med att detta är ett primiärprojekt för Midroc så måste man räkna med att man 
utvecklar produktionen efter hand. Murningen av badrummen gick betydligt snabbare 
och smidigare ju längre in i projektet man kom och man kan räkna med att 
utvecklingen kan gå ytterligare lite längre. 
 
Då olika entreprenörer kan komma in tidigare för att göra sina jobb i badrummen så 
förkortar man produktionstiden och produktionen kan flyta på smidigare. I och med 
att gipsentreprenaden ofta kan ligga på den kritiska linjen är detta ett effektivt sätt att 
förkorta entreprenadtiden. 
 
Elinstallationerna var mer komplicerade än man trott. Det kan därför vara av fördel 
att lägga extra fokus på detta under projekteringen och placera eventuell 
elinstallation som ej måste vara i de murade väggarna någon annanstans. Det kan 
handla om att flytta en brytare eller ett vägguttag en kort bit i sidled till exempel. 
 
9.2 Ekonomi 
 I och med den kortare entreprenadtiden och incitamenten för ett högre anbudspris 
så finns det absolut ekonomi i murade badrum om behovet finns hos beställaren och 
den är villig att betala. Trots eventuella prishöjningar från murarentreprenörer så 
finns det utrymmet för ekonomiska incitament att välja murade badrum sett även från 
Midrocs sida. 
 
Den förkortade entreprenadtiden leder även till minskade kostnader för Midroc då 
avetableringen av byggplatsen kan ske tidigare och man på så sätt dels ej behöver 
betala för produktionsledningen men samtidigt kan använda den på ett annat projekt. 
Vilket kan innebära en dubbel vinst. 
 
9.3 Arbetsmiljö 
De murade badrummen är tyngre att producera men med de ihåliga stenarna med 
sin speciella utformning blir det ett relativt lätt och enkelt murarjobb. Man ska dock 
inte frånse att murning är ett tungt jobb relaterat till flera arbetsförslitningsskador. Det 
är framförallt murningen av de sista skiften som blir tungt för bland annat axlarna. 
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Den glasfiberarmerade våtrumsskivan är inte hälsofarlig att bearbeta men kan ge 
upphov till obehag. Det gäller att använda korrekt skyddsutrustning. I och med detta 
finns inga särskilda vinster eller förluster som överväger vid ett eventuellt beslut 
angående murade väggar eller inte. 
 
9.4 Miljö 
Det är svårt att dra några kraftfulla slutsatser på grund av det relativt skrala 
underlaget. Det man kan se är att det i tillverkningsprocessen av ingående 
komponenter går åt betydligt mer energi till det murade badrummet. Detta är dock ett 
område som går att undersöka ytterligare och som kan passa en vidare 
undersökning. 
 
9.5 Slutord 
Den sammantagna och avslutande slutsatsen är att murade badrum är ett bra val, 
framförallt om gipsentreprenaden ligger på den kritiska linjen och tiden är en faktor. 
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BILAGA 1: VÅTRUMSVÄGG 2012 
 
Uppbyggnad: 
Utifrån och in: 
13 mm gips (KnaufDanogips Classic Board) 
70 mm träregel c/c 450 (Södra smartregel ) 
70 mm mineralull (Rockwool) 
15 mm konstruktionsplywood (Moelven Vänerply P30) 
13 mm våtrumsskiva (KnaufDanogips Humidboard 2.0) 
 
Total tjocklek: 111 mm (exklusive beklädnad) 
 
 

 
Bild 1: Uppbyggnad av våtrumsvägg 2012. www.sakervatten.se 
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Kostnad: 
 

 Mått Vikt Kostnad 

Komponent mm kg/m2 kg/st kr/m2 kr/st 

Gips 13 9 90 24,3 243 

Regel 70 1,8 18 25 250 

Isolering 70 2 20 23 230 

K-plywood 15 6,3 63 107 1070 

Humidboard 13 9 90 97,2 972 

Tätskikt 2 0,5 5 0 0 

Utlägg - 0,4 4 13,5 135 

Arbete    300 3000 

Totalt: 113 27 270 590 5900 

Tabell 1: “Våtrumsvägg 2012”-vägg.  
 
