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ABSTRACT  

It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is 

because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, 

for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it 

can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of 

structures like for example concrete.  

Both Prefabricated concrete and wood structures are built in a factory, which reduce the risk 

of exposing the building to moisture, or cold, which in turn can lead to impaired quality of 

the material.  To protect the frames, an installation of a weather protection is done on the 

frame, but this makes the project more expensive. 

This thesis is based on literature studies, interviews with NM Bygg AB in Norrkoping and 

Peab in Vasteras, it is also based on a computer program named Bidcon. This program 

clarified the differences between wood and prefabricated concrete structures both in price 

and between times.  

The final goal with this work is to demonstrate and show the technical and economical 

differences between two different options of carcasses and to decide which option is the most 

preferable and profitable to be used to construct a two-story house. The technical part 

includes fire safety, moist resistance and sound resistance. 

The result showed that prefabricated concrete structures have better sound, fire and moisture 

properties compared to wood frames in terms of technical properties. Although concrete 

structures have these technical advantages, it is still possible to build with wooden frames if 

the technical areas are treated with some care. While in price, the wooden frame has a lower 

overall cost than the concrete frame. 

 

The end result of this thesis shows that there are some differences between wooden frames 

and concrete when it comes to the technical or economical parts. Both options could meet the 

requirement to build a two-story house, for example bearing capacity, moisture safety and 

the sound insulation. Since prefabricated concrete structures have shorter construction 

times, there will be lower workplace costs compared with wood-frames. Both frames are 

mounted in the workplace, but what separates these two bodies from each other is time for 

assembly and construction costs. 

Prefabricated wooden frames have longer construction time compared to prefabricated 

concrete structures. Higher material cost for the concrete frame, however,  this means that 

the concrete frame will be 155,000 SEK more expensive than the wooden frame for the 

studded house with 156 m2 total floor area (use area). An important limitation is that this is a 

study example with a number of specific conditions and simplifications. Ultimately, of 

course, it is up to the customer to choose the most appropriate frame. 

Keywords: wooden, two-story house, concrete, price, time, netto calculation 
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SAMMANFATTNING  

Det är ganska uppenbart att det byggs fler villor av trä än med betong i Sverige och det beror 

på att landet har mycket skog. Att bygga villor med trä har sina fördelar, tillexempel inga 

tunga konstruktioner att lyfta under konstruktionsfasen. Dock är trä ett organiskt material 

och det gör att det är känsligt för fukt, därför finns det också andra stomalternativ att bygga 

med, som t.ex. betong.  

Båda prefabricerade betongstommar och trästommar byggs i fabrik vilket minskar risken till 

att de utsätts för byggfukt eller kyla som i sin tur försämrar kvalitén på materialet. Skulle 

stommen konstrueras i den öppna omgivningen så finns det stor risk att stommen kan 

drabbas av byggfukt. För att skydda stommen mot fukt kan ett väderskydd monteras på 

stommen men det gör att projektet blir kostsamt och tar längre tid att bygga.  

Det slutliga målet med detta arbete är att redovisa de tekniska och ekonomiska skillnaderna 

mellan två olika stomalternativ och bestämma vilket stomalternativ som är lämpligast och 

mest lönsamt att använda vid byggnation av friliggande tvåvånings småhus. Den tekniska 

delen omfattar brandsäkerhet, fuktsäkerhet och ljud.  

Examensarbetet är baserat på en litteraturstudie, intervjuer med NM Bygg Ab i Norrköping 

och Peab i Västerås samt på uträkningar i mjukvaran Bidcon. Detta program användes för att 

beräkna skillnaderna på pris och byggtider mellan prefabricerade trä och betongstommar. 

Resultatet visade att prefabricerade betongstommar har bättre ljud-, brand- och 

fuktegenskaper jämfört med trästommar när det gäller de tekniska egenskaperna. Trots att 

betongstommar har dessa tekniska fördelar är det fortfarande möjligt att bygga med 

trästommar om de tekniska områdena behandlas med viss omsorg. Medan prismässigt har 

trästommen lägre totalkostand än betongstommen.   

Slutresultaten i detta examensarbete har visat att det finns skillnader mellan trä- och 

betongstommar när det gäller de tekniska och ekonomiska skillnaderna. Men båda 

alternativen uppfyller de förutsättningar och krav som behövs för att kunna bygga en 

tvåvånings småhus med tanke på bärförmåga, fuktsäkerhet och ljudisolering. Eftersom 

prefabricerade betongstommar har kortare byggtider då blir det lägre 

arbetsplatsomkostnader jämfört med trästommar. Bägge stommarna monteras på 

arbetsplatsen men det som skiljer dessa två stommar ifrån varandra är tid på montage och 

byggmaterialkostnaden.   

Prefabricerade trästommar har längre byggtid jämfört med prefabricerade betongstommar. 

Högre materialkostnad för betongstommen gör dock att betongstommen blir 155 000 kr 

dyrare än trästommen för det studerade småhuset med 156 m2 total golvarea (bruksarea). En 

viktig begränsning är att det här handlar om ett studerat exempel med ett antal specifika 

förutsättningar och förenklingar. I slutändan är det naturligtvis upp till beställaren att välja 

den lämpligaste stommen. 

Nyckelord: trä, tvåvånings småhus, stomalternativ, betong, nettokalkyl, kostnader, tid. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................ 2 

2 METOD ............................................................................................................................3 

2.1 Husbeskrivning........................................................................................................ 4 

 Materialbeskrivning baserad från Bidcon.......................................................... 4 2.1.1

2.1.1.1. Trästomme ..................................................................................................4 
2.1.1.2. Betongstomme ............................................................................................6 

2.2 Allmänt ..................................................................................................................... 7 

 Prefabricerade trähus....................................................................................... 7 2.2.1

 Prefabricerade betonghus ................................................................................ 7 2.2.2

2.3 Stomsystem ............................................................................................................. 8 

 Trästomme ....................................................................................................... 8 2.3.1

2.3.1.1. Massivträstomme ........................................................................................8 
2.3.1.2. Regelstomme ..............................................................................................9 

 Betongstomme ................................................................................................. 9 2.3.2

2.3.2.1. Prefabricerad betongstomme ......................................................................9 
 Stomstabilisering system ................................................................................10 2.3.3

2.4 Fuktsäkerhet ...........................................................................................................11 

 Trä ..................................................................................................................11 2.4.1

2.4.1.1. Mögelproblem ........................................................................................... 12 
2.4.1.2. Rötsvampar............................................................................................... 13 
2.4.1.3. Väderskydd ............................................................................................... 14 

 Betong ............................................................................................................14 2.4.2

2.5 Brandsäkerhet ........................................................................................................16 

 Trä ..................................................................................................................17 2.5.1

 Betong ............................................................................................................18 2.5.2

2.6 Ljud ..........................................................................................................................18 

 Trä ..................................................................................................................19 2.6.1

 Massivbjälklag.................................................................................................20 2.6.2

 Ljudstoppare ...................................................................................................20 2.6.3

2.6.3.1. Vertikal ljudstoppare .................................................................................. 20 
2.6.3.2. Horisontellt ljudstoppar .............................................................................. 20 



 

 Betong ............................................................................................................21 2.6.4

3 RESULTAT .................................................................................................................... 22 

3.1 Teknisk jämförelse .................................................................................................22 

 Fukt .................................................................................................................22 3.1.1

 Brand ..............................................................................................................22 3.1.2

 Ljud .................................................................................................................23 3.1.3

3.2 Ekonomisk jämförelse baserad på Bidcon ...........................................................23 

3.3 Intervjusammanställning .......................................................................................25 

 NM BYGG AB .................................................................................................25 3.3.1

 PEAB ..............................................................................................................25 3.3.2

4 DISKUSSION................................................................................................................. 27 

4.1 Vad har betong- trästommar för tekniska egenskaper? ......................................27 

 Fukt .................................................................................................................27 4.1.1

 Brand ..............................................................................................................27 4.1.2

 Ljud .................................................................................................................28 4.1.3

4.2 Resultatdiskussion .................................................................................................28 

5 SLUTSATSER ............................................................................................................... 30 

6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE.......................................................................... 32 

REFERENSER ..................................................................................................................... 33 

BILAGA 1: INTERVJUER ...................................................................................................2 

Intervju med NM Bygg AB ............................................................................................... 2 

Intervju med PEAB .......................................................................................................... 4 

BILAGA 2: NETTOKALKYL FRÅN BIDCON......................................................................6 

BILAGA 3: SLUTSIDA FRÅN BIDCON ............................................................................ 12 



 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Massivträstomme med fem skikt (Träguiden, 2016a) .................................................. 8 

Figur 2: Regelstomme för enfamiljshus (Byggahus, 2006) ....................................................... 9 

Figur 3: sandwichvägg (svenskbetong, u. å b) ......................................................................... 10 

Figur 4: Tre mest använda stabilisering metoder, (T. Isaksson, A.Mårtensson, & 

S.Thelandersson, 2010)........................................................................................... 10 

Figur 5: Mögelsvamparnas utveckling (Träguiden, 2016c) ......................................................12 

Figur 6: Väderskydd på byggställning (Träguiden, 2016e) .......................................................14 

Figur 7: Luft och stomljud i våningshus (Berg, 2008) ............................................................. 18 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: tabellen visar detaljerat vad varje element i trästommen innehåller .......................... 5 

Tabell 2: tabellen visar detaljerat vad varje element i prefabricerade betongstommen 

innehåller .................................................................................................................. 6 

Tabell 3. Visar krav på brandvägg (Brandskydds Handboken, 2005) ...................................... 17 

Tabell 4: Uppskattningar av  tid och pris för byggnation med trä, baserade på Bidcon ......... 24 

Tabell 5:  Kostnadsuppskattningar för prefabricerad betongstomme som baserade på Bidcon

 ................................................................................................................................. 24 

Tabell 6: visar likheter och olikheter mellan NM Bygg Ab och PEAB ..................................... 26 

Tabell 7: fördelar och nackdelar med trä- och betongstommar......... Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///ox-adm-fs-01/gemensam/MSK/Alla/Ratha/Trä%20-%20och%20betongstommar%20i%20tvåvåningshus%202016-12-22.docx%23_Toc470164865
file://///ox-adm-fs-01/gemensam/MSK/Alla/Ratha/Trä%20-%20och%20betongstommar%20i%20tvåvåningshus%202016-12-22.docx%23_Toc470164870


 

BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Br1 Utformning av byggnader ska tas hänsyn till stort 
skyddsbehov 

[MJ/kg] 

Br2 Utformning av byggnader ska tas hänsyn till måttligt 
skyddsbehov 

[MJ/kg] 

Br3 Utformning av byggnader ska tas hänsyn till litet 
skyddsbehov 

[W] 

REI Bärförmåga, integritet och isolering  

EI Integritet och isolering  

E Integritet  

M Mekanisk påverkan  

EI1 och EI2 Erforderlig integritet och isolering för 
brandavskiljande fönster som bara öppnas med 
verktyg, nyckel eller liknande och det gäller också för 
branddörrar 

 

A2, B, C, D Klassbeteckningar är alltid kombinerad andra index t 
ex s2 och d2 

 

S2 De tillåtna brandgaser som får avge från 
byggnadsdelen        

 

d2 det finns inte något krav på hur mycket begränsning 
av brinnande partiklar och droppar 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 

BBR Boverkets byggregler  

Tj  Tjocklek  



 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

A-filter Mäter båda arbetsbuller och samhällsbuller.  Den är 
dominerande och används för alla typer av buller.  

C-filter  Används i vissa fall där lågfrekvent buller dominerar.  

Luftljud,  Innebär det ljudet som finns i luften och som 
uppkommer från röster eller tv o.s.v. 

Stomljud 
(stegljud)  

När len ljudkälla få en direkt kontakt med en 
rumsskiljande byggnadsdel, tillexempel regel i golv 
eller bjälklag.    
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1 INLEDNING 

Det finns olika krav vid byggnation av friliggande tvåvånings småhus som måste uppfyllas. 

Byggutveckling av husbyggnationen har varit tydligt under senaste åren att nuförtiden går 

företagen genom olika aspekter först innan byggprocessen påbörjas för att mäta lönsamheten 

av projektet.  

Val av ämnet på examensarbetet kan vara intressant för läsaren eftersom det är ovanligt att 

bygga tvåvånings småhus av prefabricerade betongstommar i Sverige.  

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett land som har mycket skog som kan brukas inom olika branscher, tillexempel 

vid byggnation, möbeltillverkning eller i tillverkning av verktyg o.s.v. (Svenskt Trä, 2014a). I 

början av 1900-talet blev det ganska populärt i Sverige med att bygga trähus. Dock var det 

under lång tid så att många inte vågade bygga med trä på grund av bränder, och på grund av 

hur fort bränder kunde sprida sig mellan husen, och därför var byggnation med betong 

dominerande fram till slutet på 1900-talet, (Svensk Betong, 2014a). Dagens byggteknik är 

annorlunda än vad det var för 10 år sedan. Nyaste byggtekniken erbjuder stabilare hus med 

bra inneklimat. Ur den tekniska synpunkten har dagens hus blivit säkrare samt mer 

utvecklade husmodeller, men samtidigt har priserna stigit. Komplicerade konstruktioner 

kräver att underhåll och skötsel utförs primärt för att behandla de tekniska problemen, t.ex. 

fuktskador.     

