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ABSTRACT  

In Sweden housing shortage is a rising issue. Within a ten year period scientists predict that the 
Swedish population will increase from 10 to approximately 11 million people. Due to this 
increase in the Swedish population, the production of multi-dwelling buildings should be 
expanding, though instead building development is now decreasing. The Swedish government 
recently stated upon a climate strategy, to have no excessive emissions of greenhouse gases until 
the year of 2045. Regarding this climate strategy and the increasing need for housing, the need 
to build time-efficient, low cost buildings that have minimal environmental impact is in a greater 
demand than ever before. The purpose of this degree project is to elucidate the environmental 
effects, costs and assembly time for multi-dwelling buildings with prefabricated wooden and 
concrete frames. The study, based on literature and interviews, displays that prefabricated 
cross-laminated timber frames are more expensive than prefabricated concrete frames. 
However, choosing a timber frame does not necessarily result in a higher production cost 
compared to a concrete frame. Due to the dehydration time with concrete frames, wooden 
frames are almost 20 % more time efficient to assemble. Although wooden frames take less time 
to assemble, they often need more post-production work to withhold quality demands in 
comparison to concrete frames. The difference in environmental effect between the two 
materials is significant. Wood is an organic and renewable material and therefore has a low 
environmental impact. Concrete, which is a non-renewable material, has a higher environmental 
impact because of its cement component. Today 90 % of the newly developed multi-dwelling 
buildings are constructed with concrete. To reach the climate strategy in 2045, an increase of 
wooden constructions is one solution to lower the greenhouse gas emissions. Regarding that 
most of today’s construction building companies are using concrete as their primary frame 
material, this way of construction will have to change. Due to this future change, a decision-
making model for selecting framework material has been developed. The model aims to guide 
clients and construction companies in an early process to get a first indication on what type of 
material that would be most beneficial to use in a project. The model is based on three different 
key factors; environmental effect, investment cost and time. When using the model, these key 
factors will be compared to each other and prioritized in a hierarchy setting. The outcome 
specifies the most preferable material to use in a project.  

Keywords: Multi-dwelling buildings, prefabricated, cross-laminated timber, concrete, 
environmental effect, cost-efficient, assembly-time, decision-making. 

  



 

FÖRORD 

Efter att studerat Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik på Mälardalens högskola har 
vi nu genomfört detta examensarbete som ett avslutande moment på utbildningen. Arbetet 
skrevs under vårterminen 2018 och i detta förord skulle vi vilja tacka alla personer som har 
varit delaktiga i processen och hjälpt oss att slutföra arbetet.  
 
Först och främst skulle vi vilja rikta ett tack till vår interna handledare på Mälardalens högskola, 
Daniel Lind, som har bidragit med sin erfarenhet från byggbranschen och genom intressanta 
diskussioner samt konstruktiv kritik hjälpt oss förbättra detta examensarbete. Därefter skulle vi 
vilja tacka till våra externa handledare på Skanska Sverige AB, Christoffer Hallersbo och 
Johanna Lindenkäll, som även de bidragit med sin erfarenhet från byggbranschen och genom ett 
brett kontaktnät hjälpt fortskridandet av arbetet. Vi skulle även vilja tacka Joakim Jeppsson på 
Skanska Sverige AB som trots att han inte varit vår handledare har stöttat oss under arbetets 
gång. Vidare vill vi tacka respondenterna som ställde upp på intervjuer vilket gav oss värdefull 
information till examensarbetet och även en inblick i den bransch vi nu ska ge oss in i. Vi vill 
även tacka personer som har bistått oss med kunskap inom ramarna för examensarbetet och 
tagit sig tiden att förklara svårbegripliga moment. Slutligen skulle vi vilja tacka våra vänner och 
familjer med det stöd som dem givit oss under denna krävande men spännande process.   
  
Västerås 11 juni, 2018.  
  
Tove Fougberg & Linda Zacharias  

  



 

SAMMANFATTNING  

I dagsläget är det bostadsbrist i större delen av Sverige och antalet nya bostäder som behöver 
byggas till år 2025 är cirka 600 000. En av anledningarna till bostadsbristen är landets stigande 
befolkningsmängd som under de närmsta 10 åren förväntas öka med en miljon människor. Trots 
detta sjunker antalet nybyggda bostäder och Sverige står därmed inför en stor utmaning att 
möta efterfrågan på bostäder och samtidigt bygga hållbara lösningar ur en miljösynpunkt. Ett 
klimatmål som ska vara uppfyllt till 2045 och benämns Noll-netto har upprättats för att styra 
Sverige mot klimatneutralitet. Bygg- och fastighetssektorn ansvarar årligen för 20 % av Sveriges 
totala utsläpp och för att uppnå klimatneutralitet måste samhället öka produktionen 
av flerbostadshus i trä.    
   

Idag byggs cirka 90 % av alla flerbostadshus i betong. En av anledningarna till denna obalans av 
nybyggnationer i trä respektive betong är bristande kunskap hos aktörer i byggbranschen. 
Användningen av betong ökade under 1900-talet samtidigt som användningen av trä i 
flerbostadshus var förbjudet. Detta innebär att det idag finns mer information och större 
erfarenhet om betong som har varit etablerat på marknaden under en lång tid, jämfört med trä 
som blev lagligt att använda i flerbostadshus över två våningar i mitten av 1990-talet.  
   

Examensarbetet ämnar belysa skillnaderna mellan trä och betong utifrån parametrarna 
miljöpåverkan, investeringskostnad och tid. En analytisk beslutsmodell har utvecklats för att 
fungera som ett hjälpmedel i ett tidigt skede för att avgöra vilket material som är lämpligast att 
använda utifrån projektspecifika förutsättningar. Examensarbetet grundas på en litteraturstudie 
och en intervjustudie med fem respondenter från byggbranschen.    
   

I ett tidigt skede av byggprocessen är det viktigt att ha med kompetenta och erfarna aktörer. 
Detta minskar eventuella fel som kan uppstå längre fram i projektet. Därefter behöver viktiga, 
projektspecifika faktorer identifieras som är betydelsefulla inför valet av stommaterial i det 
specifika projektet. Dessa faktorer måste sedan rangordnas för att se vilken eller vilka faktorer 
som påverkar valet. De två faktorerna som oftast är avgörande är tid och kostnad.   
 

Intervju- och litteraturstudien visade att det inte går att bedöma att en typ av material alltid är 
det bästa valet utan istället ska material väljas utifrån projektspecifika egenskaper. Valet av 
stomme bör grundas på ett helhetsperspektiv och materialens skilda egenskaper kan vara 
fördelaktiga beroende på typ av projekt. Det fanns färre risker med att bygga med en 
betongstomme jämfört med en trästomme då betong har använts under en längre tid och 
erfarenheten av materialet är mer omfattande än för trä. Däremot fanns det inte några skillnader 
mellan materialen med hänsyn på livslängd. En skillnad var däremot att en trästomme kräver 
mer kompletteringsarbete för att uppnå funktionskrav än en betongstomme. Uppfattningen om 
materialen i branschen har förändrats, däremot går denna förändring långsamt. Idag fokuseras 
det på att trä är ett miljövänligt material och materialet har fler fördelaktiga egenskaper som 
lämpar sig bra vid nybyggnation av flerbostadshus. Dessa egenskaper innefattar bland annat, låg 
egenvikt vilket är fördelaktigt vid grundläggning och montering. Trots detta finns det emellertid 
fortfarande en osäkerhet kring materialet och hur tekniska krav ska uppfyllas. Det bör därmed 
ställas krav på beställare att se möjligheterna med båda materialen i ett tidigt skede för att 
genomföra en rättvis bedömning inför val av stomme.    
 

Den analytiska beslutsmodellen utgår från tre parametrar som ger en övergripande bild av 
vilken typ av stommaterial som en beställare fördelaktligen bör använda i ett specifikt projekt. 
Parametrarna i modellen är miljöpåverkan, investeringskostnad och tid. I modellen plottas 
värden in för respektive parameter och dessa värden har inhämtats från dels intervjustudien 
och även från vetenskapliga rapporter samt från ett byggföretag som är etablerat på den 
svenska marknaden. För att testa användbarheten av modellen tillfrågades respondenterna från 
intervjustudien att rangordna dessa parametrar utifrån en lista med alternativ. Svaren plottades 
sedan in i modellen som resulterade i vilket material respondenten borde använda i ett projekt.   



 

Slutsatser från examensarbetet är att trots att materialkostnaden för trä är högre än för betong, 
innebär inte det att totalkostnaden för ett träprojekt skulle bli högre än för ett betongprojekt. 
Detta beror på att det går fortare att bygga med trä vilket bidrar till en lägre totalkostnad. I 
dagens läge är miljöpåverkan inte en faktor som prioriteras högt men detta är något som 
kommer att förändras i framtiden. Den analytiska beslutsmodellen som presenteras i detta 
examensarbete är applicerbar i tidiga skeden av byggprojekt. Modellen kan ge en första 
indikation på vilken typ av material som skulle vara lämpligt att använda i ett projekt. Potential 
finns att utveckla modellen efter egna syften och genom att ta hänsyn till fler skeden och fler 
parametrar går det att basera ett beslut på ett resultat med få felkällor. Detta leder till att 
beslutet inte enbart baseras på erfarenhet utan även på en konkret, vetenskaplig källa.   

Nyckelord: KL-trä, betong, prefab, livscykel, miljöpåverkan, karbonatisering, biologisk 
nedbrytning, beslutsskede, bostadsbrist, miljömål  
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Cementkartell Formella överenskommelser företag emellan som 
medförde samordning av exempelvis priser för att 
förhindra konkurrens på marknaden. 

Industriella 
revolutionen 

Jordbrukssamhällen omvandlades till industrisamhällen.  

Biogen koldioxid Koldioxid som redan ingår i det naturliga kretsloppet. 

Koldioxidekvivalenter  

 

Enhet som redovisar hur olika gaser bidrar till 
växthuseffekten.  

Noll-netto Klimatmål som syftar till att Sverige till 2045 inte ska 
bidra med några ”plus-utsläpp” alltså utsläpp som är 
högre än vad skog och mark kan uppta. 

Superkritiskt tillstånd Koldioxid sätts under extremt högt tryck vilket i 
praktiken innebär att det är flytande. 
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1 INLEDNING 

I en enkätundersökning genomförd av Boverket (2017b) råder det bostadsbrist i 255 av 
Sveriges 290 kommuner. Detta drabbar främst nyanlända och unga vuxna som ännu inte tagit 
sig in på bostadsmarknaden. Detta påverkar även äldre personer som vill få tillgång till en mer 
tillgänglighetsanpassad bostad. I en uppdaterad rapport från Boverket (2017a) Beräkning av 
behovet av nya bostäder till 2025 konstateras det att behovet fram till år 2025 är drygt 600 000 
nya bostäder. Den övervägande andelen av dessa skulle behöva produceras innan år 2020. 
Anledningen till detta är enligt Boverket (2017a) den stigande befolkningsmängden. I Sverige 
beräknas folkmängden öka med närmare en miljon människor under de kommande tio åren. 
Med denna stigande befolkningsmängd behöver det således byggas mycket bostäder på kort tid. 
Trots detta visar indikationer som presenteras av Boverket (2017c) att antalet påbörjade 
nybyggnationer av flerbostadshus förväntas sjunka från 58 000 år 2017 till 55 500 år 2018. 
Fastighetsnytt (2018) hävdar att anledningen till avtagandet av bostadsbyggandet beror på 
skärpta amorteringskrav, Riksbankens räntehöjningar och hårdare reglering av 
kreditansökningar. Detta har skapat en osäkerhet på marknaden och genererat större risker för 
byggföretag. Boverket (2017a) menar att samhället står inför en stor utmaning. Bostadsbristen 
idag är allvarlig och det finns ett betydande behov av kortsiktiga, akuta lösningar. Dock måste 
dessa lösningar anpassas och samordnas med långsiktiga och hållbara lösningar.   
  