 
Presentation av ingående produkter 
KnaufDanogips Classic board:  
Standardgipsskiva tillverkad av 10% återvunnet gips. Kan på så vis i sin tur 
återvinnas till 100%.  
 
Södra Smartregel 
En prefabricerad träregel med tomrum för installationer. Mycket stabil och 
lätthanterlig regel som ger en ordentlig vägg. 
 
Moelven Vänerply P30K-plywood 15mm 
En plywoodskiva som består av ca 95% gran och furu samt lim och härdare. Fem 
olika lager krysslimmas för att få en stabil och hållbar skiva. 
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KnaufDanogips Humidboard 2.0 
Gipsskiva med en impregnerad kärna och glasfiberduk som vattenavvisande ytskikt. 
Speciellt framtagen till våtrum, är helt oorganisk och kan varken ruttna eller brytas 
ned. 
 
Rockwool stenullsisolering 
Standard mineralull skiva gjord av stenull. 
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BILAGA 2: “WEBER-LECA”-MURADE VÄGGAR 
 
Uppbyggnad: 
Utifrån och in 
2 mm Puts 
95 mm Leca 
0 mm Porfyllande puts 
1 mm Rollat tätsikt 
 
Total tjocklek: 98 mm (exklusive beklädnad) 
 

            
  Bild 1: Murat badrum utan ytbearbetning.      Bild 2: Murat och putsat badrum 

                          
Bild 3: “Weber Leca”-sten. www.weber.se Bild 4: Murarlåda. www.weber.se 
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Kostnad: 
 

 Mått Vikt Kostnad 

Komponent mm kg/m2 kg/rum kr/m2 kr/rum 

Puts* 1 1 10 45 450 

Puts 2 2 20 - - 

Leca 95 104,5 1045 651 6510 

Porfyll* - 0,5 5 80 800 

Tätskikt 2 1,5 15 -50 -500 

Flexoheft - 35 3,5 - - 

Fästlister - 0,5 5 - - 

Totalt: 100 144 1440 726 7260 

 *Tillkommit efter projektering, beskrivs i 7.1 och 7.2 
Tabell 1: “Weber Leca”-murade väggar.  
 
   
Presentation av ingående produkter 
LECA-block 95 
Leca-block 95 är baserade på lecas lättklinker, cement samt vatten och är framtagen 
för att användas i ej bärande innerväggar. Leca lättklinker är ett granulärt material 
som består av naturligt förekommande lera (98%) samt additativ bestående av järn 
och har expanderats i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 och 1200 
grader. Då bildas kulor av bränd lera med luftbubblor i. 
 
Leca-block 95 har två hål i mitten som gör det lättare att hantera, ger en lägre vikt 
samt möjliggör installationer dolda i väggen. Installationer kan även dras horisontellt i 
liggfogen. Blocken är försedda med not och spont både horisontellt och vertikalt som 
hjälper till så att blocken hamnar rätt direkt vid murning. Leca-blocken finns även i 
andra dimensioner för andra ändamål så som källar- och ytterväggar med mera. 
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Leca-balk 95 
Leca-balk 95 har samma beståndsdelar som leca-block 95 men är en massiv 
armerad balk som kan användas till exempel ovan dörrar och fönster. Leca-balk 95 
finns i tre olika längder 1500, 2400 och 3000. 
 
Flexoheft M2,5 
Flexoheft M2,5 är ett tunnfogsbruk som är speciellt framtaget för murning av 
lecaprodukter. Åtgången är cirka 3,5 kg/m2 vid murning av just leca-block 95. 
Bindemedlet  i flexoheft är portlandcement och kalciumhydroxid, ballasten består av 
sand och fillern är dolomit. Övriga tillsatsmedel samt smidighetsförbättrare är 
konfidentiella. Bruket appliceras snabbt och lätt med hjälp av en för ändamålet 
specialtillverkad murarlåda som fördelar bruket i lagom mängd på liggfogen. 
Stötfogen behövs ej. 
 
Weber.tec 1 Tätskiktsprimer samt Weber.tec 2 tätskiktsmembran 
Webers rollbara tätskiktslösning som är godkänd för betong och lättbetong med 
mera. Rollas på i två omgångar, först Weber.tec 1 tätskiktsprimer sedan efter 
torkning rollas Weber.tec 2 tätskiktsmembran ovanpå. 
 