Limträ är den mest hållbara typen av trä inom byggbranschen och används i många 

husstommar. Byggnation med limträ ökade kraftigt i Sverige på grund av ökad kunskap om 

materialet (Svenskt Limträ, 2001). Nackdelarna med att bygga med trä är att det är känsligt 

mot fukt. Fukt kan leda till uppkomst av mögel, och huruvida detta inträffar är beroende på 

rumstemperatur och den relativa fuktigheten. 

Betong är ett industriellt byggmaterial med relativt kallt och hårt utseende, som kan 

kombineras med andra material för att skapa något ett önskvärt utseende (Svensk Betong, 

2014a). På grund av att betongen är ett oorganiskt ämne drabbas den inte av fukt lika lätt. 

Detta gör betongen till ett lämpligt material att bygga med och speciellt för 

grundkonstruktioner. För att förstärka betongen mot drag och böjskrafter armeras den, vilket 

gör att den blir dyrare och gör att vissa föredrar att använda betong endast i 

grundkonstruktioner och inte i stommen (Dynamiskwebb, u. å). 

Under 1900-talet hade Sverige ett krav på att trähusen inte fick vara mer än 2 våningar höga 

och för att bygga högre än så var det tvunget att använda annan stomme. Det kravet fanns på 

grund av tidigare erfarenheter av brand men också på grund av bristande kunskaper inom de 

olika tekniska områdena, såsom brandskydd, ljud och stabilisering när det gäller trähus. 

Betongen har varit dominerande bara vid byggnation av flervåningshus, och därför är det 

sällan man ser trähus i Sverige med mer än två våningar. Byggandet av tvåvåningshus med 

olika material har utvecklats under åren, och det har börjat byggas trä- och betonghus med 

olika planlösningar (Dynamiskwebb, u. å). 
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1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att göra en fördjupad jämförelse mellan två olika stomalternativ 

som är trä- och betongstomme för ett tvåvåningshus av typen friliggande småhus med en 

total golvarea (bruksarea) 156 m2, alltså 78 m2 per våningsplan. 

 Uppgiften går ut på att studera en kostnadsjämförelse och en teknisk jämförelse mellan de 

valda stommarna.  

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar besvaras i arbetet: 

 Vad har betong- trästommar för egenskaper? Samt hur skiljer de sig åt. 

 Hur kan tillverkningen påverka kostnaderna? 

 Vad är företagarnas åsikt gällande trä- och betongstomme? 

 Vilket stommalternativ är lämpligaste att använda vid byggandet av tvåvånings 

småhus? 

1.4 Avgränsning 

Tidsramen på examensarbetet är ganska begränsat till 10 veckor. I detta arbete behandlas 

endast prefabricerade trä och- betongstommar, eftersom stålstommar sällan används vid 

byggnation av tvåvåningshus. Inga fördjupande studier kommer att utföras inom platsgjutna 

stommar eftersom examensarbetet endast täcker prefabricerade stommar. 
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2 METOD 

Rapportens innehåll är baserat på data och information som har inhämtats med hjälp av en 

omfattande litteraturstudie av betong- och trästommar. Det har sökts information om vad 

skillnaden mellan dessa är ur tekniska och ekonomiska synpunkter.  

Litteraturstudien är främst baserad på webbsökningar på nätet där det har använts sökord 

som t.ex. betongstommar, Prefab, trä och ”jämförelse mellan stommar”. Sökningen har 

resulterat i olika websidor, böcker, artiklar, pdf-filar, gamla liknade examensarbete och 

vetenskapliga artiklar. Med informationen från litteraturstudien skapades ett frågeformulär 

som underlag till intervjuerna. Ett möte bestämdes sen med Peab samt handledaren Pär 

Lindgren, VD på NM-BYGG för att göra en intervju och ställa frågor. Dessa intervjuer 

skapade en bra bild av byggbranschens synpunkter angående jämförelsen av de valda 

stommarna samt hur de ser på att bygga tvåvånings småhus med dessa stommar. Dessa 

intervjuer kommer att vara underlag för slutresultatet som man får fram av programmet 

Bidcon.  

Bidcon har använts för att utföra beräkningar i examensarbetet. Bidcon är ett 

produktionsprogram som användes i många byggprojekt. Bidcon uppdateras månadsvis 

automatiskt med alla senaste priserna på material (elecosoft, 2016). I detta program kan man 

mata in materialen som behövs för att bygga huset och för att få en väl organiserad kalkyl, 

sedan när man är färdig med all data så får man en slutsida/slutanbud på det totala 

entreprenad summan som bygget kommer att kosta. Arbetet började med att samla de data 

som behövs om båda stommarna, vilka byggnadsdelar som är viktigast att ta med samt vad 

innehåller varje byggnadsdel för material, t ex. vad bjälklag och yttervägg består av.  

All data som behövdes för bygga husstommen samlades från egna erfarenheter från 

utbildningen samt fått hjälp av Pär Lindgren på Nm Bygg som kontrollerade det samlade 

data ifall den hade några brister eller om någonting behövdes kompletteras. Det samlade 

data matades in i byggprogrammet BidCon.   
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2.1 Husbeskrivning 

Resultatet av de två olika stomalternativen har baserats på ett befintligt hus som Eksjöhus 

har ritat (se bilaga 5, Planlösning). Husets stomme är redan byggt av trä. Detta arbete går ut 

på att göra två olika fall med två olika stomalternativ så att det ena fallet ska göras genom att 

en trästomme väljs till huset, medan det andra fallet ska en betongstomme väljas. Båda 

stomalternativen har sina egna material och sitt eget sätt att byggas. Med hjälp av BidCon 

kan man fylla i all information som behövs angående de valda stomalternativen. Efter att har 

fyllt i nödvändig information så får man ett tydligt resultat som kan användas till att göra en 

teknisk- och ekonomisk jämförelse. Resultatet innehåller prisskillnaden och hur lång tid det 

tar att tillverka och montera varje stomme. Dessa skillnader ger en tydlig bild av vilket 

stomalternativ som är lämpligast att välja. 

Det befintliga huset har total bruksareaarea 155,6 m2. Huset består av två våningar, varje 

våning har bruksarea 78 m2. I entrévåningen ligger vardagsrummet, sovrummet, entrén, tvätt 

och WC, medan övervåning har tre sovrum, allrum, arbetsplats och en klädkammare (se 

bilaga 5, Planlösningen ).  

 Materialbeskrivning baserad från Bidcon  2.1.1

2.1.1.1. Trästomme 

Vid första fallet har valts ett trähus med prefabricerad regelstomme. Innehållet av 

trästommen är en träyttervägg med bredden s600-utvändig panel, mellanbjälklag med area 

90 m2, sammansatta yttertak med area 124 m2. Huset har två typer av innerväggar, bärande 

och icke bärande väggar. Huset stabiliseras med fackverk systemet och därför kommer det att 

ha ett triangelformat tak, se rubrik ”Fackverk” 2.3.3.1.  
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Tabell 1: tabellen visar detaljerat vad varje element i trästommen innehåller 

Yttervägg  Prefabricerad yttervägg med utvändigpanel med 45x195 stomme. 
Två stycken Plywood med tj= 12 mm fästas på träreglarna. Väggen 
bekläds med gipsskivor med tj= 13 mm som fästas på Plywooden. 
Väggen isoleras med mineralull isolering.  
 
Tid (tim/tot) = 327 tim 
Nettopris (kr/tot) = 107 481 kr 
Ytterväggarea = 185 m2 

 
Mellanbjälklag  Mellanbjälklaget är av trä med tj=300. Den isoleras med sprutad 

lösull samt med akustikprofil för att hindra ljudtransmissionen. I 
undersidan av bjälklag fästs en brandsäkergipsskiva med tj= 15 mm. 
Som golvunderlag används en spånskiva med tj = 22 mm. 
 
Tid (tim/tot) = 113 tim 
Nettopris (kr/tot) = 102 000 kr 
Bjälklagarea = 90 m2 

 
 
 
Yttertak  

Yttertaket täcks med kupiga tegelpannor, därunder ligger en 
taktäckning av papp som är brand klassad samt stänger otätheterna. 
Under den uppstolpade taket ligger ett parallelltak med trästomme, 
övriga detaljer i tak se bilaga 2.   
 
Tid (tim/tot) = 204 tim 
Nettopris (kr/tot) = 170 000 kr 
Takfot och gavelarea = 14,6 m 
Yttertakarea = 124 m2 

 
Innerväggar 
(bärande)  

Den bärande ytterväggen har en mellanväggstomme med 45x120 
som isoleras med mineralull och täcks av bägge sidorna med dubbla 
gipsskivor. Väggen innehåller en akustikprofil för att uppfylla 
ljudkraven. 
 
Tid (tim/tot) = 37 tim 
Nettopris (kr/tot) = 13 500 kr 
innerväggarea = 31 m2 

  
Platta på mark Plattan är ganska standard och används i byggnation av de flesta 

husen. Huvudbestående delar i plattan är C25/30 klass 2 betong med 
tg betong. En NK500AB-w armeringsnät i plattan för ta 
konstruktionens laster. Ett lager av kapillärbrytande makadam med 
lager tj= 150 mm. 
 
På samma sätt kommer plattan på betonghuset att byggas.  
 
Tid (tim/tot) = 25 tim 
Nettopris (kr/tot) = 26 000 kr 
Platta på mark = 90 m2 

 
Grundkonstruktioner  En gjuten kantbalk med h= 400 och l=1200 som isoleras med XPS 

skiva med tj= 70.  
 
Tid (tim/tot) = 13 tim 
Nettopris (kr/tot) = 24 000 kr 
Grundkonstruktion = 39 m1 
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2.1.1.2. Betongstomme 

Andra fallet har valts en betongstomme som innehåller prefabricerad yttervägg 

(sandwichelement), prefabricerad mellanbjälklag och parallell betong tak. Husets 

innerväggar består av bärande betongväggar och icke bärande av prefabricerad plåt. 

Stabilisering metoden i detta hus kommer att vara Ramverk-system som är lämpligast för 

prefabricerade betonghus, se rubrik ”Ramverk” 2.3.3.2.  

Tabell 2: tabellen visar detaljerat vad varje element i prefabricerade betongstommen 
innehåller 

Yttervägg  Ett prefabricerat sandwichelement med 100 mm betong ytterst, 100 
mm styrencellplast, och 100 mm betong innerst. 

 
Tid (tim/tot) =  120 tim 
Nettopris (kr/tot) = 341 000 kr 
Ytterväggarea = 185 m2 

Mellanbjälklag  Prefab HD/F mellanbjälklag standard.  Över HD/F plattan ligger ett 
skikt av överbetong med tj = 50 mm sedan tillkommer ett flytspackel 
med tj =7 mm för jämn yta. 
 
Tid (tim/tot) = 34 tim 
Nettopris (kr/tot) = 108 300 kr 
bjälklagarea = 90 m2 

 
Yttertak  Se beskrivning av yttertak ovan. 
Innerväggar 
(bärande)  

En armerad prefabricerad innervägg med tj= 100 mm av C25/30 
betong klass 2. 
 
Tid (tim/tot) = 13 tim 
Nettopris (kr/tot) = 383 000 kr 
Ytterväggarea = 31 m2 

 
Platta på mark  Se beskrivning av platta ovan.  

 
Grundkonstruktioner  En gjuten kantbalk med h= 400 och l=1200 som isoleras med XPS 

skiva med tj= 70.  
 
Tid (tim/tot) = 13 tim 
Nettopris (kr/tot) = 24 000 kr 
Grundkonstruktion = 39 m1 
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2.2 Allmänt  

För att få byggtekniska och konstruktionsmässiga kunskaper kring byggande av 

tvåvåningshus görs en litteraturundersökning där målet är att identifiera tryckta och 

elektroniska källor med olika perspektiv inom det valda ämnet. Studien handlar om att hitta 

tillräckligt med information angående det nämnda ämnet, och som senare kommer att 

användas för jämförelse med de resultat som studien, genom intervjuer och beräkningar, har 

resulterat i.  

 Prefabricerade trähus  2.2.1

Trä och virke är ett av de äldsta byggmaterialen som använts genom alla tider. I Sverige finns 

stor tillgång till skog som är en källa till trä och virke för bl.a. byggsektorn. Trä som 

byggnadsmaterial har en god isoleringsförmåga och hög hållfasthet. Under rätta 

förutsättningar kan trä också ha en god beständighet. Bearbetning av trä är lätt vilket gör att 

byggarbeten kan utföras snabbt i jämförelse med andra byggarbeten där stål eller betong 

används i stället. Träet är dock känsligt för fukt, insektsangrepp och röta (B. Rehnström & 

C.Rehnström, 2014). Detta avsnitt fokuserar på trästommar och ger en introduktion till hur 

trähus byggs. Höga hus (mera än två våningar) som byggts med trästomme i Sverige kan idag 

även innehålla bl.a. trapphus och hisschakt gjorda av trä. 