Hållbarhet beskrivs av Nationalencyklopedin (u.å.) som ett begrepp för en långsiktig helhetssyn, 
inte bara på lokalnivå utan även globalt. Hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn syftar till 
flera avseenden, dock är det största och primära problemet utsläpp av växthusgaser. I en 
rapport från Boverket (2018) Hållbart byggande med minskad miljöpåverkan konstateras det att 
bygg- och fastighetssektorn står för närmare 20 % av de totala inhemska utsläppen i Sverige. 
Hälften av dessa utsläpp kan kopplas direkt till uppvärmning av byggnader och den resterande 
delen till byggverksamhet som nybyggnation och ombyggnation samt förvaltning. För att minska 
och på sikt, helt minimera utsläpp av växthusgaser i Sveriges har ett ramverk för en klimatlag 
upprättats. Målet med detta är enligt Naturvårdsverket (2017) att uppnå klimatneutralitet till år 
2045. För att uppnå målet ska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser vara noll eller under noll 
till år 2045.   
  
Boverket (2018) har identifierat ett antal orsaker till varför bygg- och fastighetssektorns 
miljöpåverkan är så pass hög. De menar att det finns en bristande kunskap hos bl.a. 
entreprenörer, byggherrar och konsulter gällande byggnaders miljöpåverkan över hela dess 
livslängd. Det utförs även förhållandevis få utredningar gällande nya material och 
byggnadstekniker, vilket anses bero på en önskan om att hålla ned de administrativa 
kostnaderna. Boverket (2018) hänvisar även till att om och när sådana utredningar genomförs, 
är den framtagna informationsmängden för den nya produkten förhållandevis ytlig jämfört med 
den redan etablerade produktens informationsmängd. Detta leder till att aktörer och 
entreprenörer antar en högre risk för att bygga med den nya produkten, vilket följaktligen ger 
en missvisande kostnadsuppskattning och genererar att aktörer väljer den redan etablerade 
produkten. Detta är något som skildras av hur många flerbostadshus per år som uppförs i 
trästomme jämfört med betongstomme. En jämförelse från Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) 
visar ett procentuellt förhållande mellan antal lägenheter i flerbostadshus uppförda i betong 
jämfört med trä från 2012 - 2016. Se tabell 1.  
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Tabell 1 - Procentuellt antal lägenheter i nybyggda flerbostadshus med trä jämfört med betongstomme. 
(Källa: SCB 2018) 

 

Statistiken visar att betong är det vanligaste stommaterialet vid jämförelse mellan trä och 
betong vid nybyggnation av flerbostadshus. Med hänsyn till det ambitiösa klimatmål som 
Sverige eftersträvar till år 2045 menar Dodoo, Gustavsson & Sathre (2016) att fler aktörer måste 
börja bygga flerbostadshus med trästommar istället för betongstommar. Samtidigt utförs det 
omfattande forskning på klimatförbättrad betong som har lägre utsläpp av koldioxid.  

1.1 Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att tydliggöra den erfarenhetsobalans som finns gällande trä och betong 
som stommaterial till flerbostadshus. Bakgrunden ska även redogöra varför det finns en 
erfarenhetsobalans och ge en bild av hur byggandet ser ut idag samt vilka orsaker som lett fram 
till dagens byggnadssituation. För att ge en tydligare bild över hur användandet av trä och 
betong sett ut från 1700-talet fram till idag presenteras en övergripande tidslinje, se Figur 1.   

1.1.1 Trä 

Under 1800-talets mitt expanderade många städer runt om i Sverige. Denna urbanisering ledde 
till en större efterfrågan på bostäder och att städerna blev allt mer tätbebyggda. Vanligtvis 
bestod städerna till stor del av trähus, placerade tätt intill varandra på smala gator. Enligt Björk, 
Nordling & Repen (2012) medförde denna typ av stadsstruktur risker i form av snabba och 
förödande brandförlopp. Exempel på detta är stadsbränderna i Sundsvall och Gävle. Dessa 
bränder sammantaget med andra faktorer som ökade hälsorisker ledde fram till en 
stadsbyggnadslagstiftning som infördes 1874. Lagstiftningen inkluderade en brandstadga som 
reglerade materialanvändning vid byggnationer av hus. Detta medförde att det inte längre blev 
tillåtet att bygga hus högre än två våningar i trä (Svenskt trä, u.å).  
  
Enligt Östman & Stehn (2014) förändrades synen på trä som byggnadsmaterial i flerbostadshus 
under den senare halvan av 1900-talet. Anledningen till det förändrade synsättet ansågs bero på 
omfattande brandteknisk forskning. Forskningen visade att ett materials obrännbarhet inte 
nödvändigtvis var det enda kravet för att upprätthålla god brandsäkerhet. Det behövdes även 
funktionskrav på stabilitet och bärförmåga. I och med denna insikt och i samband med att 
Sverige gick med i EU 1994, förändrades det som tidigare varit materialbestämmelser gällande 
nybyggnation av flerbostadshus till dagens funktionskrav från Boverkets byggregler. Med dessa 
funktionskrav blev det återigen möjligt att bygga flerbostadshus i trä.   

  

Figur 1 - Tidslinje över materialens användande från 1700-talet till idag 
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1.1.2 Betong 

Betong är inget nytt fenomen utan är enligt Betongföreningen (u.å.) ett material som har funnits 
i flera tusen år. Materialet användes under romarrikets storhetstid som varade några hundra år 
f.Kr. till några hundra år e.Kr. Efter att romarriket föll började användningen av betong succesivt 
avvecklas och idag finns ett flertal byggnadsverk att beskåda som härstammar från tidsperioden. 
Efter avveckling dröjde det till 1700-talet innan materialet återigen skulle börja användas.  
  
Enligt Nationalencyklopedin (2018) var det i Storbritannien, i samband med den industriella 
revolutionen som modern cementindustri utvecklades. Tekniken utvecklades i hög fart under 
1890-talet och efter den industriella expansionen öppnade ett stort antal cementfabriker i dels 
Storbritannien men även i länder som Tyskland och Frankrike. I Skandinavien öppnades den 
första cementfabriken 1868 i Danmark och fyra år senare öppnades enligt SvD Näringsliv (2010) 
den första fabriken i Sverige.  
  
Enligt Nationalencyklopedin (2018) var det ett flertal faktorer som var betydelsefulla för 
cementindustrins expansion. Ett av dessa var upprättandet av en cementkartell. Ytterligare en 
faktor som påverkade, var framtagandet av den roterande ugnen på 1890-talet. Ugnen 
möjliggjorde storskalighet och trots att tekniken var ekonomiskt krävande var den 
arbetsbesparande. Den kostnadseffektiva tekniken medförde en konstant tillväxt och 
cementindustrin lyckades konkurrera ut delar från bland annat metall- och träindustrin. Det var 
först under efterkrigstiden som betongtillverkade byggnadselement började produceras i större 
skala. Tillverkningen av betongelement ansågs vara lösningen på de kostnadskrav som ställts i 
samband med andra världskrigets slut. I samband med bostadsbristen som rådde under 
efterkrigstiden upprättades enligt Boverket (2014) ett mål att eftersträva, som kom att kallas för 
Miljonprogrammet. Målet med miljonprogrammet var att det skulle produceras en miljon nya 
bostäder under perioden 1965–1975. För att målet skulle vara praktiskt genomförbart användes 
industriellt byggande med betongelement. 

1.2 Problemformulering 

Vid nybyggnation av flerbostadshus är betong det dominerande konstruktionsmaterialet. Detta 
på grund av materialets tekniska egenskaper och långa byggnadserfarenhet. Sedan 1994 har det 
åter igen varit tillåtet att bygga flerbostadshus med trästomme. Dock har avvecklingen av detta 
material från 1874–1994 genererat en erfarenhetsbrist både inom det byggnadstekniska 
området och inom träets materialspecifika egenskaper.  
 
Som det beskrivits tidigare i detta avsnitt står Sverige inför en stor utmaning, dels med att lösa 
den rådande bostadsbristen men även att till år 2045 vara klimatneutrala. På grund av detta 
klimatmål står samhället och byggbranschen inför utmanande omställningar. 
Detta examensarbete ämnar förenkla denna omställning och göra det lättare för beställare att i 
ett tidigt skede utvärdera vilken typ av stomme som är lämpligast att använda utifrån 
projektspecifika egenskaper. Metoden för denna förenkling sker genom utvecklandet och 
upprättandet av en analytisk beslutsmodell.   
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1.3 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att belysa skillnaderna mellan trä och betong som byggnadsmaterial 
vid nybyggnation av flerbostadshus. Detta sker genom att åskådliggöra parametrarna 
investeringskostnad, tid och miljöpåverkan, vilka är viktiga vid val av stommaterial till 
nybyggnation av flerbostadshus. Genom att använda en analytisk beslutsmodell kommer dessa 
parametrar ställas mot varandra. Modellen syftar till att vara ett hjälpmedel och utifrån de givna 
parametrarna kunna avgöra vilket stommaterial som är mest fördelaktigt att använda utifrån 
projektspecifika egenskaper.  
  
Examensarbetet har två upprättade mål, det ena är att synliggöra skillnader mellan trä och 
betong som stommaterial i flerbostadshus. Det andra målet är att med den utvecklade modellen 
underlätta beslutstagande av stommaterial till nybyggnationer av flerbostadshus.   

1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkar parametrarna investeringskostnad, tid och miljöpåverkan valet av 
stommaterial till flerbostadshus i trä respektive betong? 

• Hur kan beslutsprocessen vid val av stommaterial för nybyggnation av flerbostadshus 
förenklas? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetets frågeställningar och innehåll berör endast nybyggnation av flerbostadshus 
med 4–8 våningar. Examensarbetet omfattar inte materialhantering efter rivning. Materialen 
som undersöks i examensarbetet avgränsas till trä och betong som stommaterial i 
flerbostadshus. Omfattningen av examensarbetet avgränsas till faktainsamling genom en 
litteraturstudie och datainsamling genom kvalitativa intervjuer. Beslutsmodellen som används i 
examensarbetet innefattar endast parametrarna investeringskostnad, tid och miljöpåverkan. Till 
parametern tid innefattas endast monteringstid. Litteraturstudien avgränsas till samma 
parametrar som i beslutsmodellen. 
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras en utförlig beskrivning av studiens genomförande och motivering till 
metodiken. Avsnitt i detta kapitel innefattar tillvägagångsätt och struktur för arbetet samt 
intervjuer och hur dessa utförts. Det kommer även redogöras för hur den analytiska 
beslutsmodellen fungerar.   