Weber maxfix lagningsmassa 
Används som porfyllande massa på insidan av väggarna bestående av silikat och 
vitcement samt tillsatser. Kan fylla hål upp till 50 mm enligt tillverkaren utan 
nämnvärd sjunkning. Massan fäster på de flesta material så som betong, puts, skivor 
med mera. 
 
Weber gypsym.naturgips 
Puts som används på utsidan av badrumsväggen 
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BILAGA 3: BERÄKNINGAR 
 
Produktion och ekonomi 
 

● Det tar 8 timmar att göra en våtrumsvägg i badrummet. I varje hus är det 38 
badrum, om vi förutsätter att gipsentreprenaden ligger på kritiska linjen som 
den ofta kan göra skulle detta förkorta entreprenadtiden med: 

○ 8x38=304 timmar = 38 arbetsdagar 
 
Om arbetet utförs av 3 snickare skulle det innebära 12,7 arbetsdagar 
motsvarande ungefär 18 kalenderdagar. 

 
● Om vi räknar på driftskostnader för etableringen: 

○ Platschef       72´000 
○ Produktionsledare 4x48´000=  192´000 
○ Driftskostnader    100´000 
○ Totalt per månad    364´000 

 
● Besparingen per dag skulle då bli 364´000/30 ~ 12´000 kronor 

○ 18x12´000=216´000 
 

● Snitthyran för motsvarande objekt i Upplands Väsby ligger på 1500 kr/m2/år. 
Totala ytan för lägenheterna i Sigma är 12772 m2. 

 
● Beräknad med en driftskostnad på 400kr/m2/år skulle resultatet bli 1´500-

400=1100 kronor per år och kvadratmeter. Vilket motsvarar 
1´100x12´772=14´049´200 om året eller 38´500 per dag innebärande 
38´500x18=693´000 totalt. 

 
● Besparingen på 18 kalenderdagar skulle således ge beställaren ett resultat på 

693´000 och Midroc ett resultat på 364´000 
 

● Kostnadsdifferensen för produktion av de 190 badrummet blir 190x(7´260-
5´900)= 258´000 
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Material 
Samtliga data är hämtade från leverantörernas hemsida, ofta i form av 
byggvarudeklarationer. 
 
Våtrumsvägg 2012 
 
KnaufDanogips Classic board:  
Energiåtgång för tillverkning är i form av gasol 2,95 kWh/m2 och i form av el 0,75 
kWh/m2 vilket totalt blir  3,7 kWh/m2.  
 
Södra Smartregel 
Energiåtgång 0,045*0,070*2,485*0,7 (%)= 0,0055 m3 per regel ger: 
804 kWh El 
1,45 m3 biobränsle á 2,1 MWh  = 3,045 MWh enligt skogssverige.se 
5,25 L Diesel  á 9,8 kWh = 51,45 kWh enligt biogasportalen.se 
Totalt: 3900 kWh * 0,0055 = 21,45 kWh per regel = 19kWh/m2  
 
Rockwool stålregelskiva 70mm 
Energiåtgång vid tillverkning koks 1,55 kWh/kg, naturgas 0,35 kWh/kg, el 0,35 
kWh/kg och olja 0,07 kWh/kg ger totalt 2,27 kWh/kg. 2,27/1,82=1,2 kWh/m2. 
 
Moelven Vänerply P30K-plywood 15mm 
Energi: 10,9 MJ/kg skiva = 3,05 kWh/kg 
densitet 420kg/m3  
1,0*0,015*420 vikt per m2 = 6,3kg  ger 19,23 kWh/m2  
 
KnaufDanogips Humidboard 2.0 
Energiåtgång för tillverkning är i form av gasol 2,95 kWh/m2 och i form av el 0,75 
kWh/m2 vilket totalt blir  3,7 kWh/m2.  
 
 
Totalt blir det: 
3,7+19+19,23+1,2+3,7=46,83kwh/m2 eller 468,3 kwh/enhet 
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Leca-murade väggar 
Det har ej varit möjligt att få fram ett specifikt värde på energiåtgången för de 
murade väggarna. Genom en uppskattning har ett värde på 1100 kwh/enhet tagits 
fram. 
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