 Prefabricerade betonghus  2.2.2

Huvudbestådelarna i betongen är 80 procent grus, sand, sten och resten är cement och 

vatten. Dessa kompententer bildar tillsammans ett robust material med många egenskaper. 

Det som kan försämra sammanhållande förmågan hos cementet är vatten. Ju mer vatten som 

tilläggs till betongen desto sämre blir egenskaperna som täthet och livslängd (Carlsson & 

Kyösti , 1996). För att förbättra betongens egenskaper, såsom livslängd och gjutegenskaper, 

samt bibehålla de väsentliga egenskaperna så tilläggs olika typer av tillsatsmedel. För att 

minska påverkan på miljön används även återvunna produkter som slagg och flygaska. Mer 

än 90 procent av den använda betongen går att återvinna på grund av att betongen är 

tillverkad av naturmaterial och för att den inte innehåller miljöskadliga ämnen 

(svenskbetong, u. å b). 

Betongen är ett kostnadseffektivt material som håller länge och kräver ett minimum av 

underhåll. Den mest använda betongen är den armerade betongen, eftersom den underlättar 

byggandet av konstruktioner med komplexa planlösningar, till exempel bostäder, broar och 

tunnlar. Betong är ett vackert och formbart material med estetiska möjligheter, som bidrar 

till ett funktionellt samhälle (svenskbetong, u. å b). 
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2.3 Stomsystem  

 Trästomme  2.3.1

Ett trästommesystem definieras som ett system där de bärande elementen i stommen har 

utförts i trä, vilket inte ska förväxlas med en konstruktion där enbart fasaden har utförts i trä 

och stommen i annat material som t.ex. stål eller betong (Svenskt trä, 2016). Sedan 2000-

talet har produktionen ökat av tvåvåningshus i trä med ett så kallad modernt träbygge. Ett 

antal orsaker till denna ökning är bl.a. att de moderna byggmetoderna ger möjlighet för 

kortare byggtider, mindre arbetskostnader och kortare leveranstid. I dagsläget finns det tre 

alternativa system för att bygga flervåningshus i trä, nämligen skivsystem i massivträ 

(massivträstomma), pelar-balk system och regelstomme. Val av adekvat byggsystem beror på 

vilken typ av byggnad som ska konstrueras. 

2.3.1.1. Massivträstomme 

En massivträkomponent eller planelement består, enligt svensk standard, av en skiva som 

innehåller trämaterial limmade i flera olika skikt, där varje skikt är vinkelrätt mot de 

påstötande skikten. En massivskiva kan vara flerskiktad men alltid med ett udda nummer av 

skikt så att de två yttersta skikten alltid har samma fiberriktning (d.v.s. de två ytskikten är 

parallella med varandra). Flerskiktskivorna kan också kallas korslimmade skivor (KL-skivor). 

En stomma av massivträ består av bjälklag och väggar som kopplats till varandra. Denna typ 

av stomme används normalt för småhus och flervåningshus som har extra krav på 

exempelvis ljudisolering eller bärförmåga. För mindre byggprojekt som småhus eller 

flervånings bostadshus med mindre spännvidder än 12 meter är det möjligt att använda 

planelement för både bjälklag och väggar. Vid stora spännvidder (för t.ex. större lokaler) kan 

det behövas en komplettering med pelare och balkar (Träguiden, 2016a). 

Figur 1: Massivträstomme med fem skikt (Träguiden, 2016a) 
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2.3.1.2. Regelstomme  

Regelstommen kan också kallas för lättbyggnadsteknik och det finns många enfamiljshus 

som konstruerats med denna stomme. Det är dock enkelt att stabilera eller förankra denna 

typ av stomme för flervåningshus, upp till 3-4 våningar. Några av fördelarna med denna 

stomme är att det finns många kunniga leverantörer som kan montera denna typ av stomme 

då den är enkel att montera, transporten är smidig och man kan göra smidiga planlösningar. 

Nackdelen är att den monteras på plats och därmed kan det ta längre tid (Itu, 2012).  

Det prefabricerade trähuset kommer att byggas med denna typ av stomme eftersom att den 

är lämpligast att bygga med och är vanligast i Sverige.  

 Betongstomme  2.3.2

Betongstommar kan tillverkas med två olika byggmetoder, antigen gjuts stommen på plats 

eller bygga med en prefabriceradstomme.  

2.3.2.1. Prefabricerad betongstomme  

Ett industriellt byggande som innebär att stommen tillverkas i fabrik och därpå levereras den 

vidare till arbetsplatsen för montering. Byggherren och entreprenören bestämmer i tidiga 

skeden vilken typ av betongstomme de vill använda, om projektet kommer utföras med 

platsgjutet stomme eller prefabriceradstomme. Erfarenhet och lönsamhet är de 

huvudomständigheterna som byggherren och entreprenören utgår från vid valet.  

Forskarna har studerat, under de senaste åren, tryckhållfastheten hos betongen samt 

utvecklat det. För några år sedan fanns det inte så många betongklasser man kunde välja 

mellan men idag finns det till och med betong av kvalité C60/75. Prefabricerad betong är den 

enklaste och snabbaste tillverkningssättet vid byggnation av små och lätta byggnader. 

Fördelarna med prefabricerade konstruktioner består av generellt korta byggtider, vilket ger 

lägre kostnader. Dessutom finns det fördelar med lägre platsomkostnader, och mindre 

avfallsvolymer. Detta ger en ren byggarbetsplats (Altun & Utriainen, 2013).  

Figur 2: Regelstomme för enfamiljshus (Byggahus, 2006) 
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Figur 3: sandwichvägg (svenskbetong, u. å b) 

Det finns olika alternativ på prefabricerade stommar, och valet av vilken som är lämpligast 

att använda beror på vilken byggnadstyp som ska byggas (prefabsystem, 2009).  

De vanligaste alternativen för prefabricerade betongstommar är: 

 Pelarbalksystem  

 Bärande väggsystem 

 Kombination av pelarbalksystem och bärande väggsystem 

 Stomstabilisering system 2.3.3

Trästommar påminner om stål- och betongstommar med avseende på stabiliteten. 

Totalstabiliteten på hela trästommar måste dimensioneras för att säkerställa att stommen 

dimensioneras på rätt sätt. Det som innebär med stomstabilisering är att den bärande 

stommen dimensioneras för att ta hand om de laster som konstruktionen utsätts för. 

Konstruktionslasterna är den horisontella lasten som består av vindlaster, 

snedställningskrafter (som är ett resultat av att det inte är möjligt att utforma helt raka 

pelare) samt inverkan av excentriska laster.  

Det finns tre olika stabiliseringsmetoder för byggnader och dessa är fackverk, ramverk och 

skivverkan. Det är möjligt att kombinera de tre stabiliseringsmetoderna, till exempel kan 

hallbyggnader stabiliseras genom skivverkan och fackverk (T. Isaksson, A. Mårtensson, & S. 

Thelandersson, 2010). 

 

 

 

 

Figur 4: Tre mest använda stabilisering metoder, (T. Isaksson, A.Mårtensson, & 
S.Thelandersson, 2010) 
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2.4 Fuktsäkerhet 

 Trä  2.4.1

Fuktskador som kan skada träelement genom att mögel och svampar kan växas på de olika 

organiska- och oorganiska materialen och detta beror på vissa faktorer som relativa 

fuktigheten och temperatur. Om exempelvis temperaturen är 20˚C och den relativa 

fuktigheten ligger mellan 75-80 % så finns det stor risk att fukten börjar öka i trämaterial och 

risken blir ännu större om trämaterialet är smutsigt.  Fuktproblem leder också till att orsaka 

hälsoproblem (Johansson & Stenfeldt, 2013). 

I praktiken har trä alltid ett innehåll av en liten mängd vatten. I cellväggarna kan det finnas 

hygroskopiskt bundet vatten och i vedcellernas hålrum kan det också finnas fritt vatten. 

Fukthalten, också kallad fuktkvoten, beräknas som halten av vatten (både fritt och kemiskt 

bundet vatten) i förhållande till träets torrvikt vilket gör att man ibland kan ha en fuktkvot på 

över 100 %. När trä torkas, avgår först det fria vatten i vedcellernas hålrum. Under denna 

process påverkas inte virkets hållfasthet eller formstabilitet. När all fritt vatten har avgått når 

man det så kallade fibermättningspunkten (för flera trädtyper mellan 25 % och 30 %). Vid 

ytterligare uttorkning avgår vattnet från cellväggarna vilket påverkar formstabiliteten och 

virket kan minska i dimensionen och vrida på sig samt spricka. Träets fuktkvot anpassar sig 

med tiden till den omgivande luftens fuktighet. När träet torkas ut krymper det normalt, 

likaväl som det sväller vid uppfuktning (T. Isaksson, A. Mårtensson, & S. Thelandersson, 

2010). 

På sommaren har man mindre skillnad på temperatur inomhus och utomhus vilket gör att 

även den relativa luftfuktigheten inte varierar mycket mellan ute och inne. På vintern har 

man däremot mycket varmare inomhus än utomhus och därmed mycket torrare luft 

inomhus. Detta ger ett instabilt läge för trämaterial under kalenderåret. Det finns tre olika 

klimatklasser som kan väljas vid dimensionering; 

 Klimatklass 1: Trämaterialets fuktkvot vid temperatur 20°C och luftfuktighet som 

inte går över 65 %. Detta gäller bara ett fåtal veckor per år. ( Medelfuktkvoten 

överstiger inte 12 % i denna angivna klimatklass för de flesta barrträslagen). 

 Klimatklass 2: Trämaterialets fuktkvot vid temperatur 20°C och luftfuktighet som 

inte går över 85 %. Detta gäller bara ett fåtal veckor per år. (Medelfuktkvoten 

överstiger inte 20 % i denna angivna klimatklass för de flesta barrträslagen). 

 Klimatklass 3: Trämaterialets fuktkvot som är högre än klimatklass 2 (Träguiden, 

2016c). 

Under hela byggskedet kan träets egenskaper påverkas negativt av fukt på ett helt annat sätt 

än betong om t ex träet inte skyddas mot nederbörd. Stickprov görs därför genom mätningar 

av fuktkvoten i trä på olika ställen för att se om det finns behov av uttorkning.   
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2.4.1.1. Mögelproblem 

Ett fuktproblem som kan uppstå i trämaterial är mögelsvampar. Mögel är svampar som kan 

förekomma på träets ytskikt. Den strukturella svampen består av mycel, hyf, sporer och 

fruktkropp. Hyfens bredd är 2-5 µm men konidieforern (fruktkroppen) kan bli ännu större 

och sen bilda sporer. Sporerna kan se olika ut och deras storlek är mellan 2-5 µm. 

Figur 5: Mögelsvamparnas utveckling (Träguiden, 2016c) 

 

Vid rätta klimatomständigheter kan mögelsvampar växa väldigt snabbt vilket kan leda till 

stora skador och fuktproblem på det angripna trämaterialet. Sporer och hyfragment hjälper 

mögelsvampar att sprida sig. I luften finns alltid sporer och hyfragment och den relativa 

mängden av dessa är normalt högts under tidig höst och sen sommar. Mögelsvampar 

befinner sig på den utvändiga sidan av virket medan hyferna kan finnas inne i själva vedens 

märgstrålar. Mögelsvampen i sig angriper inte själva virkets struktur men den ökar 

uppfuktningen av virket som i sin tur kan leda till andra problem. 

När mögel angriper virke kan den se olika ut på olika trämaterial. På vissa material kan den 

kännas igen genom en ytlig missfärgning av mörka fläckar på materialet. Ibland kan det dock 

vara svårt att upptäcka angrepp av mögel eftersom det också finns ofärgade mögelväxt. Ett 

annat tecken på mögel är att det kan avge en obehaglig lukt, intensiteten av lukten beror på 

temperatur och svampart samt vilken typ av material som möglet växer på. Folk som inte har 

erfarenhet med mögelproblem kan ha svårt att känna igen lukten och det kan ibland krävas 

erfarna personer för att urskilja den mikrobiella lukten (Träguiden, 2003d).   

För att mögel ska växa, krävs vissa förutsättningar, dessa är:  

 Relativ fuktighet över 75 % 

 Temperatur mellan -5 och +55 °C. De flesta svampar trivs dock bäst mellan 20°C och 

30°C 

 Näring (finns i virket) och syre  

 Sporer och hyfragment  
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Skyddande åtgärder kan vidtas för att minska risken för mögel (Fuktbehandling, 2016). 

Dessa är: 

 Se till att hålla utrymmen torra  

 Kontrollera den relativa fuktigheten så blir den hålls under 75 % 

 Kontrollera eventuella utsugningsfläktar så att dessa inte sugar fuktig luft in i huset  

 Den skadade vinden rengöras med hjälp av rekommenderad saneringsfirma 

 DST-avfuktare installeras 

2.4.1.2. Rötsvampar 

En annan typ av problem som kan drabbar trämaterial i samband med fukt är rötsvampar. 