2.1 Metod för tillvägagångssätt 

Figur 2 illustrerar examensarbetets utformning och genomförandemetodik. Detta är något som 
efterföljts för att uppnå ett användbart resultat.  

Strukturen på examensarbetet baserades på den 4 – fasmodell som beskrivs i Metod för 
teknologer, skriven av Blomkvist & Hallin (2014). Enligt denna modell blev uppsatsprocessen 
utformad efter fyra olika faser. Fas 1 Formulera, innefattade formulering av ämnesområdet och 
problematisering av det specifika ämnet. Materialen trä och betong valdes som examensarbetets 
huvudområde. Detta val baserades på dess användbarhet i byggbranschen men även med 
hänsyn till den pågående debatten om branschens miljöpåverkan. 
 

Fas 2 Konstruktion, omfattades av konstruktion, organisering och konkreta metoder skulle väljas 
ut för att sedan genomföras i fas 3. I denna fas beslutades det att examensarbetet skulle baseras 
på en induktiv ansats och att den empiriska insamlingen av data skulle påbörjas kort efter 
examensarbetets start. Teorin till examensarbetet skulle utgöras av en fallstudie där viktiga 
parametrar för respektive material skulle presenteras. Som ett komplement till litteraturstudien 
beslutades det att en kvalitativ intervjustudie skulle genomföras.  
 
I Fas 3 Producera, hade ett antal prototyptexter producerats och delar av empiriska 
datainsamlingen sammanställts. De texter och materialsammanfattningar som skapats till denna 
fas sammanfogades och utgjorde grunden till detta examensarbete. Vidare utvecklades och 
anpassades texterna samt innehållet för att skapa en tydlig struktur i arbetet.    
 

I den slutgiltiga fasen, Fas 4 Leverera, var det viktigt för examensarbetets helhetsintryck att 
muntligt presentera studien. Detta för att pröva om respondenters uppfattning och tolkning av 
presentationen överensstämde med den arbetade texten.  

Figur 2 - Illustration av studiens tillvägagångssätt 
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2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes som en upprepande process där återkommande moment 
användes. Dessa moment innefattade sökning av litteratur, värdering av källor och 
sammanställning av litteratur. Litteraturstudien genomfördes för att främja möjligheten att 
uppnå examensarbetets upprättade mål och var en sammanställning av tidigare studier och 
forskningsarbeten. Med detta som grund bidrog litteraturstudien med en djupare insikt i 
ämnesområdet. Dessa källor utgjordes främst av vetenskapliga rapporter och artiklar som sökts 
fram via databaser med vetenskaplig publicering. Databaserna innefattades av Libris, Swepub, 
Google Scholar och Primo. För att hitta relevant litteratur till ämnesområdet konsulterades 
personal vid högskolans bibliotek. Nyckelord som användes vid sökning av litteratur var: 
 

• KL-trä  
• Cross laminated timber  
• Flerbostadshus  
• Multi dwelling buildning  
• Concrete  
• Livscykel   
• Carbon footprint  
• Koldioxidutsläpp  

 

Källorna som använts i examensarbetet redovisades löpande i litteraturstudien och i 
referenslistan. Detta för att bistå läsare med förståelse för vart informationen hämtades ifrån 
men även för att underlätta för personer som vill nyttja informationen i litteraturstudien till 
andra studier och ändamål.  

2.2.1 Intervjustudie 

Examensarbetets empiriska material insamlades genom en intervjustudie. Huvudsyftet med 
intervjuerna var att erhålla respondenternas uppfattning, åsikter och tidigare erfarenheter. 
Studien utgjordes av en kvalitativ undersökningsmetod med ett fåtal respondenter. Denna 
metod, kombinerad med en semistrukturerad intervjuguide, var enligt Blomkvist & Hallin 
(2014) den mest framgångsrika strategin för att erhålla en djupare dimension av 
respondenternas svar. Detta syftade även till att resultatet från dessa intervjuer skulle bidra 
med en verklighetsförankring och en användbarhet i beslutsmodellen.  
 
Efter rådgivning från externa handledare formulerades standardiserade öppna intervjufrågor. 
Dessa frågor ställdes i samma ordning med samma formulering till varje respondent. Med denna 
struktur blev svaren från respektive respondent en nyansering av dess erfarenhet och 
branschområde. Tydliga skillnader och likheter uppenbarades genom denna typ av formulering.  

2.2.1.1. Informationsbrev 

För att respondenterna skulle få en tydlig bild över studiens ämnesområde och vad deltagandet 
innebar upprättades ett informationsbrev. Detta brev, inklusive huvudfrågorna till intervjun, 
skickades ut via mejl en vecka före intervjutillfälle.  
 

Informationsbrevet utformades efter en mall erhållen från Etikkommittén Sydost (u.å). De 
viktigaste aspekterna som togs upp i informationsbrevet var behandling av konfidentiellt 
material och respondenternas möjlighet till anonymitet. För mer information se Bilaga B.    
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2.2.1.2. Val av respondenter 

Urvalet för dessa respondenter skedde i samråd med interna och externa handledare. Urvalet 
baserades på handledarnas kontaktnät och egen informationssökning för kontakter knutna till 
det aktuella ämnesområdet. För att kvalitetssäkra datainsamlingen beslutades det att 
respondenterna från respektive materialkategori skulle motsvara varandras kunskapsområde. 
Det skulle även utföras lika antal intervjuer för respektive materialkategori. Se tabell 2 för 
urvalet av respondenter och dess respektive kunskapsområde.    
 

Tabell 2 - Respondenter till intervjustudie 

2.3 Analytisk beslutsmodell 

Den analytiska beslutsmodellen anpassades för att kunna användas fram till dess att byggnaden 
tas i drift. De två kategorierna som beslutsmodellen baserades på var prefabricerade betong och 
trä element. Parametrarna som valdes till kategorierna var miljöpåverkan, investeringskostnad 
och tid. Beslutsmodellen agerade som en prioriteringsjämförelse för de givna parametrarna, 
vilket skulle generera en hierarkisk följd av prioritering. Den använda modellen, Analytical 
Hierarchy Process (AHP), var en befintlig modell upprättad av Thomas Ohlsson på Luleå 
Tekniska Universitet (LTU). Denna modell var från början inte tänkt som en beslutsmodell 
för att avgöra vilket stommaterial som lämpligast skulle användas till flerbostadshus, men har i 
detta examensarbete anpassats för att fylla det syftet.   
  
Till modellen AHP fanns en redan upprättad Excel-fil där examensarbetets parametrar och 
insamlade data skrevs in. Efter att beslutsmodellen var anpassad till ändamålet, fick 
respondenterna i intervjustudien möjlighet att agera som testpersoner för att undersöka 
användbarheten av modellen. Testpersonerna tillfrågades att rangordna parametrarna mot 
varandra, se bilaga D. När rangordningen var genomförd genererade modellen ett numerärt tal 
som antigen gav att kategori 1, trä eller kategori 2, betong var mest lämpligt att använda.    
  
Den insamlade data angående miljöpåverkan, investeringskostnad och tid som användes i 
beslutsmodellen var hämtad från ett byggföretag som är etablerat på den svenska marknaden. 
Värden gällande miljöpåverkan för KL-trä hämtades från projekt Strandparken med massiv 
trästomme beläget i Sundbyberg, Stockholm.  
  

Respondent Namn Företag / Organisation Befattning

Trä Betong

A Daniel Wilded Martinsons Produktchef x

B Thomas Johansson Totalbyggen i Västerås AB VD, projektledare x x

C Thomas Wall Mimer AB Beställare, projektchef x x

D Martin Erlandsson IVL - Svenska miljöinstitutet Chef affärsutveckling, miljögranskare EPD:er x x

E Malin Löfsjögård Svensk Betong VD, adjungerad professor KTH x

Kunskapsområde
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3 LITTERATURSTUDIE 

I detta avsnitt presenteras en fördjupning av det valda ämnet. Inledningsvis ges en beskrivning 
av materialens egenskaper och olika stomsystem. Därefter beskrivs beslutsprocessen och vilka 
moment som är kritiska inför valet av stommaterial till ett flerbostadshusprojekt. Efter detta 
skildras båda materialens miljöpåverkan. Denna fördjupning ligger till grund för 
examensarbetets resultat. 

3.1 Material och stomsystem 

3.1.1 Trä 

Enligt Bergkvist & Fröbel (2014) är trä är ett naturligt och förnybart material. Det har även 
specifika anisotropa egenskaper vilket betyder att materialets beskaffenheter är olika beroende 
på riktning. I längsriktning med fibrerna är träet som starkast och vinkelrätt mot fibrerna är 
träet som svagast. Styrkan och hållfastheten hos trä varierar med temperatur, fukthalt och tid 
som virket belastas. Trä har i förhållande till sin låga vikt hög hållfasthet, vilket är något som 
Oshalim & Stjerneman (2013) menar förenklar grundläggning och gör att materialet passar bra 
till prefabricering.  

3.1.1.1. Fukt och biologisk nedbrytning 

Att fukthalt och temperatur har en inverkan på styrka och hållfasthet beror på träets 
hygroskopiska egenskaper. Detta betyder att materialet strävar efter att komma i jämnvikt med 
det omgivande klimatet. På grund av dessa egenskaper och det faktum att trä är ett organiskt 
material menar Oshalim & Stjerneman (2013) att det kan angripas av mikroorganismer, vilket 
startar en biologisk nedbrytningsprocess. Röta och mögel är enligt Fuktsäkerhet (u.å.) de två 
vanligaste exemplen på biologisk nedbrytning. Mögelsvampar växer på ytan av material medan 
röta bryter ner den inre uppbyggnaden hos organiska material och påverkar dess hållfasthet. 
För att en biologisk nedbrytningsprocess ska påbörjas krävs det att förhållanden i omgivande 
miljöer är gynnsamma. Näring är en av förutsättningarna som krävs för en mikrobiell påväxt, 
vilket antingen finns i byggnadsmaterialet eller i smutsen på ytan av byggnadsmaterialet. 
Ytterligare förutsättningar som påverkar tillväxt är pH-värde, syre och temperatur. Samtliga 
förutsättningar menar Ekstrand-Tobin et al. (2005) uppfylls i en vanlig byggnad. Den avgörande 
faktorn som antingen kan begränsa eller skynda på tillväxten är mängden fukt i 
byggnadsmaterialet.  

För att förhindra risken av röta i konstruktionsvirke, måste utförandet av konstruktionen ske på 
rätt sätt. Fuktkvoten i materialet får inte överstiga 20 % under längre perioder vilket innebär att 
träkonstruktionen får ett konstruktivt skydd. Ett konstruktivt skydd och rätt virke för den 
geografiska platsen, räcker för att byggnaden ska vara beständig över tid. Vid tillfällen där virke 
används i utsatta miljöer och där fuktkvoten överstiger 20 % under längre perioder måste virket 
erhålla ett kemiskt skydd som exempelvis tryckimpregnering för att vara beständigt över tid. 
Byggnader med mikrobiell påväxt medför enligt Blomquist et.al (2001) negativa effekter på 
människors hälsa. Dessa effekter kan vara bland annat vara problem med luftvägar, astma och 
allergi.   

