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TIDSSTUDIE.  

Flex undertakssystem vs Primär/Sekundär, P/S 
 

Bakgrund: 
Sedan Flex undertakssystem lanserades har vi haft ett behov av att 
göra jämförande tidsstudie mellan traditionellt undertakssystem 
med primär- och sekundärprofil, sk. P/S, och Flex undertakssystem. 
Det har varit önskvärt att utföra dessa studier med likvärdiga 
förutsättningar. 
 
I samarbete med Erlandsson Bygg AB har tidsstudien utförts mellan den 1-3 April 2014. Detta 
skedde vid Erlandssons byggplats kv Ringen i Kungshamn. Platschef Jan Olsson. Montörer 
Rasmus Stenström och Anders Fransson. Norgips representanter, Anders Karlsson, Johan 
Henriksson och Anders Larsson.

 

Förutsättningar: 
Två geometriskt likvärdiga lägenheter, med rum i vinkel,  användes. Markerat i blått på följande 
sida.  
Sovrumsväggen monterades efter att undertaket var på plats. I båda lägenheterna byggdes 
först ett ”provrum”, markerat i rött på följande sida, med respektive undertakssystem. Detta 
för att montörerna skulle få ”känna på” båda systemen. Montörerna hade monterat P/S förut 
medan Flex undertakssystem var helt nytt för dem. 
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Nedpendlingshöjden var ca 400 mm. Infästningen av 
upphängning gjordes i betong med spikplugg. Infästning av 
kantprofiler i vägg gjordes med spikplugg mot betong och med 
montageskruv mot gipsvägg. 
 
P/S – Upphängning gjordes med hålat pendelband vilket 
skruvades i sidan på primärprofilen. Upphängningen kapades 
med plåtsax. Sekundärprofilen kapades med plåtsax. 
Kantprofilen kapades med Norgips profilsax. Primärprofilen 
skarvades med 200 mm överlapp vilket skruvades samman. 
Sekundärprofilerna monterades med s300 mm och dessa 
skruvades i varje ”kryss” med två skruvar till primärprofilen. 
Sekundärprofilen skruvades också till kantskenan med en skruv. 
Sekundärprofilen skarvades med 200 mm överlapp vilket 
skruvades samman. 
 
Flex – Upphängningen gjordes med sk. Noniushängare. Primär 
och sekundärprofil skarvades med Flex skarvbeslag. Primär-
/sekundärprofilen kapades med Norgips profilsax. Kantprofilen 
kapades med plåtsax. Primär- och sekundärprofilen monterades 
i två nivåer med hjälp av kryssbeslag. 
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Resultat: 
Primär/Sekundär, P/S – 45 m2   
Montage av väggskena 40 minuter Krävs till viss del två man att montera. 

En som håller och en som fäster. 
Montage av hålband och 
primärprofil 

185 minuter Krävs till viss del två man att montera. 
En som håller och en som fäster. 

Montage av sekundärprofil 310 minuter Krävs till viss del två man att montera. 
En som håller och en som fäster. Ca 
270 skruvar totalt skruvades vid 
montaget. Ca 6 st/m2. 

Totaltid, 2 personer 535 minuter  
Total mantid: 1070 minuter  
Resultat: 24 minuter/m2   
 
Flex – 52 m2    
Montage av väggskena 25 minuter  
Montage av noniushängare 
och bärprofil 

120 minuter  

Montage av sekundärprofil 140 minuter  
Totaltid, 2 personer 285 minuter  
Total mantid: 570 minuter  
Resultat: 11 minuter/m2   

Sammanfattning: 
Bortsett från den uppenbara tidsbesparingen om ca 54 % så upplevs montaget av Flex 
undertakssystem som enklare, smidigare och effektivare än traditionellt undertak med primär- 
och sekundärprofil. För P/S åtgår mer mantid till att hålla produkterna vid infästning och 
montage. En stor nackdel med P/S är mängden skruvning som måste göras. Dels för att det är 
stora mängder skruv och dels för att skruvning under-upp är påfrestande och besvärligt. Skruv 
med borrspets måste användas. Att varma och vassa borrspån hamnar innanför kläder och i 
ansiktet upplevs också som negativt. Dessutom måste montören hålla emot primärprofilen vid 
skruvning vilket upplevs som ansträngande. 
Flexsystemets enkelhet gör det möjligt att ”producera” i större utsträckning. Enligt montörerna 
så upplevde de också montaget som mindre belastande då arbetet, framför allt med skruvning 
under/upp, belastar rygg/axlar avsevärt. Tiden med arbete med armarna över huvudet minskas 
radikalt och  montörerna vittnade om att de inte var lika trötta i axlar/rygg efter att ha 
monterat Flexsystemet jämfört med upplevd trötthet efter montage av P/S.   Dessutom så 
upplevs mängden ”skrot” som mindre. Detta i huvudsak beroende på att profilerna skarvas 
löpande. 
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