Rötsvampen tillhör gruppen mikroorganismer och den har förmågan att förstöra 

vedstrukturen genom att attackera hemicellulosa, cellulosa och i vissa fall lignin i veden. 

Rötsvampar kan minska virkets hållfasthet och om det finns tillgång till vatten (om t.ex. 

fuktkvoten i virket är högre än 20 %) kan de växa snabbt.  

Rötsvampar uppdelas normalt i tre grupper: mjukröta, vitröta och brunröta. Den vanligaste 

rötsvampen som förekommer i byggnader är brunröta. ”Ett kraftigt angrepp av brunröta 

känns igen genom att virket har färgats brunt och har sprickbildningar som delar upp virket i 

kub-liknande bitar” (Träguiden, 2003d). Detta leder till försämring av virkets hållfasthet. 

Rötsvampar sprider sig också genom sporer i luften. Med passande fuktkvot och lämplig 

temperatur kan de angripa trämaterialet. Rötsvampar kan angripa ett virke utan någon synlig 

fuktkropp. Faktorer som leder till att fuktkroppen bildas är: temperatur, svampart, fukt och 

säsongs etcetera. För att upptäcka om ett virke har angripits av röta kan man t.ex. känna på 

styvheten med hjälp av knivspets (Träguiden, 2003d).  

För att rötsvampar ska växa krävs vissa förutsättningar enligt (Träguiden, 2003d), dessa är:  

 En temperatur mellan +0 och +40 °C där den optimala temperaturen ligger mellan + 

15 och + 30 °C. 

 En fuktkvot mellan 20 % och 120 %, där den optimala fuktkvoten är mellan 40 % och 

80 %, beroende på svampart 

 Tillgång till Syre 

 Ett pH-värde mellan 2 och 7, där det optimala pH-värdet är 5  

 

Skyddande åtgärder och tips för att minska risken för rötangrepp enligt (Anticimex, 2016). 

 Trämaterialet bör undersökas regelbundet. Hårdheten kan testas med t.ex. en 

knivspets. Om det angripna virket är mjukt är det troligen rötskadat. 

 Kontrollera krypgrunden för hög fukthalt 

 Kontrollera om hängrännor leder bort regnvatten från huset 

 Skydda skorsten från regnvatten genom att sätta huv på  
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2.4.1.3. Väderskydd 

För att skydda fuktkänsliga trämaterial från nederbörd och uppfuktning vid montering av 

huset kan det vara nödvändigt att använda väderskydd under hela byggtiden. Val av lämpligt 

väderskydd är beroende på hur byggnadens konstruktion ser ut samt vilka material som 

används. Därmed kan varje byggnad ha ett unikt utformat tält som väderskydd som inte 

liknar andra byggnader. Förutom att fungera som väderskydd för konstruktionen, skapas 

dessutom en bättre arbetsmiljö där arbetsplatsen skyddas från nederbörd och oväder. 

Produktions skede påverkas därmed inte vilket oftast leder till kortare byggtider. Det finns 

olika typer av väderskydd som kan användas vid byggprocess och under denna studie anges 

de som användas mest och som passar för tvåvåningshus. 

 Första typen av väderskydd sitter på själva byggställningens utsida. Byggställning 

finns på insidan och förankras i byggnaden. Byggmaterial kan hissas upp med en 

bygghiss som kan monterad på insidan under väderskyddet. På detta sätt kan 

byggmaterialen skyddas från nederbörd. Alla byggelement som t.ex. väggar och tak 

kommer befinna sig under väderskyddet. Nackdelen med denna typ av väderskydd är 

att byggarbetsplatsen kan bli mycket varm under sommaren. Man kan dock delvis 

minska detta problem genom att planera för ventilation genom väderskyddet (SISAB, 

2015). 

 Andra typen av väderskydd, är det som kallas för flyttbara tält. Ett tält kan enkelt 

flyttas fram och tillbaka och möjligheten finns att tältet kan skjutas in i varje del 

(Träguiden, 2003e). 

Figur 6: Väderskydd på byggställning (Träguiden, 2016e) 

 Betong  2.4.2

Många byggnader i Sverige drabbas av fuktskador. Man kan skilja på sex olika fuktkällor, 

nämligen nederbörd, markfukt, byggfukt, läckage, vattenånga i inneluften (fukttillskottet) och 

vattenånga i uteluften. Därför måste fukttåligt material användas vid husbyggnation. 

Betongens huvudkomponenter är ballast och bindemedel. Eftersom ballast består av sten tar 

den inte åt sig fukt, däremot bindemedlet kan bilda en strukturerad porös som kan ta en del 

av fukt. Dessa komponenter bildar ett oorganiskt material som inte påverkas av fukt så ofta. 

Eftersom betongen är oorganiskt så gör det den till ett basiskt material, det innebär att mögel 

inte kan uppstå sig i den.  
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Eftersom betong är fuktsäker så kan den användas i grundkonstruktioner där fuktiga miljöer.  

I stor sett så byggs betonggrundkonstruktioner på samma sätt som grunden på hus med 

trästomme. I grund används antigen kantbalkar eller platsgjutet betongplatta. För att skydda 

kantbalkarna från att drabbas av fukt så skyddas de med båda isolering och mineritskiva. 

Mineritskiva är specialgjord för lättaväggar i fuktiga miljöer. Skivan monteras mellanväggar 

och invändig beklädnad för att hindra vattnet från att tränga sig genom fasaden, den används 

just där för att eliminera att all risk skulle uppstå. Men fasader kan i undantagande fall 

drabbas av fukt och det är när fasaden går hela vägen ner i marken, då blir fasaden mycket 

fuktig när slagregn tränger sig mellan skikten då kan orsaka frostsprängning vilket förstör 

fasaden. Betongmaterialet är hårt material och den skulle inte göra det möjligt för 

frostskador att uppstå. Att ha betong som fasad är mer betydande än att ha puts för att 

betong är ett lufttätt material som skyddas med kapillärhindrande material så som isolering 

och makadam. Enda gången som betongen kan påverkas av fukt är när den innehåller 

stålarmering. Skulle fukten tränga sig där så skulle det ge upphov till korrosion som kan 

orsaka ras av konstruktion.  

Prefabricerade betongväggar innehåller oftast säkra material mot att något skulle ruttna eller 

mögla. Det som bör undvika är fukt och det kan bara uppstå vid vissa undantag. Det 

viktigaste med prefabricerade väggar är att de är lufttäta så inget vatten kommer genom, till 

exempel kan slagregn tränga sig genom och orsakar skador därför bör sammanfogningen av 

arbetet vara noggrant. När det pratas om prefabricerade betongväggar pratas det såklart om 

sandwichelementsväggar. Dessa väggar har en skarvad utformning, den utformningen för 

bort det inträngda vattnet vertikalt uppåt ur fasaden.  Väggarna har två typer av skydd, ett 

primärt skydd och ett sekundärt skydd. Det primära skyddet är fibercementskivor som är 

skruvade i stålläkt och har en luftspalt mellan på 13mm för att föra bort det inträngda 

regnvattnet ur konstruktionen. Det sekundära skyddet är sandwichelementens yttre 

betongskiva.  

Det nämndes tidigare att taket på betongkonstruktioner är mer likt taket på trähus 

konstruktioner, trots det så förses taket men en syllpapp som läggs mellan trä och betong för 

att hindra fukten i betongen från att sprida sig till trä som finns under betongen.   

När fukt uppstår i någon betong konstruktion så skulle det bero på dålig inomhus ventilation. 

För att kunna föra ut fukten ur huset så måste ventilationen ökas och effektiveras mer. Att 

hålla fukten på en balanserad nivå kräver att man är mer observant. Alltså löpande underhåll 

på ventilationens vägar måste ske, till exempel installationer, fläktar och liknande 

anordningar (Dinbyggare, 2015).  
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2.5 Brandsäkerhet  

Sverige förlorar mer än 100 personer varje år i brandolyckor vilket är en stor siffra samt 

förlorat 5,8 miljarder kronor sen år 2005 enligt en rapport från MSB (Byggindustrin, 2013).  

Betong är obrännbart material eftersom den är oorganisk, det som händer är att armeringen 

(stålet) mjuknar så mycket vid ett antal hundra ºC att draghållfastheten blir för låg och 

konstruktionen kollapsar, medan trä är helt tvärtom. Trä är ett organsikt material och därför är 

det brännbart när det utsätts för eldning.  

Faktorerna som gör skillnaden vid jämförelsen här är hur fort varje stomme kan brinna och 

under vilken temperatur. Det är ganska uppenbart att trä kan brinna snabbare än 

armeringen i betong. Eftersom betong är ett hårt och oorganiskt material så gör det att inga 

felmontage och otätheter uppstår, skulle dessa två faktorer finnas på en betongkonstruktion 

så skulle branden sprida sig snabbare mellan konstruktionsdelarna. Konstruktioner 

brandklassas och brand dimensioneras efter det syfte de är byggda för. Utifrån dessa 

klassningar och dimensioneringarna bestäms det vilket stomalternativ är lämpligast att 

bygga med. När det pratas om bränder pratas det också om mänskoliv, därför måste det 

finnas olika slag av åtgärder för att minimerar risker för en brand ska uppstå. Det finns två 

skyddsalternativ som varje konstruktion måste ha, det är passivt skydd och aktivt skydd. 

Passivt skydd innebär att själva konstruktionerna bildar ett skydd som hindrar eldslågorna 

från att sprida sig mellan materialen i konstruktionen som i sin tur kan orsaka ras. Det aktiva 

skyddet kan bestå av brandgasskingrande fläktar, donar och sprinkler (Bohlin & Lindroth, 

2012).  

Tvåvånings småhus i vårt fall bör klassas som Br1 eller Br2 beroende på användningsområde. 

Om byggnadens area är större än 200 kvm bör denna uppfylla kraven enligt Br2. Övriga 

typer av byggnader med lägre risk bör utföras enligt klass Br3 som är lägsta brandklass. Vid 

val av dörrar som uppfyller kraven på brandmotstånd är det normalt att denna skall ha 

samma brandmotstånd som väggen, där dörren är insatt i. I vissa särskilda situationer får 

dörrarna ha lägre brandmotstånd än väggen vilket gör att dörrarnas brandmotstånd blir 

sämre. I de tvåvånings småhus som utförs enligt brandklass Br1 får dörrar utföras i lägst 

klass EI2 30 (EI 30). En byggnad som har utrustats med sprinklers eller har en 

brandbelastning som är lägre än 50 MJ/m2 får bandmotståndet för dörrar vara hälften av 

väggens brandmotstånd, dock som lägst klass E 30. Om till exempel väggens brandmotstånd 

är EI 60 får dörrens bandmotstånd vara EI 30 men det skall utföras med samma klass, alltså 

klass EI.  

För alla typer av byggnader skall ytterväggarna ha en fasadbeklädnad som är svårt antändlig 

eller som uppfyller klass D- s2, d2 (klass III). Enligt klass Br1 ska ytterväggar i byggnader 

utformas så att: 

 Mellan brandceller ska den avskiljande funktionen upprätthållas, 

 Inuti väggen ska brandspridning begränsas, 

 längs med fasadytan ska risken för brandspridning begränsas, 

 Risken för att nedfallande delar av ytterväggen ska orsaka personskador ska 

begränsas. 
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Om en brandvägg är självbärande (alltså inte bär annan last än sin egen vikt) ska den utföras 

enligt klass EI xx-M, där xx är den angivna och aktuella tiden (i minuter) som tabellen nedan 

visar.  

Tabellen visar t.ex. att om brandbelastning är högst 200 MJ/m2 och brandklassen är Br1, då 

får det inte väljas mindre är REI 90-M, respektive EI 90-M. Om byggnadsklassen är Br2- och 

Br3 vid samma angivna brandbelastning, får det inte väljas mindre än REI 60-M, respektive 

EL 60-M. Detta gäller även för byggnader som är utrustat med sprinkleranordning, 

byggnadsklasserna är oberoende på om byggnaden är försedda med sprinkler eller inte. 

Tabell 3. Visar krav på brandvägg (Brandskydds Handboken, 2005) 

Byggnadsklass 

Brandteknisk klass vid 

brandbelastning f(MJ/m2) 

  f ≥ 200 f ≤ 400  f > 400 

Br1 REI 90-M REI 120-M REI 240-M 

Br2 & Br3 REI 60-M REI 90-M REI 120-M 

 Trä  2.5.1

Utformning av byggnader ska ha brandskydd så att brandsäkerheten blir fullt acceptabel. 

Brandskydd utformas på sätt och vis att branden inte kan uppstå i byggnader (Boverket, 

2011). 

Trä är ett brännbart material, enligt byggnadslagstiftningen var det inte tillåtit att bygga med 

trästomme för byggnader över två våningar fram till 1994. Sedan dess har förbudet mot 

trästomme tagits bort och ersatts med så kallade funktionskrav rörande brandsäkerhet. 