3.1.1.2. Brandtekniska egenskaper 

Träets brandtekniska egenskaper beror enligt Bergkvist & Fröbel (2014) på dimension, fuktkvot, 
densitet och fiberriktning. Eftersom trä är ett brännbart material kan det i vissa fall behövas kläs 
in med obrännbara material, alternativt ytskiktsbehandlas med brandskyddsmedel för att uppnå 
brandskyddskrav. Genom att öka dimensionen och skydda träytan kan tiden fram till 
övertändning förlängas.  
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3.1.1.3. Energianvändning och energiåtgång 

En stomme av KL-trä medför enligt Svenskt trä (2017a) positiva konsekvenser på bland annat 
energiaspekter. KL-trä har förmåga att lagra värme vilket medför ett jämnare inomhusklimat 
under dygnet. När byggnaden kyls ner utifrån värms inneklimatet upp, och tvärtom när 
byggnaden värms upp utifrån. Jämförelser mellan en KL-trästomme och en stomme med 
lättväggar respektive lättbjälklag visar en tydlig minskning av energianvändning och ett mer 
behagligt inomhusklimat i huset med KL-trästomme. KL-trä har låg värmeledningsförmåga och 
få köldbryggor, vilket medför att temperaturen inomhus kan sänkas utan att riskera att förlora 
ett behagligt inomhusklimat.   

3.1.2 Betong 

Betong är ett oorganiskt material som har god värmelagringskapacitet och bra brandtekniska 
egenskaper. På grund av materialets höga densitet har materialet även god 
ljudisoleringsförmåga. Enligt Oshalim & Stjerneman (2013) har betong hög tryckhållfasthet och 
låg draghållfasthet. Detta innebär att betongen måste armeras för att uppnå kravet på 
draghållfasthet. Materialets tunghet kan dock generera att grundläggningen blir mer omfattande 
och kostnadskrävande eftersom det ofta måste utföras markförstärkningar.  

3.1.2.1. Fukt 

Betong är generellt fuktbeständigt, dock kan det förekomma problem då fuktig betong kommer i 
kontakt med fuktkänsliga och organiska material. Framförallt kan det bildas emissioner 
exempelvis då en plastmatta monteras på fuktig betong. Enligt Oshalim & Stjerneman (2013) har 
materialet även hygroskopiska egenskaper vilket genererar att materialet krymper och sväller 
efter omgivningens klimat. Dessa rörelser kan orsaka sprickor i betongen.  

3.1.2.2. Brandtekniska egenskaper 

Betong är ett material som enligt Svensk Betong (2018) inte behöver behandlas för att uppnå 
kraven på brandskydd. Materialet klassas som obrännbart vilket betyder att det inte brinner, 
smälter eller förlorar några hållfasthetsegenskaper vid en eventuell brand. Oshalim & 
Stjerneman (2013) vill dock påvisa att trots att betongen inte förlorar några hållfasta 
egenskaper vid höga temperaturer så kan den fuktkvot som inkapslades då betongen härdade 
dunsta vid höga temperaturer. Detta kan leda till att betongen spjälkas och bryts ned. Även om 
betongen bibehåller dess egenskaper kommer armeringens hållfasthet i betongen minska med 
ökad temperatur.  

3.1.2.3.  Energianvändning och energiåtgång 

De termiska egenskaperna hos betong medför en god förmåga att lagra både kyla och värme. 
Dessa egenskaper medför låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan över betongens 
livscykel. I framtiden kommer vi mötas av ett varmare klimat och därmed kommer kylning av 
byggnader användas i bredare utsträckning. Att betong har förmågan att lagra kyla kommer 
enligt Svensk betong (2017) vara fördelaktigt i framtidens byggda miljö.   
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3.1.3 Olika typer av stomsystem 

3.1.3.1. Massivt KL-trä 

KL-trä är en förkortning av korslaminerat trä och tekniken började enligt Brandt (2015) 
utvecklas i slutet av 1900-talet i Österrike. KL-trä är ett konstruktionsmaterial som inte bara 
används i Sverige och Europa, det används även i Nord Amerika, Japan och Australien. Enligt 
Horx-Srathern, Varga, & Guntsching (2017) breder materialets användningsområde ut sig i 
större utsträckning och genom nya innovationer och tekniska lösningar beräknas det öka ännu 
mer de kommande åren. År 2015 visade statistiken att av alla länder som använder KL-trä står 
Österrike för 60 %, Tyskland för 16 % och resterande 24 % är övriga länder där det finns en 
etablerad marknad.  
 
Råvaran till KL-trä är enligt Svenskt trä (2017b) hållfasthetssorterat virke som levereras torkat 
från sågverket. Ett KL-träblock är uppbyggt av lameller. De lameller som placeras i mitten av KL-
träblocken kan enligt Berglund och Petterson (2011) vara lameller från limträproduktionen som 
inte klarat kraven på hållfasthet. Lamellerna kan vara av barrträ eller lövträ men i Sverige är de 
vanligaste träslagen gran och furu. Skikten limmas tvärs ihop med intilliggande skikt, därav 
namnet korslimmat trä. Vid hoplimning av lameller är det viktigt att träts fuktkvot inte 
överstiger 15 %. En optimal limfog minskar risken för sprickbildning i färdig produkt. Det går 
dock inte att helt undvika sprickbildning och om sprickor skulle uppstå påverkas inte 
konstruktionens funktionskrav.   

3.1.3.2. Prefabricerade betongelement 

Genom att industrialisera tillverkningen av betongelement försöker marknaden efterlikna 
bilindustrins löpandebandteknik. Detta menar Utriainen & Altun (2013) skulle kunna generera 
kortare byggtider och att arbetet blir mer effektiviserat. Att implementera viss typ av 
standardisering med öppna system kan även bidra till flexiblare lösningar mellan olika 
tillverkare. Med öppna system menas att olika tillverkares element och komponenter ska gå att 
kombinera med hjälp av standardiserade lösningar. Detta är något som utförs i större 
utsträckning i Danmark och Finland, vilket även bidragit till en mer konkurrenskraftig marknad.  

Till skillnad från platsgjutna konstruktioner, gjuts och härdar prefabricerade betongelement i 
fabriker. Genom att förtillverka byggnadsdelar inomhus förbättras kvaliteten på betongen 
eftersom den härdar under kontrollerade former med ett och samma inomhusklimat. Enligt 
Utriainen & Altun (2013) bidrar detta även till bättre arbetsförhållanden för yrkesarbetare som 
jobbar på byggarbetsplatsen.  

Stomsystem tillgängliga som prefabricerad betong är pelarbalksystem, bärande väggsystem och 
en kombination av dessa två. Danielsson & Robertsson (2008) menar att det vanligaste systemet 
att använda i flerbostadshus är bärande bjälklag och ytterväggar eftersom denna typ av system 
möjliggör en flexiblare planlösning. De bärande ytterväggarna som oftast utgörs av 
sandwichelement kan redan i fabriken kompletteras med fönsteröppningar och fasadmaterial. 
Sandwichelement byggs upp av en yttre och en inre betongskiva. Mellan dessa två betongskivor 
monteras isolering och den yttre betongskivan kan förses med en fasadbeklädnad. Att redan i 
fabrik kunna montera fasadbeklädnad och förbereda för fönster- och dörröppningar underlättar 
montering av element på en byggarbetsplats. 
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3.2 Beslutsprocess 

Det som anses vara viktigt inför ett beslut är enligt Karlsson & Holmberg (2015) att alla som är 
inblandade i beslutet ska erhålla en god baskunskap och att beslutet baseras på solid 
information. Det är således viktigt att besluten tas i samråd med kompetenta och erfarna aktörer 
i ett tidigt skede så att projektet styrs i rätt riktning från början. Bristande kunskap och 
information kan leda till att viktiga beslut skjuts upp vilket kan få konsekvenser längre fram i 
projektet.   

Rapporten Mod att bygga med trä - modernt industriellt träbyggande utgiven av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL, 2013) hänvisar till att det är normalt att välja samma beprövade 
metoder och tekniker som använts tidigare. De menar att det handlar om en trygghet och 
erfarenhet som ökar benägenheten till att välja samma sak igen. Detta kan leda till att 
beslutsfattaren tolkar den presenterade informationen som denne vill att utfallet ska bli. I dessa 
fall väljer beslutsfattare oftast efter erfarenhetsbaserade ”tumregler” framför nya metoder. 

SKL (2013) presenterar två viktiga faktorer som de anser är avgörande till varför träbyggande 
inte är större på den svenska marknaden. Det ena är att informationsmängden ofta är ojämnt 
fördelad mellan ett nytt koncept och ett väl beprövat koncept. Detta är ett problem som även 
Boverket (2018) lyfter i sin rapport Hållbart byggande med minskad miljöpåverkan. Båda 
rapporterna hänvisar till att denna obalans i information ofta leder till en osäkerhet och att det 
nya konceptet väljs bort på grund av detta. Den andra orsaken som SKL (2013) refererar till är 
innovationsmängden i det nya konceptet. Innovationer och lösningar som skiljer sig för mycket 
från de standardiserade och invanda förhållningssätten kan orsaka felaktiga bedömningar då 
besluten baseras på erfarenhet. De menar att nya innovationer kräver nya metoder och att det 
således inte är lämpligt att applicera erfarenhetsbaserade metoder på dessa nya lösningar. 

3.2.1 Beslutsskedet 

I en teknisk rapport skriven av Sthen, Rask, Nygren & Östman (2008) har en enkätstudie 
genomförts för att kartlägga hur stommen väljs och i vilket skede som detta utförs. Studien 
omfattades av åtta byggherrar med 17 olika byggnadsprojekt. Resultatet från studien visade att 
det verkställande beslutet tas av beställaren ofta i konsultation med en konstruktör. Valet utförs 
ofta i ett tidigt projekteringsskede eller i programskedet. Studien visade även att den största 
påverkande faktorn för val av stomme var den ekonomiska kalkylen och att det sällan utfördes 
några jämförbara alternativa lösningar inför valet av stomme. 

3.2.2 Vilka faktorer styr valet av stommaterial och stomsystem? 

I en rapport skriven av Gustafsson, Eriksson, Engström, Wik & Serrano (2013) konstaterar de att 
det sällan är en typ av material som är mest fördelaktig att använda i alla projekt. Det gäller 
istället att utvärdera vilket material som är lämpligast att använda utifrån projektspecifika 
egenskaper. Detta är något som även Hammadi (2013) beskriver i sin rapport och hänvisar till 
att det är viktigt att utgå från de projektspecifika egenskaperna för att hitta den mest optimala 
lösningen. För att uppnå detta behöver avgörande faktorer identifieras för respektive projekt 
och sedan måste dessa rangordnas efter prioritering. Karlsson & Homlberg (2015) utvecklar 
detta och menar att i samband med att faktorerna identifierats bör de även delas in i hårda och 
mjuka parametrar för att få ett helhetsperspektiv. Till de hårda parametrarna tillhör 
byggtekniska aspekter som; byggnadens geometri, våningshöjder, spännvidder, ljudkrav osv. Till 
de mjuka parametrarna tillhör exempelvis organisationskompetens och tillgänglig arbetskraft. 
Nedan presenteras en kortare sammanställning av de identifierade faktorerna från rapporter 
skrivna av; Hammadi (2013), Karlsson & Holmberg (2015) och Gustafsson et.al (2013). 
Faktorerna är inte rangordnade.  
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3.2.2.1. Identifierade gemensamma faktorer 

Tid 

Byggtiden för ett projekt är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Exempelvis kan 
uttorkningstider för betong fördröja andra aktiviteter vilket genererar längre byggtider. Ett 
snabbt uppförande av en byggnad kan generera att personal lösgörs tidigare och att nya projekt 
kan påbörjas tidigare. Projektets geografiska placering bör även tas med i beräkningen. Då ett 
centralt beläget projekt kan gynnas av kortare byggtider med hänsyn till att störningar på 
omkringliggande fastigheter kan minska.  