Därmed blev det möjligt att bygga med trästomme om man uppfyller vissa krav t.ex. 

dimensionering av brandmotstånd, brandskydd av ytskikt mm. Genom att ha grova tvärsnitt 

på träkonstruktioner så kan man nå ett säkert brandmotstånd. För att öka brandmotståndet 

för ytskikt av trä så kan ytan målas med brandskyddsfärg eller besprutas med 

brandskyddsmedel. Det går också att skyddsbehandla trä mot brand genom impregnering. 

Brandskyddsmedel innehåller en kombination av olika kemiska komponent som minskar 

träets emissioner av brännbara gaser och samtidigt ökar kolbildningen. När det gäller en 

oskyddad träkonstruktion från brand krävs då stora tvärsnitt för att komma fram till 

brandmotstånd och vad bygglagen säger. Ett bra sätt att skydda en oskyddad träkonstruktion 

som exempelvis en träregelvägg är genom att montera ett obrännbart material som 

gipsskivor på innersidan av väggen. Mellan träreglarna kan det placeras en mineralull. För 

att uppnå ett lämpligt brandmotstånd på sextio minuter behövs det monteras dubbla 

gipsskivor. Ökas antalet av gipsskivor ännu mer så kommer brandmotståndet att blir ännu 

högre. På samma sätt kan även bjälklag skyddas (T. Isaksson, A.Mårtensson, & 

S.Thelandersson, 2010). 
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 Betong 2.5.2

Eftersom betong inte brinner så bildas inte heller någon rök vid brandförlopp. Av många 

studier som gjordes senaste åren så har det visat sig att det är högre risk att en brand sprider 

sig med trästomme jämfört med en betongstomme. Även om en brand skulle inträffa i 

betongkonstruktion så skulle den inte skadas lika mycket som en träkonstruktion skulle göra. 

I de flesta prefabricerade betongstommar används väggar med tjocklek 200mm med 

brandklass REI60. för att klara av både ljud- och brand kraven. Betongkonstruktioner kan 

dock kollapsa vid en fullutvecklad brand som verkar under lång tid, och då kommer 

armeringen att smälta som i sin tur gör att konstruktionen förlorar sin hållfasthet och 

kollapsar (Byggindustrin, 2013). 

 

2.6 Ljud  

Ljud består av vågrörelser som befinner sig i ett medium som människans öra kan uppfatta. 

Ljud kan delas upp i tre områden, akustisk, ljud och buller. Ljudet kan normalt dämpas på 

två sätt, antigen med hjälp av ljudisolering eller genom att reglera akustiken. Att reglera 

akustiken innebär att man reglerar ljudet (istället för dämpa det) för att ge en förbättrad 

ljudmiljö i det rum människor vistas inom. Ljudet har tyckvariationer som kallas frekvens. 

Frekvensen mäts med enheten Hertz (Hz). Ett hörbart ljud som örat kan uppfatta ligger 

mellan 20–20000 Hz.  

 

 

 

Ljudnivåerna mäts med en apparat som kallas ”ljudnivåmätare”. Denna apparat efterliknar 

människans öra och uppfattar samma frekvenser som örat uppfattar. Ljudnivåmätare består 

av tre störningsgrader som kallas vägningsfilter, dessa är A-filter, B-filter och C-filter (Berg, 

2008).   

I varje våningshus uppstår det två slags ljud, luftljud och stomljud (stegljud). Dessa ljud 

upplevs normalt som störande ljud och måste därför dämpas genom att isolera husen. För att 

isolera husen finns det ett antal krav enligt BBR, som måste uppfyllas för att kunna uppnå en 

rätt akustisk kvalité:   

Figur 7: Luft och stomljud i våningshus (Berg, 2008) 
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 Krav ställs på den låga luftljudsisoleringen.  

  Krav ställs på den höga stegljudsnivån. 

 Krav ställs på längsta efterklangastiden, till exempel trapphus.  

 Krav ställs på installationernas höga ljudnivåer. 

 

Det finns många faktorer som påverkar valet av ljudisolering vid byggandet av 

konstruktioner(svenskbetong, 2014e) dessa är:  

 Typ av Stomsystem  

 Typ av Mellanväggar  

 Typ av bjälklag 

 Typ av golvbeläggning 

 Utformning av konstruktionen, till exempel fasad. 

 Mått på rummen (bredd, höjd och längd) 

 Konstruktionens installationer 

Det finns några standarder som gäller för utrymme i byggnader. Dessa standarder tydliggör 

olika ljudkrav för olika ljudklasser. Ljudklasserna delas in i fyra grupper A, B, C och D (Berg, 

2008). 

 Ljudklass A: klassen är standard för utrymme och verksamheter som kräver högklassigmiljö. 

Ljudförhållandet i klass A är betydligt bättre än ljudförhållandet i klass B. 

 Ljudklass B: klassen är standard för utrymme och verksamheter som kräver högklassigmiljö. 

Ljudförhållandet i klass B är betydligt bättre än ljudförhållandet i klass C. 

 Ljudklass C: är minimikrav klassen som uppfyller BBR förskrifter. Den klassen ger anpassade 

ljudförhållande för de boende.  

 Ljudklass D: den lägsta ljudstandard, den användas vid vissa antagande, till exempel när i ett 

visst utrymme inte går att nå ljudklass C av något slag skäl, till exempel vid renovering. 

 Trä  2.6.1

Det är viktigt att hantera problematiken runt ljudisolering när det gället att bygga tvåvånings 

småhus med trästomme. Viktiga krav måste uppfyllas och de olika ljudklasserna som 

används vid dimensionering av lägenhetsskiljande väggar och bjälklag måste anges. 

Ljudstyrka i luft kan anges i N/m eller i Pascal. Eftersom det är en fråga om tryck, är det 

praktiskt lättare att använda decibelskalan som direkt relaterar till tryck. Ljudtrycksnivån är 

den styrkan för ljudet som anges i decibel enligt en logaritmisk skala. Lägsta nivån som är 0 

dB har definierats som det svagast hörbara ljudet. Den minsta ändring som kan uppfattas 

med hörseln under gynnsamma omständigheter ligger runt 1-2 dB, medan ändringen på 8-10 

dB kan uppfattas som är halvering eller fördubbling av det subjektiva hörintrycket 

(Träguiden, 2003f).  
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 Massivbjälklag 2.6.2

Vid dimensionering av massivbjälklag i  småhus måste huset uppfylla krav på ljudisolering 

när det gäller undertak och- eller övergolv. Ljudklass typ A och B enligt SS 02 52 67 gäller när 

undertaket monteras, för att dämpa t.ex. störande ljud från övervåningen. Vid tillämpning av 

ljudklass C krävs det en fjädrande upphängning som t ex ADRAMA – profiler. För 

tillämpning av ljudklass B måste undertaket utföras som fribärande.  

Kassettbjälklag med fjädrande upphängning av undertak uppfyller krav-fordringarna för 

ljudklass C. Träpanel eller beklädnadsskivor ska sättas ihop på undertakets bärprofiler, 

denna innehåller glespanel vekt som är infäst till den bärande systemstommen i bjälklaget. 

När flerhusvåning dimensioners med höga ljudisoleringskrav ska undertaken utföras med 

träpanel/beklädnadsskivor. På trapphusets undertak ska ljudabsorbenter med hög ljudklass 

monteras (Massivträ, Handboken, 2006).  

 Ljudstoppare 2.6.3

2.6.3.1. Vertikal ljudstoppare 

Stegljudet är det ljud som överförs mellan våningar genom anslutningar mellan väggar och 

bjälklag. Den är betydligt större vid massivträbjälklag i jämförelse med betongbjälklag. 

Massivträväggar behöver utrustas med flanktransmissionsspärr om ljudkravet skall uppfyllas 

enligt ljudklass A som SS 02 52 68 (Massivträ, Handboken, 2006 ), medan betongstommar 

har liten inverkan med hänsyn till flanktransmission när de har kopplats fria från 

skivklädnaden på väggen. Flanktransmissioner har en kraftig inverkan på ljudmiljön i många 

typer av byggnader, detta gäller inte minst när det byggs med trästomme, därför måste 

utformningen av byggnader göras med tanke på detta (träguiden, 2003f). 

2.6.3.2. Horisontellt ljudstoppar 

I tvåvåningshus så finns det hyresgäster eller rum som riktar sig mot korridoren därför krävs 

det ljudklass A eller B. Med tanke på flanktransmissioner kan det krävas extra åtgärder för 

att uppnå ett godkänt ljudkrav (Massivträ, Handboken, 2006). 

Den lämpliga tjockleken för ett träbjälklag som ska klara ljudkraven för tvåvånings småhus 

med trästomme ligger mellan 300-550 mm vilket gäller om spännvidden är mindre än 6,5 m 

(träguiden, 2003f). I alla fall måste alltid ljudklass i bjälklag och undertak brytas vid 

avskiljandeväggar mellan lägenheter. Lägenhetsavskiljande väggar som utförs med massivträ 

eller regelstomme måste vara dubbelkonstruktioner vilket betyder att vägghalvorna inte får 

vara i kontakt med varandra.  
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 Betong  2.6.4

Densitet och tjocklek på material spelar en betydande roll när det gäller ljudisolering. Betong 

är ett tungt och kompakt material, betongens densitet och styvhet fungerar som en barriär 

mot ljud. Ljudet tränger in sig i konstruktioner i form av vibrationer och ju tyngre och mera 

kompakt konstruktionen är desto snabbare dämpas ljudet. Därför har hus med 

betongstommar bättre kapacitet att uppfylla kraven för de högsta ljudklasserna och samtidigt 

ge en god isolering. Goda ljudförhållandet i betonghus kan uppnås genom att dimensionera 

tjockleken på väggarna och bjälklaget (Bohlin & Lindroth, 2012). För att få bra ljudisolerade 

hus kan betongelement utnyttjas i högre grad, tillexempel för golv, bjälklag och skiljande 

väggar. Ljudisoleringen är beroende av element typen och planlösningen på konstruktionen. 

För att få välljudisolerade hus finns det olika typer av program och databaser att tillgå som 

kan ge stöd vid dimensionering av element med avseende på ljud och akustik.  

Ett bjälklag kan bestå av ett plattbärlag med en tjocklek på 250 mm betong. Denna tjocklek 

på bjälklag används i de flesta betonghus eftersom den fungerar bra som ljudisolering. 

Tillsammans med bjälklaget fästas ett betongskikt med tjocklek 20-30mm på bjälklaget för 

att dämpa stegljudet. Ljudnivåklasserna kan variera bland husen beroende på hur husens 

utformning ser ut, och om husen har olika planlösningar. De flesta prefabricerade 

ytterväggar utgörs av sandwichytterväggar med en betongskiva som bär väggen. Isoleringen i 

dessa väggar ligger mellan betongskivan och fasaden. De mest använda tjocklekar på 

betongskivan brukar ligga mellan 110 mm och 150 mm för att väggen ska kunna klara av 

ljudnivåerna (Tobias & Eriksson, 2012). 
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3 RESULTAT 

3.1 Teknisk jämförelse  

 Fukt  3.1.1

I fuktiga byggmaterial kan båda mögel och rötsvampar uppstå. Eftersom trä är mera 

fuktkänsligt än betong. Om fukthalten ökar över kritiskt gränsvärde i organiska material kan 

mögel och svamp uppstå där. Luftfuktigheten måste hållas under 75 % för att undvika att 

fukthalten uppnår en kritisk nivå i trä.  

Betong är ett oorganiskt material som inte påverkas negativt strukturmässigt av fukt, den kan 

tåla fukt i långa perioder. Dock får man vara uppmärksam på att fukt i betong kan skada 

andra närliggande byggmaterial som är fuktkänsliga. 

Alla hus har normalt en fasad, oavsett av vilket material huset är gjord av. Fasaden är ett 

skyddsskikt som skyddar huset från vatteninträngning i ytterväggen. Fasader på trähus kan 

t.ex. vara ett lager av puts eller en träpanel, båda kan dock skadas av vattnet. I trähus kan 

vattnet till exempel tränga sig genom fasaden vid slagregn. Därför finns det alltid ett 

ventilationsutrymme bakom fasaden. Den ventilerar bort inträngt vattnet så att inte mögel 

och röta växer.  

Fasaden och ytterväggarna i betonghus består normalt av oorganiska material som inte är så 

fuktkänsligt. fasader i betonghus kan se lite olika ut, tillexempel kan väggen bestå av betong-

cellplast-betong (som är borstad, och därigenom liknar puts).  

 Brand  3.1.2

Ur brandhänsyn är betongen överlägsen eftersom det är ett obrännbart material som inte 

bidrar med extra brandbelastning. Tvåvånings småhus bör klassas som Br1 eller Br2 

beroende på användningsområde. Skillnaden i brandklassningen mellan dessa stommar 

beror på hur fort varje stomme bryts ner vid brand och under vilken temperatur. 

Enligt EUs reglar uppfyller betong den högsta brandklass A1 vilket betyder att det är ett helt 

obrännbart material. Ökning av temperatur och brandbelastning påverkar inte betong på 

samma nivå som det påverkar trä. Branden begränsas effektivare i en brandcell i ett 

betongelement jämfört med ett träelement t.ex. brandspridning via träbjälklaget går 

snabbare än i betong vilket leder till att vid stora bränder kan trästommen komma att brinna 

helt. Träbjälklaget behöver vara tjockare än betongbjälklaget för att klara brandkravet. För 

att öka brandsäkerheten för trä så kan brandskyddsmedel användas, det gör att materialets 

brandmotstånd ökas. Brandskyddsmedel kan vara brandfärg eller som impregnering.  
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 Ljud  3.1.3

I båda prefabricerade betonghus och trähus går det att uppnå samma ljudklass, dock blir det 

skillnad på hur pass tjocka byggnadselementen ska vara. Trähus kräver tjockare 

byggnadsdelar för att eliminera ljudtransmissionen mellan rummen, till exempel behövs 

300mm tjocka bjälklag och mer än 450mm tjocka väggar. För att det inte ska ske 

ljudtransmissioner mellan anslutningar i bjälklag med väggarna så hanteras dessa områden 

med extra byggtekniska lösningar, till exempel genom att mjukfoga anslutningarna mellan 

bjälklag och väggar. Betonghus är mindre krävande när det gäller att uppfylla ljudkrav, 

bjälklag och väggar behöver inte vara tjockare än 300mm, eftersom betong är ett tungt och 

tät material som dämpar de inträngda ljudens frekvenser. För välisolerade hus används 

oftast ett plattbärlag av betong på 250mm i bjälklaget som kombineras med ett 20-30mm 

betongskikt för att dämpa stegljudet på andra våningen. Placeringen av installationer i trähus 

måste planeras utförligt för att undvika att lägga dem nära byggnadsdelar som kan 

transportera ljuden. Däremot är betonghusen byggda på ett sätt som klarar av att dämpa 

installationsljuden. Betonghus byggs efter de ljudkraven som statliga myndigheterna ställer, 

de flesta betonghusen kan uppfylla ljudklass B men det är också möjligt att få hus som 

uppfyller ljudklass A. Att klara av ljudklass A innebär att man uppnår den högsta goda 

ljudmiljö inomhus.  

3.2 Ekonomisk jämförelse baserad på Bidcon 

Vid byggandet med prefabricerade stommar reduceras byggtiden kraftigt. Med Prefab-

byggnation slipper byggherren att anställa många arbetare, utan kan begränsa sig till ett fåtal 

arbetare som har specialiserade uppdrag. Det som sparar mycket pengar åt beställaren vid 

användning av Prefabricerade-stommar är att väntetiden på materialen reduceras, 

tillexempel arbetarna behöver inte vänta på att material hämtas, torkas eller sorteras. 

De olika stomalternativen har varierande byggkostnader, det som oftast påverkar valet av 

vilken stomalternativ som är lämpligast att använda ur ekonomiskt perspektiv, är byggtiden 

på stommen. Tidsaspekten är viktig i byggbranschen, den avgör till stor del lönsamheten i 

projektet. Korta byggtider medför låga räntekostnader samt omkostnader. Ju snabbare 

byggnaden kommer i drift desto snabbare kommer intäkterna till byggherren. Tvåvånings 

småhus som gjorts med prefabricerade trästomme tar längre tid att ta i drift än 

prefabricerade hus med betongstommar enligt tabellen nedan.  

I jämförelsen mellan trä- och betongstomme med avseende på årstiden gäller det i första 

hand att välja rätt tid att bygga med trä. Byggs trähus t ex under slutet av hösten- början av 

vintern då krävs det åtgärder för att skydda trämaterialet mot regn och snösmältning. Ett 

väderskydd kan vara en bra lösning till att skydda byggmaterial på byggplatser under 

monteringstiden när det snöar eller regnar. Detta gör dock att byggprocessen kan bli längre 

och dröjer några dagar, vilket ökar arbetskostnader och samtidigt krävs det att det anställs 

mer erfarna och kunniga byggarbetare.  
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I tabellerna nedan sammanfattas slutsidorna på Bidcon, där det står antal tillverknings och 

monterings dagar. Nettokalkylen omfattar bara montering och materialkostnaderna, d.v.s. 

kostnaderna mellan betong och trä stommar skiljer sig 215 000 kr ifrån varandra. 

Betongstommar är dyrare än trästommar enligt priserna nedan, vilket är rimligt med tanke 

på de högre materialkostnaderna för betong.  

Monteringstiden för trä respektive betongstomme är olika. För ett prefabricerat betonghus 

kan det ta ungefär 10 till 16 arbetsdagar, medan för prefabricerat trähus kan det ta 20 till 25 

arbetsdagar, det förstås kan ändras om man anställer fler montörer (Pär Lindgren, 2016). Då 

betongstommar har kortare byggtid än trästommar, vilket påverkar totalkostnaderna också.  

Tabell 4: Uppskattningar av tid och pris för byggnation med trä, baserade på Bidcon 

Stomalternativet  Tid (enligt Bidcon)  Pris (enligt Bidcon) 

Prefabricerade trästommar  

 

 

 

 

Monteringstiden  

 

 

732 tim. =  

95 arbetsdagar 

 

 

 

20-25 arbetsdagar 

  

Nettokostnader 

(materialkostander)  

296 260 kr 

Omkostnader 

(omfattar hyrning av 

maskiner, 

arbetsplatsledning) 

70 448 kr 

UE/Konsult (netto)  56 289 kr 

Projektkostnad 

(totalkostnad) 

910 266 kr 

 

Totalt: 120 arbetsdagar  

 

Tabell 5: Kostnadsuppskattningar för prefabricerad betongstomme som baserade på 
Bidcon 

Stomalternativet  Tid (enligt Bidcon)  Pris (enligt Bidcon) 

Prefabricerade betongstommar  

 

 

 

Monteringstiden  

 

 

 

403 tim. = 

50 arbetsdagar 

10-16 arbetsdagar  

Nettokostnader 

(materialkostander)   

283 089 kr 

Omkostnader  

(omfattar hyrning 

av maskiner, 

arbetsplatsledning) 

44 789 kr 

UE/Konsult (netto) 372 451 kr 

Projektkostnad 

(totalkostnad) 

1 122 577 kr 

 

Total: 66 arbetsdagar  
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3.3 Intervjusammanställning  

 NM BYGG AB  3.3.1

Att bygga friliggande tvåvånings småhus med trästommar är det lämpligaste och smidigaste 

sättet för NM bygg ab. Husen tillverkas i fabrik i Småland, sedan transporteras de med 

lastbilar till arbetsplatserna där de monteras ihop. I Sverige växer mycket skog vilket är en 

stor anledning till att det finns mera trähus än betonghus. Trämaterialet har lägre kostnader 

plus att det finns tillräckligt med fabriker som tillverkar hus av trä, medan betong är ett 

material som kräver mycket arbete för att framställas. Dessutom finns det få fabriker som 

producerar prefabricerade betonghus i Sverige vilket gör att priset stiger på materialet. Idag 

tillverkar flesta svenska företag sina prefabricerade hus i utlandet för att det är billigare 

arbetskostnader och det förväntas att betonghusen kommer spridas mera över hela Sverige i 

framtiden. NM byggs trähus byggs med de högsta standarderna när det gäller brand och fukt, 

beställaren behöver inte betala något extra för att skydda sitt hus. Väggarna beklädds med 

dubbla gipsskivor samt målas med brandskyddsfärger. När det gäller fukt så mäts alltid 

fukten i grunden för att verifiera att värdet är acceptabelt innan Nm bygg låter någon flytta in 

i huset. Företaget följer kraven som Eksjö hus har ställt upp. Det ingår i företagets 

kvalitetssäkring att mäta fukten i huset. NM bygg Ab bygger i flest fall med trähus men vill 

man ha ytterligare en våning på tvåvåningshus, blir det genast ett matematiskt problem med 

trähusen, då börjar det sticka iväg med priset och då kan betong vara lämpligaste 

alternativet.  

 PEAB  3.3.2

Det går att bygga med vilket systemalternativ som helst när man bygger ett tvåvåningshus, 

både med trä- och betongstomme. Peab bygger i de flesta fall småhus med två våningar av 

trä, men skulle ett problem uppstå med ljudisolering och brandkrav, då dyker det upp andra 

alternativ att bygga med. Alternativet är bygga hus med betongstommar, men det är ganska 

ovanligt att bygga tvåvåningshus med betongstomme i Sverige, men nu eller senare kommer 

detta att förändras.   

När det byggs i Sverige är det viktigt att tänka på vädret och hur t.ex. regn påverkar byggeri 

med trä. Om det byggs med trä, blir ett av problemen att det behövs väderskydd. Då kan det 

vara mera kostnadseffektivt att bygga med betong eftersom det kostar mindre att ha 

väderskydd. En anledning som gör att betongmaterial föredras mer, är att kraven på 

ljudisolering mellan skiljandehusdelar är enklare att uppfylla med betong än med trä. En 

rumsskiljande betongvägg tar mindre utrymme från husets yta än motsvarande trävägg. Det 

är därför mycket bättre att använda betongväggar med avseende på den extra ytan man 

vinner, trots att träväggar kanske blir billigare pengamässigt. 

I framtiden kommer Peab satsa mera på betongstommen än på trästommen eller en 

blandning av olika stomsystem. Klimatet påverkar valet av stomalternativ. Detta för att 

betongsystem passar bra till det svenska vädret. I torra klimat är det dock billigare att bygga 

med trästomme. 
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Peab har samma standard som NM bygg ab har när det gäller fukt och brand. Det byggs alltid 

fukt och brandsäkra hus, men kunden har alltid rätt att betala mera för att få extra skyddade 

hus.  

Tabell 6: visar likheter och olikheter mellan NM Bygg Ab och PEAB 

 Likheter mellan NM BYGG AB och 
PEAB 

Olikheter mellan NM BYGG AB 
och PEAB 

Allmänt  Båda föredrar att bygga med trästomme när 
det gäller tvåvånings småhus. 

* 

Ljud  Båda är överens över att betongstommar 
har bättre ljudisolering när det gäller 
tvåvånings småhus. 

* 

Brand  Båda är överens över att betongstommar är 
brandsäkrare än trästommar. 

* 

Fukt  * 
 När det gäller fukt så föredrar 

Peab betongstommar. 
 

 NM Bygg Ab fortsätter att välja 
bygga med trästommar. De bygger 
mer isolerade hus för att undvika 
fukt. 

Pris  Ur den ekonomiska synpunkten så tycker 
båda företagen att det är billigare att bygga 
med trähus. Men det kan bli lite skillnad 
om beställaren vill ha mer brand skyddade 
hus.  

* 

Byggtid   
 Peab, det går smidigare att jobba 

med installationer i betonghus än 
med trähus. Eftersom trähus 
bärande väggar kan få sämre 
hållfasthet. Samt att det tar mera 
arbetstimmar jämfört med 
betonghus.  
 

 NM Bygg, de påpekade ingenting 
om det området. Har inte haft 
bekymmer med installationer. 

Framtiden  Båda Peab och NM Bygg är överens över att 
det kommer byggas mera hus med 
betongstomme.  
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4 DISKUSSION  

4.1 Vad har betong- trästommar för tekniska egenskaper?  

 Fukt 4.1.1

Fukt i trä skapar gynnsamma miljöer för mikroorganismer som mögel- och rötsvampar. Det 

som sätter igång tillväxten av mögel och rötsvampar är fukthalten. För att undvika höga 

lufthalter bör trämaterialet behandlas och lagras på ett noggrant sätt. Fukt kan undvikas 

genom att använda väderskydd på byggarbetsplatserna för att skydda byggmaterialen från 

regn eller snö, detta kan dock öka byggkostnaderna. 

Betong kan tåla fukt, men fukten kan vara ett problem för anslutande organiskt material som 

t.ex. trämaterial. Därför läggs isolering mellan dessa byggmaterial för att undvika en 

eventuell fuktspridning. Inga väderskydd behövs på byggarbetsplatserna eftersom 

betongstommen inte påverkas av regn men däremot kan stommen skadas vid transport eller 

vid montering. 

Fuktproblematiken bör hanteras redan vid tillverkningen. Det kan uppnås genom att bygga 

välisolerade hus enligt de högsta standarderna som finns i byggbranschen enligt Peab och 

NM Bygg Ab. Att bygga husstommar med betong kan vara fördelaktigt med tanke på fukt, 

därför föredrar Peab att bygga tvåvånings småhus med betong. NM Bygg bygger med 

trästommar i sin husbyggnation och undviker att bygga med betong. Företaget mäter fukten i 

grunden för att verifiera fuktgränsen. Fuktmätningen skapar en klar bild för NM bygg om 

huset och när det måste vidtas åtgärder mot för hög fukthalt. Denna kontroll spara mycket 

pengar för NM Bygg genom att undvika problem och kostnader i framtiden och därför 

fördrar de att bygga med trästommar.  