Grundläggning 

Beroende på markförhållanden kan vissa typer av konstruktioner vara mer fördelaktiga än 
andra. Att välja ett lätt material som trä kan leda till att grundförstärkningen kan reduceras eller 
helt uteslutas, vilket genererar en lägre totalkostnad. I viss typ av terräng, som exempelvis 
branta lutningar, är en lätt konstruktion inte ett alternativ. För att kunna möjliggöra en 
byggnation i sådan terräng kan det istället vara fördelaktigt att välja en tungstomme och 
förstärka grunden, dock kan detta leda till högre kostnader och längre byggtider.   

Resurser 

Resurser innefattar dels arbetskraft men även tillgång till maskiner och utrustning såsom 
hjälpmedel på byggarbetsplatsen. Att se till att ha rätt kompetens och "rätt man på rätt plats" för 
att skapa rätt förutsättningar för projektet, anses tillhöra de mjuka parametrarna enligt Karlsson 
& Holmberg (2015). Detta synsätt bekräftas av Hammadi (2013) och Gustafsson et.al (2013) 
som menar att rätt kompetens bidrar till arbetseffektivitet, vilket i sin tur kan leda till ett snabbt 
byggande och därmed lägre totalkostnad.  

Kostnader 

Den totala kostnaden för hela projektet är enligt alla tre referenser den viktigaste. I denna 
kategori medräknas allt från materialkostnader för stommen till arbetskostnader för 
installationer etc. Gustafsson et.al (2013) hävdar att detta är den mest omfattande och 
avgörande faktorn eftersom att alla andra faktorer indirekt påverkar ekonomin för ett 
byggprojekt.  

Den kostnaden som varierar mest mellan projekt är produktionskostnader. Enligt SKL (2013) är 
en jämförelse av produktionskostnader något som är svårt att utföra och för att kunna 
genomföra en rättvis jämförelse krävs en stor omfattning av olika projekt. Anledningen till detta 
grundar sig i lösningarna som väljs för ett projekt, dess omfattning och geografiska placering. 
Det kommer med hänsyn till dessa grundförutsättningar skilja avsevärt beroende på kranmodell 
och storlek samt behov av väderskydd eller inte etc.  

Utformning  

Eftersom produktionen för flerbostadshus övergår mer till industriellt byggande blir 
utformningen och projekteringen i ett tidigt skede ännu viktigare. I ett platsbyggt projekt finns 
det möjlighet till viss flexibilitet i lösningarna och problem som uppstår kan oftast lösas på plats. 
Detta är något som inte är möjligt vid prefabricering.   

Kvalitet 

Byggnader måste utformas så att funktionskrav uppfylls och två egenskaper som måste tas 
hänsyn till är ljud och brand. Ljudproblem i byggnader handlar oftast om stegljud eller luftljud. 
Generellt är varken ljudproblem eller brand något problem i en tungstomme. Dock är detta 
något som måste beaktas i en lätt konstruktion och idag finns det tekniska lösningar för att 
uppnå kraven.  
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3.2.2.2. Övriga identifierade faktorer 

Förvaltningskostnader 

Som beställare är det enligt Gustafsson, et.al (2013) ytterligare en viktig faktor som bör tas i 
beaktning inför valet av stomme, detta är förvaltningskostnader. Levander (2010) konstaterar i 
sin rapport Förvaltning av industriellt byggda flerbostadshus med trästomme - Kartläggning av 
kostnader och erfarenhet att kostnadsskillnaden mellan ett trähus och ett betonghus i drift är 
försumbar. Resultatet från de tre fallstudier som presenteras i rapporten visar att 
träbyggnaderna har motsvarande eller lägre kostnader för uppvärmning, drift och underhåll 
som betongbyggnaderna. Med intervjuer och en enkätundersökning styrker Levander (2010) 
resultatet från fallstudierna och konstaterar vidare att förvaltare med erfarenhet av fastigheter i 
trä och betong inte anser att det finns någon skillnad mellan de två stommaterialen.  

Transporter 

Larsson & Andersson (2014) beskriver att transportsträckor för konstruktionselement av trä 
respektive betong är olika beroende på byggprojektets storlek och dess förutsättningar. 
Transportsträckan för träelement är generellt längre än för betongelement, och enligt Smart 
Housing (2016) beror detta på att produktionen för bland annat KL-trä sker i norra Sverige. 
Tillverkning av betongelement finns geografiskt utspritt i Sverige vilket enligt Svensk Betong 
(u.å.) bidrar till en lokal tillverkning och korta transportsträckor.  Transporter i ett byggprojekt 
står för en stor del av byggnadens totala miljöpåverkan och det är därför viktigt att beakta 
transporter av materialelement vid livscykelanalyser för att få ett verklighetstroget resultat. 
Enligt Aggerstam & Lehman (2017) krävs det cirka 5 gånger fler transporter för att upprätta ett 
flerbostadshus i betong jämfört med ett motsvarande flerbostadshus i trä. Vid transport av 
materialelement är det fler faktorer som påverkar nyttjandegraden utöver lastad totalvikt. Det 
är inte den lastade vikten som bestämmer miljöpåverkan av transporter i ett byggprojekt utan 
det är antal transporter som är avgörande.   

3.3 Miljöpåverkan 

Enligt Regeringskansliet (2017) ska Sverige uppnå klimatneutralitet 2045. Detta ska 
åstadkommas med hjälp av den klimatlag som trädde i kraft i januari 2018. Ramverket ska ge 
företag och industrier en möjlighet att omstrukturera och anpassa sina verksamheter till ett 
långsiktigt och hållbart alternativ för att klara nollnetto-målet. Klimatmålet nollnetto är enligt 
Naturvårdsverket (2017) ett långsiktigt mål som eftersträvar att Sverige inte ska bidra med 
nettoutsläpp i atmosfären. Målet är att utsläpp av växthusgaser ska begränsas till negativa 
utsläpp. Negativa utsläpp avser att mängden utsläpp ska vara mindre än det som kan upptas av 
skog och mark.  
 

Enligt Naturvårdsverket (2017) är det förbränning av fossila bränslen som är den största 
bidragande faktorn till den rådande klimatförändringen. Det ökade utsläppet av växthusgaser, 
framförallt koldioxid är det som lett till en stigande medeltemperatur på jorden. De främsta 
medverkarna till denna växthuseffekt är industrier och transporter.  
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3.3.1 Sveriges miljömål 

De nationella miljökvalitetsmål som är relevanta att ta hänsyn till inom byggsektorn är enligt 
Sveriges Miljömål (u.å.) följande: 
 

• Begränsad klimatpåverkan   
• God bebyggd miljö  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Giftfri miljö  
• Ingen övergödning  

 

Dock omfattar detta examensarbete endast det första miljökvalitetsmålet. Begränsad 
klimatpåverkan. Detta mål beskrivs enligt Naturvårdsverket (2018) såhär:   
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås.” (s.44)   
 
Till detta miljökvalitetsmål finns en precisering för hur detta mål ska uppfyllas. Detta har 
utformats som en begränsning av den fortsatt stigande medeltemperaturen. Preciseringen 
återges av Naturvårdsverket (2018) som följer ”Den globala medeltemperaturökningen 
begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att 
hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt 
för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” (s.44)   

3.3.2 Livscykelanalys 

En Livscykelanalys(LCA) är enligt Sweria (u.å.) en metod som används för att beräkna 
miljöpåverkan av en teknik, en produkt eller ett system. Att genomföra en livscykelanalys skapar 
ett helhetsperspektiv över det som ska analyseras, alltså dess miljöpåverkan från tillverkning till 
hantering av avfall. Vid beslutstagande kan en LCA bidra med kunskap genom att påvisa hur ett 
beslut kan ha positiva eller negativa konsekvenser på miljön.  
 
I en rapport utgiven av SKL (2016) hänvisar de till att nyckeln till att nå det uppsatta 
klimatmålet är att använda LCA som verktyg för att synliggöra miljöpåverkan i olika faser för en 
byggnad. I rapporten Hållbart byggande med mindre miljöpåverkan från Boverket (2018) 
hänvisar de till att LCA utförs, men i för liten utsträckning. LCA är ett välutvecklat och 
användbart verktyg för att utvärdera en byggnads miljöpåverkan. Däremot finns det viss 
skepticism mot LCA, även om det är användbart, finns det flera olika vägar att gå innan 
resultatet presenteras vilket kan ge en vinkling av resultatet. Verktyget är idag komplicerat, 
vilket kan vara en bidragande orsak till att få aktörer på marknaden använder det. Trots detta 
ser Boverket (2018) en ökning av LCA-användandet och under de senaste åren har det kommit 
flera forskningsrapporter som implementerar LCA som analytisk utvärderingsmetod för 
nybyggnationer. 
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3.3.2.1. Miljövarudeklarationer 

Miljövarudeklarationer har den internationella benämningen Environmental Product Declaration 
(EPD). Enligt The International EPD System (u.å) är EPD ett verifierat dokument som visar 
konkreta resultat angående en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Att en 
produkt har en tillhörande EPD innebär inte att produkten är bättre ur miljösynpunkt än andra 
produkter. En EPD innehåller endast information om en produkts miljöprestanda och denna 
presenteras ofta på ett objektivt sätt.  

3.3.3 Trä 

3.3.3.1. Koldioxidavtryck 

Råvaran till KL-trä är timmer som är ett naturligt förekommande och förnybart material. De 
svenska skogarna nyttjas utifrån hållbart skogsbruk vilket innebär att avverkning av skogen ska 
vara mindre än tillväxten. Hållbart skogsbruk innebär även enligt Svenskt trä (2017c) att 
skogsbeståndet ständigt ska förnyas. KL-trä är fördelaktigt att använda ur miljösynpunkt i 
jämförelse med andra byggnadsmaterial. När ett träd växer lagras koldioxid genom processen 
fotosyntes. Skogen fungerar då enligt Darby, Elmualim och Kelly (2013) som en kolsänka vilket 
innebär att skogen lagrar koldioxid från atmosfären. Det bundna kolet frigörs enligt Svenskt trä 
(2017a) inte till atmosfären förrän det bryts ner och då frigörs det enligt Grey (2013) i form av 
biogen koldioxid. Enligt Martinson (2016) binder råvaran i den svenska skogen cirka 858 kg 
biogen CO2/m3. När råvaran sedan används som konstruktionsvirke i en byggnad och mängden 
KL-trä uppgår till 60 m3, kan byggnaden under livslängden binda upp till 45 ton koldioxid.   
  