 Brand 4.1.2

Den stommen som uppfyller de högsta kraven på brand av de två valda stommarna i denna 

studie är betong som har klass A1. Det är en fördel ur brandsynpunkt att bygga med betong 

eftersom det leder till god brandsäkerhet som i sin tur minskar skaderiskerna och samtidigt 

begränsar brandens utspridning mellan de bärande konstruktionsdelarna. Risken att 

branden sprider sig i betongkonstruktioner är betydligt lägre. Den goda brandsäkerheten kan 

vara en viktig faktor som kan rädda mänskoliv samt även företagen från ekonomiska 

förluster. Betong gör det tveksamt och misstänksamt för många att bygga bärande 

konstruktionsdelar med trä med tanke hur fort en brand kan sprida sig på ett trähus. Vid 

spridning av brand i en byggnad med trästomme kan bjälklaget vara ställe där branden 

sprider sig vidare till resten av huset. För att uppfylla brandkraven med brandklass B i trähus 

kan brandskyddsprodukter vara ett bra alternativ, fast detta kan minska träets övriga goda 

egenskaper. Det går också att skyddsbehandla trä mot brand genom impregnering eller att 

skydda ytskiktet, fast impregnering är att föredra. På grund av att det är större risk för 

brandspridning i en byggnad av trä jämfört med betong.  
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Enligt Peabs produktionschef är det lättare att leva upp till brandkraven om tvåvåningshus 

har betongstomme. Han bekräftar att en brandklassad betongvägg tar mindre utrymme från 

husets yta än motsvarande trävägg. Det är därför fördelaktigt att använda betongväggar med 

avseende på den extra ytan man vinner, trots att träväggar kanske blir billigare prismässigt. 

Om man till exempel jämför trä- och betongväggar, är en brandklassad träväggs tjocklek 

ungefär 330 mm men motsvarande betongvägg är 200 mm. 

 Ljud  4.1.3

Densitet och tjocklek på material spelar en betydande roll när det gäller ljudisoleringen. 

Faktorer som påverkar valet av ljudisolering vid byggandet av konstruktioner är 

konstruktionsutformning och måttliga konstruktionstjocklekar. Hus med betongstommar 

har bättre förutsättningar för att ljudisoleras än vad konstruktioner med trästommar har 

eftersom betong är ett tungt och kompakt material. Konstruktionens tyngd har en signifikant 

betydelse för dämpning och isolering av ljud igenom väggarna.  

Ljudklasserna delas in i fyra grupper A, B, C och D. Ljudklass A har det hösta kravet på 

byggnader. För att uppfylla det högsta kravet kan betonghus vara lämpligaste eftersom det 

ger mindre vibrationer och dämpar ljudet bättre samt absorberar ljuden bättre än med 

trästommar   

Peab föredrar att bygga hus med betong för att betongväggar har mindre tjocklekar än 

träväggar och de har högra kvalitet med avseende på ljudisolering, fukt och brand. För att 

bygga tvåvåningshus med trästomme med en god ljudisolering, krävs det att det läggs till mer 

isolering vilket i sin tur gör att man får tjocka väggar, det tar mer tid samt det behövs kunniga 

och erfarna personer som kan klara att bygga trästommen med dem angivna kraven samt 

kostandsmässigt blir det dyrare med trä säger Peabs produktions chef.  

4.2 Resultatdiskussion 

Tid är en viktig aspekt som betyder mycket för varje projekt, ju kortare tid projekten tar desto 

lönsammare blir det. Världen går just nu genom en utvecklingsfas, där allt tillverkas snabbt 

och uppfyller alla standarder. På grund av detta konkurrerar företagen mellan varandra för 

att uppnå de högsta standarder under kortaste tiden.  För att detta ska hända måste 

företagen bygga sina hus med den snabbast möjliga metoden. Därför kan prefabricerade 

betongstommar (industriellt byggande) vara en av lösningarna som kan utveckla 

husbyggande.  

Resultatet av litteraturstudien visade att betongstommar har kortare byggtid jämfört med trä 

och detta överensstämde med kalkylerna från dataprogrammet Bidcon (Giang, F. & Moroz, L, 

2013). Byggtiden skiljde sig mycket, det tog cirka 115 dagar för att få en färdig monterad 

trästomme, alltså 68 dagar mer än vad betongstommen tog (Altun & Utriainen, 2013). Det 

som fick tiden att öka kraftigt på det sättet är tillverkningstiden på ytterväggarna. 

Trästommensyttervägg tog 327 timmar att tillverkas medan betongstommensyttervägg tog 

120 timmar.  Det blev på det sättet eftersom betongväggar formas i färdiga bygg former 

medan träväggarna behöver byggas regel för regel och senare fyllas på med isolering och 
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tätskikt, denna process går inte att påskynda på något sätt, däremot går det att påskynda 

uttorknings processen för betongväggarna att torkas. Av detta kan man säga att 

prefabricerade betongstommar är lönsammare än trästommar när man enbart ser till 

byggtiderna, kortare byggtider innebär lägre arbetsplatsomkostnader. 

Men om man utgår från material kostnaderna då kan betongen vara dyrare att köpa jämfört 

med trämaterialet. Det beror på att betong är kostsammare vid framställningen, mycket 

energi som går åt jämfört med trä, (se tabell 4-5).  

Exemplet i det här examensarbetet bekräftar samtidigt den allmänna uppfattningen som 

säger att den totala kostnaden i nuläget blir betydligt lägre med trästomme jämfört med 

betongstomme. 

Peab och NM Bygg Ab hade olika åsikter om byggnation av tvåvånings småhus, Peab vill 

bygga med betongstomme eftersom denna lättare uppfyller de tekniska standarder samtidigt 

som tjockleken på konstruktionens delar är mindre och därmed ger mer boyta och fria 

utrymme. NM Bygg föredrar att bygga med prefabricerade trästommar, företaget är kapabel 

att klara av dem tekniska kraven. Men NM Bygg är överens med Peab om att i framtiden 

kommer det att bygga mer med prefabricerade betongstommar (se bilaga 1).  

Litteraturstudier har tagits fram genom fördjupade studier av tidigare examensarbeten samt 

relevanta hemsidor. Varje källa granskades ett antal gånger och jämfördes med andra källor 

för att se om innehållet stämde och var konkret för att använda i detta examensarbete. 

Tillsammans med litteraturstudien genomförde två intervjuer med Peab och NM Bygg för att 

skapa en klar bild om problematiken kring valet av de olika stomalternativen. Personerna 

som intervjuades är erfarna i byggbranschen och båda är utbildade byggingenjörer. Därför 

antas det att den framtagna informationen är pålitlig. Svaren från intervjuarna jämfördes 

med litteraturstudien och det mesta överensstämde.  

Den samlade fakta från litteraturstudien angående ekonomi och byggtider jämfördes med 

resultatet som vi fick fram av dataprogrammet Bidcon efter att ha matat in all data. De 

beräknade siffrorna stämde i stort sett överens med litteraturstudien och antas därmed som 

relevanta (Giang, F. & Moroz, L, 2013). Det som vi kunde ha gjort annorlunda om vi haft 

tillräckligt med tid var att intervjua fler personer från andra stora företag för att skapa ett 

helhetsintryck från branschaktörerna.     

Detta examensarbete ska indikera vilket stommalternativ som är lämpligaste och vad som 

bör beaktas eller has i tankarna kring dessa två alternativen.  
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5 SLUTSATSER 

Slutresultatet i detta examensarbete visade sig att det finns skillnader mellan trä- och 

betongstommar när det gäller de tekniska och ekonomiska aspekterna. Båda alternativen 

kunde uppfylla de kraven som finns i den tekniska delen för att kunna bygga ett friliggande 

tvåvånings småhus. Kraven är brandsäkerhet, fuktsäkerheten och ljudisoleringen.  

Men den lämpligaste stommen att bygga med är prefabricerad betongstomme om man utgår 

från de tekniska kraven, eftersom den har fler fördelar än vad en trästomme har. En 

trästomme har sina fördelar också, som tillexempel det är ett lätt byggmaterial att arbeta 

med. Den gemensamma nackdelen för båda trä- och betong är att båda är fukt känsliga, dock 

är betong mer fukt tålig än vad trä är. Mikroorganismer uppstår i trämaterialet när fukt 

bildas, därför undviker man att bygga med trästommar.  

När det gäller planlösningen så får själva beställaren bestämma vilken som är lämpligaste. 

Hus med betongstommar har mindre vägg och bjälklagtjocklekar. Det ger mera fria ytor i 

huset, däremot hus med trästommar har tjocka väggar och bjälklag för att kunna vara 

bärande och för att kunna uppfylla dem tekniska kraven, det kan upplevas trängre.   

Kostnaderna på trä och betongstommar är i stor sett beroende av en faktor, den faktorn är 

tiden. Båda litteraturstudierna och BidCon visade att trä har längre byggtid än vad en 

prefabricerad betongstomme har på grund av att trä kräver mera arbete och behöver erfarna 

träarbetare vid tillverkningen och monteringen. Detta resulterar att trä får högre 

arbetsplatsomkostnader samt mer utgifter att betala, t ex. väderskydd, och erfarna 

träarbetare som kan jobba med trä.  

För att bygga med trä krävs det att man är noggrann och följer projektering processen tidigt 

under byggskeden. Det krävs starka kommunikationsvägar mellan projektör och fabriken 

som tillverkar för att det är svårt att åtgärda fel i trästommar därför det måste vara rätt från 

början. Skulle något fel inträffa då kan byggtiden dröja men däremot i betongstommar kan 

felen elimineras omedelbart antigen via sågning eller gjutning.  

Som slutsats kan man säga att det som bestämmer vilket stommalternativ är lämpligast att 

bygga friliggande tvåvåningshus med är beställaren själv. Vill man ha en fukttålig stomme 

som inte drabbas av fuktskador, brand säkra, ljud isolerade samt snabbare leverans tid, då 

bör betongstommen väljas men man få räkna med att totalkostnaden blir dyrare än trä. 

Skulle man välja bygga stomme med trä då lär man få betala något mindre för huset, 

eftersom trämaterialet är billigare. Men det som beställaren bör ha i åtanke är om huset får 

lika goda tekniska egenskaper som man får med hus med betongstomme. Man måste vara 

villig att betala lite extra idag för att undvika framtida problem. 
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 Tabell 7: Tabellen nedan visas för- och nackdelarna med trä- och prefabricerade 

betongstommar. Resultaten är baserade på litteraturstudien, intervjuer samt 

dataprogrammet BidCon. 

 

 

Egenskaper  prefabriceradbetongstomme  Prefabriceradträstomme  

Utformning  + Behöver inga tjocka bjälklag  
+ mindre tjocklekar på 
innerväggar   
– mindre tjocklekar på 
ytterväggar 
 

+ Flexibel planlösning  
– Behöver tjocka bjälklag för isolera ljud.   
– Behöver tjocka innerväggar  
 
 

Fukt  + Ett oorganiskt material som 
kan spara fukten i inuti länge. 
 
_ Fukt kan vara skadande när en 
fuktigbetongsdel kommer i 
kontakt med ett organiskt 
material.  
 
+ Fasaden kan stå emot fukten 
mellan 20-30 år innan det 
behövs göra underhållning på 
dem. 
 

– Uppkommer båda mögel och 
rötsvampar. 
 
_ Fuktiga träsdelar kan inte skada 
oorganiska byggnadsdelar även om de 
monteras på varandra.   
 
_ Fukt orsakar stora slitageskador i 
träfasader och även puts. Behöver snabb 
behandling.  

Brand  + Har högsta brandklass A 
 
+ Är inte brännbart material 
 
+ Kostar inte att uppfylla kravet 
för brandklass 
  
+ Brandspridning stannar vilket 
gör mindre skador i 
konstruktionen 
  
+ Mer brandsäkrare  

– Dimensioneras enligt 
användningsområde 
– Brännbart material  
– Kostar att uppfylla kravet för brandklass  
– Brandspridning stannar inte vilket ger 
större skador i konstruktionen  
– Mindre brandsäkrare och måste därför 
öka brandsäkerhet genom 
brandskyddsmedel vilket ger en ökning av 
kostnader 
 

Ljud  + Innehåller god ljudisolering  
+Behöver inte vara tjocka väggar 
för klara ljudkrav 
+Netto area blir större   
 

– Mindre ljudisolering  
– Måste vara tjocka väggar för att klara 
ljudkrav  
– Tjocka väggar minskar netto area för 
huset  

Pris (enligt Bidcon)   – Byggkostnader är större 
– totalkostnaden är 1 122 577 kr  
 

+ Byggkostnader är mindre  
+ Totalkostnaden är 910 266 kr 

Tid  + Mindre byggtid – Längre byggtid, mer detaljer och 
noggrannare mått.  
 