Tillverkningsprocessen av massivt trä är enligt Svenskt trä (2017c) bra ur miljösynpunkt. KL-trä 
tillverkas av lameller och lim. Limmet är syntetiskt och är då inte ett naturligt förekommande 
material, inte heller förnybart vilket enligt Svenskt trä (2017a) medför en negativ 
miljöpåverkan. Dock är andelen lim i färdig produkt en tillräckligt liten andel att den 
miljöpåverkan som limmet orsakar är försumbar. Under tillverkningen sker enligt Martinson 
(2016) ett utsläpp av biogen koldioxid vilket är på grund av användning av biobränsle i sågverk 
och fabrik. Detta utsläpp är cirka 140 kg/m3 men på grund av träets möjlighet att lagra 
koldioxid under användningsskedet har ett flerbostadshus i KL-trä ingen negativ miljöpåverkan 
under livslängden. Med de byggtekniker och funktionskrav som används idag kan ett 
flerbostadshus i KL-trä stå i över 100 år.  
 

3.3.4 Betong 

3.3.4.1. Koldioxidavtryck 

Under betongproduktens livscykel sker utsläpp och upptagning av koldioxid främst under två 
skeden. Under tillverkningsskedet sker enligt Svensk Betong (2017) det största 
koldioxidutsläppet och under användningsskedet sker den största upptagningen av koldioxid. 
Förbättringsarbetena fokuserar därmed främst på tillverkningsskedet för att minska 
koldioxidutsläpp och därmed miljöpåverkan. Livscykelanalyser som har genomförts på 
materialet har synliggjort att 90 % av koldioxidutsläppen kommer från tillverkning av cement. 
Övriga utsläpp som kommer från betongtillverkning orsakas av bland annat transporter och 
tillverkning av resterande ingredienser i betongreceptet som exempelvis ballast.  
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3.3.4.2. Tillverkning 

Cement framställs av kalksten. Kalkstenen hettas upp under en industriell temperatur på 
omkring 1450 °C, och processen benämns klacinering. Vid upphettningen övergår kalksten 
enligt Nordkalk (u.å.) till kalciumoxid och frigör koldioxid. Slutprodukten är cementklinker som 
sedan enligt Cementa (u.å.) mals ner tillsammans med gips till cement. Som nämnt under avsnitt 
3.3.4.1 koldioxidavtryck kommer majoriteten av koldioxidutsläppen under betongens livstid från 
cementtillverkningen. Tillverkningen av cementklinker svarar för den största delen 
koldioxidutsläpp och resterande kommer från den industriella uppvärmningen.  
 
Produktionen i Sverige levererar årligen 5–6 miljoner kubikmeter betong vilket enligt Svensk 
betong (2017) ger ett totalt utsläpp av koldioxid på ca 1,65 miljoner ton per år. För att sätta 
siffran i perspektiv valde Svensk betong (2017) att jämföra med den svenska personbilstrafiken 
där det årliga koldioxidutsläppet är 11 miljoner ton. Husbyggnationer är den typen av 
konstruktioner som efterfrågar störst mängd betong i Sverige. Runt 75 % av Sveriges totala 
betongproduktion används till husbyggnationer.   

3.3.4.3. Karbonatisering 

Koldioxidupptagningen sker främst under användningsskedet genom en process som 
heter karbonatisering. Karbonatisering är enligt Svensk betong (2017) en spontan, kemisk 
process. Lagerblad (2005) hänvisar till att karbonatisering sker från exponerad utsida av 
konstruktionen och fortsätter därifrån in i konstruktionen. Det innebär att storlek på den 
exponerade ytan står i proportion med mängden karbonatisering. Det som händer under 
processen är att kalciumjonerna i cementen reagerar med koldioxid luft och bildar tillsammans 
kalciumkarbonat. Denna omvandling genererar enligt Utgenannt (2004) en sänkning av pH-
värde från 12,5 till 9 vilket påverkar betongens porositet. Med hänsyn på hållfasthet 
är karbonatisering en process med negativa konsekvenser. Processen kan försämra det täcksikt 
av betong som skyddar ingjutna armeringsjärn mot exponering. När det karbonatiserade 
området når armeringsjärnen ökar risken för korrosion. 
 
Utgenannt (2004) menar även att karbonatisering kan medföra positiva effekter på 
konstruktionen. Exempel på sådana effekter är ökad tryckhållfasthet och minskad permeabilitet, 
alltså minskad förmåga att släppa igenom vätska. Enligt Svensk betong (2017) 
är karbonatisering positivt med hänsyn till betongens förmåga att binda koldioxid. Befintliga 
betongkonstruktioner absorberar runt 300 000 ton koldioxid varje år vilket motsvarar ca 20 % 
av koldioxidutsläppen från cementtillverkningen.     

3.3.4.4. Materialets utveckling 

Svensk betong (2017) menar att betongbranschen ständigt arbetar med att minska betongens 
miljöpåverkan. Under de senaste 20 åren har betongbranschen genomfört olika åtgärder för att 
minska betongens koldioxidavtryck. Dessa åtgärder är bland annat framtagning av 
klimatförbättrat betong och alternativa drivmedel till fossila bränslen. Enligt Boverket (2018) är 
klimatförbättrad betong en produkt som finns tillgänglig på marknaden, men i dagsläget anses 
detta inte vara ett lönsamt alternativ. Idag är det enligt Svensk betong (2017) möjligt att minska 
koldioxidutsläpp med ca 160 000 ton/år om samtlig betong till husbyggnationer var 
klimatförbättrad. Sänkningen av koldioxidutsläpp är främst kopplad till cementtillverkningen.  
 
Enligt Svensk Betong (2017) är EPD ett viktigt verktyg att använda för att möjliggöra utveckling 
av betong och minska dess miljöpåverkan. EPD ger även tillverkare möjlighet att utvärdera 
produktens miljöpåverkan och ger beställare chansen att välja alternativa betongsorter som 
uppfyller funktion men har lägre miljöpåverkan.  
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3.3.4.5. Carbon capture and storage 

Carbon Capture and storage (CCS) är en teknik för att lagra koldioxid i berggrund och ett verktyg 
för att minska utsläpp till atmosfären. Resultat från projektet Nordiccs som pågick mellan 2011 
och 2015, visade enligt Mortensen (2016) att Norden har kapacitet att lagra upp till 86 miljarder 
ton koldioxid i de potentiella lagringsplatser som redovisades. Med den utsläppstakt som finns 
idag innebär det att 564 år av utsläpp kan lagras i Nordens koldioxidreservoarer. Det finns 
geografiska områden i Sverige som visar potential att användas för koldioxidlagring. Resultatet 
av projektet tyder på att vidare forskning krävs innan metoden är implementerbar i Sverige.   
Enligt Millar (2017) är kostnaden att implementera CCS i svensk betongindustri inte lönsam för 
cementföretagen. Då armerad betong är världens mest använda konstruktionsmaterial i dagens 
samhälle, ställs krav på både stabilitet men även kvalitet. Tillsatsmedel som ersätter cement är 
antingen för dyra eller klarar inte de krav som ställs på färdig konstruktion. Med en 
implementering av CCS går det att som beställare använda dagens cement i betong som 
tillsammans med bioenergi ger ett negativt utsläpp.   

4 RESULTAT 

4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Material och stomsystem 

Trä 

Trä är ett material som är naturligt och förnybart. Materialet har hög hållfasthet trots dess låga 
vikt. Materialets lätthet kan underlätta grundläggningen och samma egenskaper gör även att 
materialet fördelaktigt kan prefabriceras. Massivt trä har gynnsamma egenskaper med avseende 
på energiaspekter. Materialets förmåga att lagra värme och låga värmeledningsförmåga medför 
att inomhustemperaturen kan sänkas och samtidigt säkerställa jämna inomhustemperaturer. 
Eftersom trä är ett organiskt material kan det angripas av mikroorganismer. Detta kan leda till 
fuktskador såsom mögel och röta. Röta förkortar livslängden på en byggnad med organiskt 
konstruktionsmaterial då det bryter ned virkets inre struktur. Rätt virke för den geografiska 
platsen och ett konstruktivt skydd av materialet, räcker generellt för att en byggnad ska vara 
beständig över tid. Det viktiga är dock att utförandet av konstruktionen bli rätt för att förhindra 
risken att röta uppstår1. Mögel påverkar endast materialets ytskikt genom missfärgning av 
virket men det kan även ge upphov till negativa hälsopåföljder för människors som frekvent 
vistas i denna typ av miljö. För att en biologisk nedbrytningsprocess ska initieras behövs näring, 
rätt pH-värde, syre och gynnsam temperatur. Dessa faktorer uppkommer naturligt vid 
byggnationer, dock är det en faktor som avgör tillväxten eller avtagandet av mikrobiell påväxt, 
detta är andelen fukt i byggnadsmaterialet.  

För att klara de brandtekniska krav som ställs på ett flerbostadshus kan det krävas att synliga 
träkonstruktioner behandlas med brandskyddsmedel eller kläs in. Genom att skydda träet med 
brandskyddsmedel kan tiden till övertändning förlängas.  

 

                                                        

1 Bekräftat i resultat av intervjustudie, 4.2.2 Livslängd 
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Betong 
 
Betong som material i flerbostadshus har flera fördelaktiga egenskaper. Dels har materialet god 
värmelagringskapacitet och ljudisoleringsförmåga. Det är ett material som vanligtvis inte är 
fuktkänsligt, annat än vid kontakt med organiska material innan materialet torkat ut och det har 
hög brandmotståndskraft. Utöver detta har betong en god förmåga att lagra värme och kyla. 
Egenskaperna medför en minskad miljöpåverkan över livscykeln genom en minskad 
energianvändning i driftskedet. Materialet har hög tryckhållfasthet men på grund av dess låga 
draghållfasthet måste betong armeras, armeringsjärn till skillnad från betong är inte lika 
brandmotståndskraftiga. Betong som är ett tungt material vilket kan innebära att 
grundläggningen blir mer omfattande och att det behöver utföras markförstärkningar.  

4.1.1.1. Användande av stomsystem 

Användningen av KL-trä expanderar inte bara i Sverige utan även länder som Japan, Australien 
och Nord Amerika. Idag finns den mest utbredda användningen av KL-trä i Österrike och 
Tyskland. Med nya tekniska lösningar och användningsområden förväntas materialets 
utbredning fortsätta öka under de kommande åren. Användandet av prefabricerade 
betongelement är något som idag är vanligt förekommande. Det finns både öppna och slutna 
system och i länder som Danmark och Finland är utbredningen för öppna system större. Med 
öppna system går det att ta olika element och komponenter från olika tillverkare vilket skapar 
en mer konkurrenskraftig marknad och möjlighet till flexiblare lösningar.  

4.1.2 Beslut och viktiga faktorer inför bedömning av stommaterial 

Inför ett beslut är det viktigt att personer med rätt kompetens och erfarenhet är med i ett tidigt 
skede för att förhindra att det uppstår onödiga fel längre fram i projektet. Det är även viktigt att 
informationsmängden för ett nytt koncept är lika omfattande som för det redan etablerade 
konceptet så att en rättvis bedömning kan genomföras. Detta är något som i dagsläget inte 
genomförs i någon större utsträckning, vilket kan leda till att det nya konceptet väljs bort. Det 
som behöver tas hänsyn till vid val av ett nytt koncept är att erfarenhetsmetoder som använts 
tidigare eventuellt inte är direkt applicerbara på det nya konceptet. Metoderna för 
tillvägagångssätt kan därför behöva utvecklas och anpassas efter det nya konceptet.  

Valet av stomme baseras ofta på erfarenhet och sällan på utredningar. Detta är något som knyter 
an med tidigare stycke, att det ofta är en obalans i informationsmängden inför ett beslut. 
Stomvalet beslutas av byggherren, ofta tillsammans med en konstruktör, i ett tidigt skede 
alternativt redan i programskedet. Det kunde även fastställas att det sällan utfördes tillräckligt 
omfattande och jämförbara alternativa lösningar inför valet av stomme.  

Inför valet av stomme var materialet inte den viktigaste aspekten. Detta berodde på att det 
sällan gick att anta att ett material var lämpligt till alla konstruktioner och utformningar2. Istället 
var det väsentligt att försöka identifiera de viktigaste faktorerna för det specifika projektet och 
sedan rangordna dessa. Från de identifierade faktorerna var ekonomin i ett projekt den mest 
styrande faktorn, detta eftersom alla andra faktorer kunde härledas tillbaka till någon typ av 
inverkan på totalkostnaden. Dels är det produktionskostnader, men det är även material, 
arbetskraft etc. Förutom kostnadsfaktorn var även tid den faktorn som ansågs vara mest 
angelägen att få med högt upp i prioriteringen. Detta gällde framförallt då det tänkta projektet 
var centralt beläget i en stad. Andra identifierade faktorer som ansågs vara av betydelse var 
                                                        

2 Bekräftat i resultat av intervjustudie, 4.2.1 Lämplighet vid val av stommaterial 
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resurser och kompetens inom företaget, utformningen av byggnaden, kvalitet och geografisk 
placering med hänsyn på transport. Ytterligare en faktor som har inverkan på totalkostnaden 
var förvaltningskostnader för drift och underhåll, vilket visade sig inte skiljde något mellan en 
betongstomme och en trästomme.   

4.1.3 Miljöpåverkan 

Sverige har satt upp ett mål om att endast generera negativa utsläpp till 2045 och tillsammans 
med andra länder har Sverige ett ansvar att se till att det globala miljömålet ”begränsad 
klimatpåverkan” uppnås. Den främsta orsaken till global uppvärmning är industri och 
transporter. Transportsträckor för trä är generellt längre än för betong. Transportsträckor är 
dock oftast projektspecifika och studien påvisade även att det är antal transporter som avgör 
miljöpåverkan för transport i ett byggprojekt3. Den byggda miljön har en skyldighet att vara 
miljöanpassat och främja hushållning av resurser på både lokal och global nivå. Samhället och 
byggbranschens aktörer har gemensamt ett ansvar att bygga lösningar med ett långsiktigt 
tankesätt.   

En EPD av en produkt visar konkreta resultat ur ett livscykelperspektiv. Det är ett viktigt 
verktyg att använda i byggbranschen för att möjliggöra produktutveckling. Det ger även 
beställare en chans att välja en mer miljöanpassad produkt som exempelvis klimatförbättrad 
betong. Att sedan använda dessa produktanalyser i en livscykelanalys möjliggör ett 
helhetsperspektiv över det som analyseras. 

Råvaran till KL-trä är ett förnybart material som är bättre ur miljösynpunkt än andra material. 
Virket har förmågan att binda koldioxid under hela livslängden och en byggnad med minst 60 m3 
KL-trä kan binda upp till 45 ton koldioxid under byggnadens livslängd. Den svenska skogen 
nyttjas genom hållbart skogsbruk som innebär att avverkning av skog inte överstiger tillväxten.  
Ett flerbostadshus av KL-trä har ingen negativ miljöpåverkan under livslängden trots att 
element av KL-trä innehåller syntetiskt lim.  

Utsläpp av koldioxid i betongindustrin sker främst under tillverkningsskedet av cement. De höga 
utsläppen beror på användningen av kalksten i cement och det är framställning av 
cementklinker genom kalcinering som bidrar med 90 % av koldioxidutsläppen under 
tillverkningsskedet. Därav ligger det störst fokus på förbättringsarbeten i tillverkningsskedet. 
Årliga utsläpp från betongindustrin motsvarar cirka 15 % av de årliga utsläppen från 
personbilar i Sverige. Upptagning av koldioxid sker under driftskedet genom processen 
karbonatisering. Processen karbonatisering kan ha både positiva och negativa konsekvenser 
beroende på vilka aspekter som beaktas. Är den beaktade aspekten miljöpåverkan, har 
processen positiva konsekvenser då cirka 20 % av utsläppen från cementtillverkningen 
absorberas av färdiga konstruktioner. Det är även positiva konsekvenser med hänsyn på 
hållfasthet då karbonatisering kan öka betongkonstruktionens hållfasthet och minska dess 
permeabilitet. Utifrån aspekten hållbarhet har processen negativa konsekvenser då 
karbonatisering påverkar betongens porositet och försämrar täckskiktet av armeringsjärnen 
vilket kan leda till korrosion. 

Husbyggnationer i Sverige efterfrågar störst mängd betong och betongindustrin arbetar ständigt 
med att minska materialets miljöpåverkan. En utveckling av klimatförbättrad betong har skett 
under de senaste 20 åren och om all betong som används idag övergick till att vara 
klimatförbättrad skulle det finnas stora möjligheter att minska betongens miljöpåverkan. 
Betongindustrin har satt ett mål om att i framtiden leverera klimatneutral betong och sett över 

                                                        

3 Bekräftat i resultat av intervjustudie, 4.2.4 Transporternas miljöpåverkan i ett byggprojekt 
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livscykeln bidrar betongens egenskaper till en minskad miljöpåverkan i driftskedet4. En annan 
metod som kan användas för att uppnå klimatmålet är CCS. Genom att tillämpa CCS går det att 
använda cement i betong och tillsammans med bioenergi resultera i negativa utsläpp. Dock 
krävs det mer forskning i Sverige innan metoden är genomförbar. Idag är det inte lönsamt att 
implementera CCS 5för de svenska industriföretagen men möjligheten finns att lagra koldioxid i 
svensk berggrund.  

4.2 Intervjustudie 

Nedan presenteras ett sammanfattat resultat från de fem intervjuer som genomförts i samband 
med detta examensarbete. Se Bilaga C för redovisning av varje respondents svar till respektive 
intervjufråga.  

4.2.1  Lämplighet vid val av stommaterial 

Samtliga respondenter ansåg att det inte gick att anta att en typ av material alltid var det bästa 
att jobba med. De hänvisade till att det fanns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till innan 
stommaterialet valdes. Exempel på sådana faktorer var geografiskt område, byggnadens 
utformning och vald byggmetod. Utifrån respondenternas svar kunde det tolkas som att 
användandet av trä och betong som stommaterial i flerbostadshus baserades på fler faktorer än 
enbart specifika materialegenskaper. Att välja ett lämpligt material till nybyggnation av 
flerbostadshus baseras således på att välja material utefter projektspecifika egenskaper. 

  

                                                        

4 Bekräftat i resultat av intervjustudie, 4.2.3 Största skillnaderna mellan stommaterialen 
5 Bekräftat i resultat av intervjustudie, 4.2.5 Tillverkningsprocessen av materialen 
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Figur 3 - Intervjufråga 1, se Bilaga A 
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4.2.2 Livslängd 

Majoriteten av respondenterna svarade att de inte ansåg att valet av stommaterial skulle skilja 
sig under byggnadens livslängd. Däremot ansåg några av respondenterna att träregelväggar 
kunde ha en tendens att röra sig något under byggnationens livslängd, detta ansågs dock inte 
vara något problem. En av respondenterna ansåg att betong var mer fördelaktigt att använda, då 
en viktig aspekt för att byggnaden ska hålla hela dess livslängd var fuktbeständighet. Detta 
baserades på att betong är fuktsäkert från början och att träkonstruktioner är beroende av en 
plastfolie. Respondent D nämnde under intervjun att både trä och betong har 
nedbrytningsprocesser som måste kontrolleras. Om fastigheter byggs på rätt sätt förhindras 
dessa nedbrytningsprocesser och materialen kan bibehålla samma egenskaper under hela dess 
livslängd. 

4.2.3 Största skillnaderna mellan stommaterialen 

Flera av respondenterna ansåg att det fanns skillnader mellan att använda trä och betong som 
stommaterial i flerbostadshus. En av dessa skillnader var att byggtiden för ett trähus var 
betydligt kortare än för ett betonghus, detta påstående gjordes med hänseende till torktider för 
betong. En annan skillnad som nämndes var att grundläggningen för ett flerbostadshus i trä ofta 
kan bli kostnadseffektivare då det inte behöver pålas. Ett flertal av respondenterna svarade att 
de ansåg att trä krävde mer kompletteringsarbeten för att klara funktionskrav som bland annat 
ljud och brand. En av respondenterna ansåg att det inte var någon större skillnad mellan att 
använda trä och betong som byggnadsmaterial i flerbostadshus, detta baserades på att båda 
materialen måste klara de funktionskrav som ställs och det är upp till konstruktören att uppfylla 
dessa krav.  Respondent E ville även belysa skillnaden med att betonghus har lägre drift och 
underhållskostnader jämfört med trähus. 
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4.2.4 Transporternas miljöpåverkan i ett byggprojekt 

Majoriteten av respondenterna ansåg att trä, trots långa transportsträckor stod för mindre 
miljöpåverkan än betong. Ett argument till detta var att transporter med träelement kunde 
maximeras genom att fylla hela lastbilens lastutrymme. Detta till skillnad från transporter för 
betongelement, där endast ett fåtal betongelement kan transporteras åt gången på grund av dess 
tyngd. Även om betongelement fraktas kortare sträckor krävs det fler transporter. Två av 
respondenterna hänvisade även till att det finns möjlighet att frakta träelement från Österrike 
via järnväg och att detta trots den långa transportvägen är en kostnadseffektiv lösning. 

 

Figur 6 - Intervjufråga 3, se Bilaga A 

4.2.5 Tillverkningsprocessen av materialen 

Flera av respondenterna ansåg att det fanns skillnader gällande miljöpåverkan mellan 
tillverkningsprocessen för trä och betong. Gemensamt för flertalet av respondenterna var att de 
ansåg att det som hade mest miljöpåverkan gällande betong var cementtillverkningen och 
motsvarade för trä var produktionen av limmet till limträ och KL-trä. En av respondenterna 
hänvisade till att det kommer behövas större satsningar för betongindustrin än för träindustrin 
för att klara målet klimatneutralitet till 2045. Argumentet för detta var att träindustrin redan 
använder förnybar råvara och de behöver därmed endast byta från fossilt bränsle till biobränsle 
och el till vatten- eller vindkraft för att komma nära noll-utsläpp. Detta resonemang kunde även 
styrkas av respondent A, genom att respondenten redogjorde för hur tillverkningen av 
träprodukter från Martinsons producerades. Med detta resonemang skulle betongindustrin 
enligt respondent D behöva jobba med koldioxidinfångning för att kunna nå dessa mål. 
Respondenten hänvisar även till att detta i dagsläget inte är ekonomiskt realiserbart även om 
tekniken finns där.    
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4.2.6 Branschens uppfattning 

Flertalet respondenter ansåg att branschens synsätt hade förändrats men att utvecklingen för 
att bygga med trä gick för långsamt. Majoriteten av respondenterna hänvisade detta tillbaka till 
att det inte varit tillåtet att bygga med trä, vilket genererat att betong har varit dominerande på 
marknaden. När materialkravet ersattes med funktionskrav på 1990-talet var det inte på grund 
av miljöfrågan som trä återigen började användas som stommaterial i flerbostadshus. Två 
respondenter anser att miljöfördelarna med trä endast är några positiva fördelar och att de 
verkliga anledningarna till att trä återigen började användas som byggmaterial i flerbostadshus 
är för att det går snabbt att bygga och det är kostnadseffektivt. En av respondenterna ansåg att 
det idag är stort fokus på hållbarhet och klimat vilket medför att debatten endast fokuserar på 
trä.  