32 

6 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Sverige är indelad i tre olika klimatzoner på grund av klimatskillnaderna som finns i landet. I 

norr är det kallt och mycket snö men söderut är det mildare. Till fortsätt arbete 

rekommenderas att en studie utföras över vilket stomalternativ som bör väljas med avseende 

på energiförbrukning och kostnader, alltså vilket av stomalternativen som har minst 

energiförbrukning i de olika zonerna. Detta kan göras genom att beräkna U-värdet på de 

valda ytterväggarna som är angivna i bilagorna för båda trä- och betongstomme samt göra en 

ny jämförelse mellan priserna. 
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BILAGA 1: INTERVJUER  

Intervju med NM Bygg AB 

Namn: Pär Lindgren  

Befattning: VD på NM BYGG AB, Västerås  

Datum: 2016–04-15  

 Vilket stomalternativ är lämpligast att använda vid byggandet av ett 

tvåvåningshus?  

Det lämpligaste att använda vid byggandet av tvåvåningshus är trästomme, för det är 

enklare att tillverka väggen i fabrik och montera den på plats. Men betongstomme är 

billigare att bygga med och det kommer definitivt att byggas mer med betong i framtiden, 

därför att priset pressat i Polen där tillverkningen sker på fabrik.  Detta gör att fler 

kommer att importera element från Polen till Sverige för att montera dem och därmed 

fler tjäna pengar på varje objekt de bygger. Det är en pengafråga, man kollar på det 

utifrån den ekonomiska synvinkeln.  

 Vilken miljöpåverkan har de två olika stomsystemen? 

Det går att bygga mera spontant med trähus jämfört med betong eftersom att det finns 

ganska mycket trä i Sverige, och också många fabriker i Småland som producerar 

småhus. Att tänka utanför boxen är en viktig aspekt vid miljöbyggande.  

 Hur kan leverans och tillverkning påverka kostnaderna och miljön? 

Trähusen som NM bygg jobbar med byggs i Småland, fabriken där har eget sågverk samt 

äger mycket skog. Skogen finns nära sågverket. Träden sågas ner och körs till fabriken 

där de sågas ut i de önskade dimensionerna för därefter att skickas till fabriken för 

monteringen och sedan vidare till oss i form av färdiga element. Småland är ett ganska 

stort skogsområde, därför finns det många fabriker som tillverkar hus där. Däremot har 

Östergötland bara några få stycken fabriker men de bygger inte hus utan finns bara för 

pappersindustrin, Holmens sågverk Det är sparsamt med skog här.  

Leveranser sker via lastbilar så det påverkar inte miljön så mycket. Lastbilen är det enda 

praktiska sättet att få hit husen från Småland. Det skulle bli höga kostnader om man 

skulle tillverka huselementen där man bygger, det är nästan omöjligt. Desamma gäller för 

betong, det är mycket billigare att bygga med prefabricerade betongelement som 

producerats i utlandet och sedan transporterats hit. Från Polen körs husen med lastbilar 

till Sverige, och i vissa undantagande även med tåg. Det är billigare att transportera 

husen med lastbil. Det är inte bra för Sveriges ekonomi att vi beställer husen från 

utlandet istället för att producera dem själva men det är bra för det enskilda företaget 

som t.ex. NM bygg och för det exporterande landet (i detta fall Polen). Det är bra kvalité 



 

på de importerade husen och tillverkningskostnaderna är låga. Vid tillverkningen har vi 

möjlighet att närvarande i Polen och styra projektet vilket är bra för oss i branschen. 

Polska fabriker erbjuder också att exportera arbetskraft till Sverige för att montera huset 

men vi på NM bygg gillar inte det, vi vill att det ska vara svensk arbetskraft.  

 Vad kan påverka brandskyddskravens utformning för trä- och betongstomme? 

Vanligtvis använder vi E30 för dörrar för att stå emot brandar. För väggarna är det mest 

vanligt dubbelgips med brandskyddsmålning för att skydda viktiga detaljer. Sen beror det 

på vad varje kommun sätter för krav för att man ska säkerställa att brandkåren hinner 

komma fram i tid. Vi har minst 30 minuter som krav på våra hus innan det brinner 

genom. Betong är jag faktiskt dålig på, jag har inget direkt svar men generellt så vet vi att 

betong har bättre förmåga att stå emot brand än vad trähus har.   

 Hur påverkar olika stomalternativ drifts- och underhållskostnader? 

De hus vi bygger är väldigt energisnåla och vi gör väldigt täta hus för att klarar de krav 

Eksjö hus sätter. De har hårda krav när det gäller energiåtgång för uppvärmning av huset. 

Därför är husen tätade och kvalitetssäkrade för få en så låg drift och underhållskostnad 

som möjligt, detta är väldigt viktig för alla som köper villor idag. NM bygg jobbar mycket 

med bergvärmare. Bergvärmare med bergvärmepump finns i nästan 90 % av alla de hus 

vi säljer. När det gäller underhållet, är husen försäkrade i 10 år från överlämningsdatum. 

Efter 2 två görs en garantibesiktning och det tittas på om några saker har förändrats i 

huset, till exempel någonstans det läcker eller släpper genom vatten. Efter ett år utförs en 

energideklarationer på nybyggda hus för att se och jämföra de beräknade värdena med 

den aktuella drift av huset. Skulle värdena inte stämma överens får man titta och se vad 

det är för felkällor, det kan vara fel på golvvärmen eller det kan vara att värmepumpen 

inte producerar tillräckligt med värme. Men alla hus är försäkrade i 10 år från fabrik. 

Betonghusen är också effektiva när det gäller energiåtgång men jag vet inte riktigt hur 

mycket man kan pressa ihop betongen för få låga driftkostnader.  

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser du 

på träets- och betongens framtid vad gäller flervåningshus?  

I framtiden kommer vi att se mer våningshus av trä, det ligger i linje med miljötänkandet 

men betong kommer nog att vara standard i flera år. Framtiden kommer bli spännande 

för byggbranschen, den utvecklas varje år till det bättre.  

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare 

entreprenad?  

Nej, Det är samma krav generellt för alla hus, man behöver inte betala extra för att få ett 

bättre fuktskydd för hus. Vi mäter alltid fukten i grunden för att verifiera att värdet är 

acceptabelt innan vi låter någon flytta in i huset. Företaget följer kraven som Eksjö hus 

har ställt upp. Det ingår i företagets kvalitetssäkring att mäta fukten i plattan.  

 Vid stabiliseringen av stommen, vad brukar ni använda för stabiliseringsmetod 

när ni bygger med trä- respektive betongstomme? 

Trähusen står på syllar på plattan som är förankrad i betongplattan i grunden. Sedan vi 

reser upp huset så stags med stämp så att väggarna kan stå i rätt vinkel och sen 

egentyngen som sköter stadgat.  



 

 Vid vilka fall kan ni bli tvungna att bygga ett tvåvåningshus med betongstomme? 

Vi har hittills klarat oss med att bygga enbart med trähus men vill man ha ytligare en 

våning på våningshus då blir det genast ett matematiskt problem med trähusen, då börjar 

det sticka iväg med priset och då kan betong vara lämpligaste alternativet.  

Intervju med PEAB 

Namn: Paul Strand  

Befattning: Produktionschef, PEAB 

Datum: 2016–04-07 

 Vilket stommalternativ är lämpligast att använda vid byggandet av två 

våningshus?  

Det går att bygga med vilket systemalternativ som helst när man bygger ett 

tvåvåningshus, båda med trä- och betongstomme. Byggs det med trä är ett av problemen 

att det behövs väderskydd. Då kan det vara mera kostnadseffektivt att bygga med betong, 

eftersom det kostar mycket att ha väderskydd. När det byggs i Sverige är det viktigt att 

tänka på vädret, och hur t.ex. regn påverkar byggeri med trä. En annan anledning som 

gör att betongmaterial kan vara att föredrar fram för trä, är att kraven på ljudisolering 

mellan lägenheter är enklare att uppfylla med betong än med trä. Lägenheter kan 

dimensioneras med olika ljudklasser fast det mest normala är att bygga med bästa 

ljudklassen som är ljudklass C. För att uppnå detta krav med en betongvägg krävs det i 

normala fallet en betongvägg mellan lägenheterna med en tjocklek på ungefär (220- 230 

mm). Om det i stället byggs med trä blir väggen mycket tjockare om ljudkravet ska 

uppfyllas och i vissa fall måste man även ha separerade stommar. Detta medför att det 

även behövs en konstruktion för golvet och samtidigt krävs det en separerad stomme för 

att hänga upp undertaket. Detta gör att det byggs mycket mera i höjden. Väljs det att 

bygga med trä medför det större volym på hela byggnaden. Väljs betongalternativet kan 

man bygga mera slimmade konstruktion i jämförelse med träalternativet. 

Lägenhetsskiljande betongvägg har till uppgift att också bära nästa våning. Om man 

jämför lägenhetsskiljande trä- och betongväggar, är träväggens tjocklek ungefär 330 mm 

och motsvarande betongvägg 200 mm. Detta visar att det finns en volymskillnad mellan 

dessa vägalternativ. En lägenhetsskiljande betongvägg tar mindre utrymme från 

lägenhetsyta än motsvarande trävägg. Det är därför mycket bättre att använda 

betongväggar med avseende på den extra ytan man vinner, trots att träväggar kanske blir 

billigare pengamässigt. 

 Vilken inverkan har de två olika stomsystemen med avseende på miljön? 

Med hänsyn till miljöpåverkan är betongen bra gällande ljudisolering och hållfastigheten. 

Betongstommen är ju dyrare om man tittar på den enskilda produkten. En betongvägg 

ger bra ljudisolerat mellan lägenheterna men är samtidigt dyrare än en trävägg. 

 Hur kan leverans och tillverkning påverka kostnaderna och miljön? 

En lägenhetsskiljande betongvägg kostar cirka 1500 kr/kvm exklusiva moms medan en 

trävägg kostar cirka 1000 – 1100 kr/ kvm om båda ska uppfylla samma ljudkrav dock blir 

träväggen tjockare vilket gör att boarean blir minder i jämförelse med betongvägg. 



 

Betongens högre värmekapacitet kan utnyttjas för att förbättra värmeekonomin genom 

att lagra värmen i betongstommen. Ytterväggarna görs sällan i betong pga. det kalla 

klimatet i Sverige. Då används i stället stålreglar, skrivmaterial och isolering. 

 Vad kan påverka brandskyddskravsutformning för trä- och betongstomme? 

Det är lättare att leva upp till brandkraven om tvåvåningshus har betongstomme. 

 Hur påverkar olika stomalternativ driftkostnader - och underhåll? 

Stomalternativens påverkan på drifts- och underhållskostnader är positivare för 

betongstommen i ett längre perspektiv och i ett hållbarhetsperspektiv. Det bästa är att 

kombinera de olika stom- och materialtyper genom att göra stommen i betong och 

ytterväggarna i trä. Detta utnyttjar fördelarna med båda material och minskar 

driftskostnaderna. 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni 

på träets- och betongens framtid vad gäller flervåningshus?  

I framtiden kommer Peab satsa mera på betongstommen än på trästommen eller en 

blandning av olika stomsystem. Klimatet påverkar valet av stomalternativ. Detta gör att 

betongsystem passar bra till det svenska vädret. Om det inte regnar mycket i landet då är 

det billigare att bygga med trästomme. Därför är det enklare för byggföretag att bygga 

med en betongstomme och att slippa merkostnader på bygget. En annan anledning till att 

välja betong är att bärande väggar i trä kan ge problem med indragning av installationer. 

Detta ger mycket flera arbetstimmar för träalternativet. Båda stomsystem är användbara i 

framtiden fast använd trä som stommaterial så krävs en högre kunnighet för att bygga. 

Alla dessa angivna orsaker gör att betong är överlägset och ett bra val att bygga med.  

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare 

entreprenad?  

Beställaren har rätt att betala mer för att få fuktsäkra hus. Om beställaren beställer ett 

jobb av ett byggföretag då får beställaren vänta att byggföretaget har fuktsäkra 

entreprenader. Det är ju klart att man vill så lite fukt i konstruktionen så möjligt fast 

klimatet har en stor påverkan på byggprocess och byggmaterial. 

 Vid stabiliseringen av stommen, vad brukar ni använda för stabiliseringsmetod 

när bygger med trä respektive betongstomme? 

Betongstomme klarar bra stabilisering. När man bygger med trä så måste man säkra upp 

det med kryss för att få stabiliteten i stommen eller vägg då. 

 Vid vilka fall kan ni bli tvungna att bygga ett tvåvåningshus med betongstomme? 

Vid alla angivna orsakerna ovan och när det gäller problem angående ljudisolering och 

brandkrav. Eftersom kraven ständigt höjs, är det lättare att uppfylla med 

betongalternativet och den anledningen gör att byggföretag oftast väljer att bygga med 

betongstomme.  



 

BILAGA 2: NETTOKALKYL FRÅN BIDCON 

Tvåvånings småhus av trä  



 

  



 

  



 

Tvåvånings småhus av prefabriceradbetongstomme 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3: SLUTSIDA FRÅN BIDCON 

Tvåvånings småhus av trä  

 



 

  



 

Tvåvånings småhus av prefabriceradbetong  



 

Bilaga 5: PlanLÖSNING 
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