4.2.7 Den allmänna uppfattningen om materialen i branschen  

I denna fråga hade respondenterna skilda åsikter. En av respondenterna ansåg att den allmänna 
uppfattningen och medvetenheten om dagens problematik gällande miljöpåverkan endast var 
förändrad hos den yngre generationen. Respondent C, instämde till viss del i detta, men 
hänvisade till att de flesta i branschen fokuserade på produktivitet och att det förutsattes att 
materialen som användas var miljövänliga. En av respondenterna ansåg att trä var ett effektivt 
material i hus upp till två våningar och att försöka förändra den bilden skulle gå långsamt. 
Respondent D ansåg att det tidigare funnits mycket frågor kopplade till trä men att dessa blivit 
besvarade och nu riktas istället frågor mot klimatanpassad betong. En annan respondent hade 
fått uppfattningen om att många idag har god kunskap om materialen. Däremot anser samma 
respondent att det är fler som börjat inse att det inte finns några enkla lösningar utan alla i 
branschen måste jobba aktivt för att hitta nya tekniska, smarta och användbara lösningar 
oavsett material.  
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4.2.8 Framtiden 

I denna fråga var det två av respondenterna som ansåg att synen på materialen höll på att 
förändras, däremot ansåg de att utvecklingen gick långsamt. Respondent C menade att aktörer 
och entreprenörer så småningom kommer att bli tvingade till förändring, vilket i sin tur kommer 
leda till framtagning av konkurrenskraftiga och smarta lösningar. Respondent A instämde detta 
påstående med en övertygelse om att trä är framtidens material och branschen står inför en 
omvälvande förändring. Dock svarade respondent C att som beställare finns det ett ansvar 
gentemot boende, att inte bygga för dyrt så att de som flyttar in har råd att bo kvar. En annan 
respondent menade att miljöfrågan kommer bli allt viktigare och då kommer det inte räcka med 
att fokusera på ett tids- och kostnadseffektivt byggande, det måste även presenteras ett hållbart 
byggande med fokus på minskad miljöpåverkan. Respondent E ansåg att betong skulle fortsätta 
dominera marknaden som stommaterial men att trä kommer utöka sin kapacitet och generera 
en ökad konkurrens.  

 

4.2.9 Kvalitetsrisker 

Samtliga respondenter hänvisade till att det fanns kvalitetsrisker med att bygga med trä för att 
det fortfarande anses vara ett ungt byggande. De menade att eftersom det inte tidigare varit 
tillåtet att bygga med trä finns det idag en erfarenhetsbrist kopplat till denna typ av byggande. 
Där har betongindustrin ett stort försprång med större erfarenhet och lång forsknings- och 
utvecklingstid för sin produkt. Däremot menar en respondent att de kvalitetsproblem som berör 
trä även är problem som finns för liknande konstruktioner i betong. Dessa utmaningar är 
framförallt ljudisolering i prefabricerade element. Det påpekades även att det finns vissa 
frågetecken kring klimatförbättrad betong. Enligt respondent D uppträder denna typ av betong 
på ett annat sätt och är känslig för extra fukt under vissa perioder, framförallt precis efter 
gjutning. I vissa fall kan även härdningstiden förlängas med klimatförbättrad betong.  

Två av respondenterna hänvisar även till Hammarby sjöstad i Stockholm med enstegstätad fasad 
som exempel på en teknisk lösning som till en början verkade smart och effektiv, men som 
senare uppdagades var olämplig och orsakade fuktskador. Från respondenternas svar kan det 
tolkas som att det finns kvalitetsrisker både med att bygga med trä och med betong.  
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4.2.10 Kostnad och tid 

Merparten av respondenterna ansåg att det var dyrare att bygga hus med trästomme däremot 
ansåg de att byggtiden blev kortare. En av respondenterna hänvisade till att vid platsgjutna 
byggnationer kan projekteringen utföras i samband med att huset uppförs, de handlingar som 
behöver vara klara innan gjutning är i princip grundläggning och våningsplanet ovanför. Detta 
skulle enligt respondenten generera en tid- och kostnadsbesparing eftersom projekteringen 
kunde fortgå löpande med gjutningsarbetet. Det som respondent A framhäver är att med 
träbyggnationer skulle kostnaden för grundläggning bli kostnadseffektivare då ingen pålning 
skulle behövas, kranen som lyfter träelementen på plats behöver inte vara särskilt stor eftersom 
materialet är lätt och transporterna blir färre och mer effektiva. Respondenten menar att endast 
titta på ett kvadratmeterpris för en trästomme kommer ge en missvisande prisbild. En annan 
respondent som tar förvaltningsskedet i beaktning beskriver att de styrkurvor som finns idag är 
framtagna för betong. Dessa styrkurvor fungerar inte för trä vilket genererat att husen blivit för 
varma. Detta har i sin tur skapat ett ökat driftnetto. Respondent E anser att det oftast är det 
specifika projektet som styr kostnaden, men att det finns möjligheter att bygga kostnadseffektivt 
med betong. Samma respondent ansåg att materialen inte skiljer sig markant åt gällande 
monteringstid.  

Eftersom frågan i Bilaga A var ställd på ett sådant sätt att respondenterna kunde svara dubbelt 
har det genererat en missvisande bild i resultatet då respondent A, C och D har svarat två 
gånger.  
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4.3 Beslutsmodell 

I detta kapitel redovisas den analytiska beslutsmodell som syftar till att underlätta 
beslutstagande gällande stommaterial i ett tidigt skede av byggprocessen. För att undersöka 
användbarheten av modellen i byggbranschen tillfrågades respondenterna i intervjustudien att 
agera som testpersoner av modellen. Respondenterna tillfrågades att rangordna parametrarna 
miljöpåverkan, investeringskostnad och tid mot varandra utifrån givna rangordningsalternativ. 
Resultatet av svaren från respondent A och C presenteras i detta avsnitt.  

4.3.1 Modellens parametrar 

I modellen ställs parametrarna miljöpåverkan, investeringskostnad och tid mot varandra utifrån 
kategorierna trä och betong. I figur 13 redovisas den hierarkiska struktur som modellen följer. 
För att möjliggöra utvärderingen av materialen utifrån parametrarna, fördes värden in för 
vardera parameter och material. 

 

4.3.1.1. Uträkning av miljöpåverkan 

KL-trästomme 

Värden för trä som presenteras i modellen är hämtad data från projektet Strandparken. 
Rapporten om Strandparken är skriven av Liljenström et.al (2015) och studien utreder 
livscykelperspektivet för en massiv KL-trästomme. Huset är byggt i Sundbyberg, Stockholm och 
består av 33 lägenheter med 3982 m2 Atemp, garageyta 704 m2 Atemp och biutrymmesarea på 
544 m2 Atemp. Värdena som sätts in i modellen inkluderar byggprocessens klimatpåverkan 
inklusive garage och tillverkningsskedet. Se tabell 4 och anpassade beräkningar nedanför 
tabellen.   

Figur 13 - Hierarkisk struktur för val av stommaterial 
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Tabell 3 - Byggprocessens klimatpåverkan för hus inklusive garage (Källa: Liljenström et.al, 2015)   

 

Det som inte inkluderas i beräkningen är markarbeten och grundläggning. Detta betyder att den 
totala klimatpåverkan för hela huset är 265 Kg CO2ekv/m2 Atemp. Vilket visas i tabell 3 på rad 
fyra, kolumn tre. Eftersom att beräkningen endast ska ta hänsyn till stomme har det tagits fram 
en procentuell påverkan för stomme inklusive garage. Enligt Liljenström et.al (2015) stod KL-trä 
stommen inklusive garage för 30 % av den totala klimatpåverkan. Detta genererar uträkningen 
nedan.  
  
265 × 0,3 = 79,5 𝐾𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  
 
I modellen kommer enheten 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣/𝑚2 𝐵𝑇𝐴 (Bruttoarea) användas istället för det tagna 
värdets enhet som är 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. Därav behöver enheten räknas om till BTA. Detta utförs 
enligt Sveby (2012) genom att faktorn 0,9 multipliceras med BTA. Dock utförs detta omvänt i 
detta fall och därmed blir den givna klimatpåverkan med BTA 10 % högre än med 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝. 
Beräkning av värdet som kommer att användas i modellen ses nedan.  
 
79,5 × 1,1 = 𝟖𝟕, 𝟓 𝑲𝒈 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒌𝒗/𝒎𝟐 𝑩𝑻𝑨 
 
Prefabricerad betongstomme 

Värden för betongstomme har antagits som ett snitt från miljöberäkningskalkyler genomförda 
på ett stort byggföretag etablerat på den svenska marknaden. Miljöpåverkan för betongstommen 
inkluderar även garage för att ge ett jämförbart värde mot KL-trä som presenterats tidigare. För 
prefabricerad betongstomme fanns det två värden att tillgå. Det första värdet är det accepterade 
värde som representerar ett medianvärde av ett flertal likvärdiga betongstommar. Det andra 
värdet är det högsta uppmätta värdet för samma typ av hus och från samma byggföretag, detta 
värde kan ses som ett ”sämsta tänkbara”.   
  
Medianvärde: 𝟏𝟔𝟎 𝑲𝒈 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒌𝒗/𝒎𝟐 𝑩𝑻𝑨 

Högsta värde: 240 𝐾𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣/𝑚2𝐵𝑇𝐴 
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4.3.1.2. Uträkning av investeringskostnad 

KL-trästomme 

Kostnaden för en KL-trästomme har antagits ligga 10 % högre än för en prefabricerad 
betongstomme. Detta antagna värde grundar sig i intervjustudiens resultat, där samtliga 
respondenter enhälligt ansåg att en trästomme var dyrare än en betongstomme. Procentsatsen 
är även det ett antaget snittvärde från respondenternas uppfattning om hur mycket kostnaden 
skiljer sig mellan stommarna. Där den högsta procentuella differensen var 15 % och den lägsta 5 
%. Med detta som grund har kostnaden för en KL-trästomme således beräknats på priset givet 
från en prefabricerad betongstomme. Betongstommens kostnad är ett nyckeltal och beskrivs 
närmare i nästa stycke. Beräkning av kostnad för KL-trästomme visas nedan.  

Stomkostnad: 5000 × 1,1 = 𝟓𝟓𝟎𝟎 𝑲𝒓/𝑩𝑻𝑨 

Prefabricerad betongstomme 

Kostnaden för en prefabricerad betongstomme är ett hämtat nyckelvärde från ett stort 
byggföretag etablerat på den svenska marknaden. Nyckelvärdet består inte av en exakt kostnad 
utan motsvarar ett medianvärde för en typstomme. Inkluderat i kostnaden är endast montering 
fram till färdig stomme. Enheten som kostnaden presenteras i är kronor per BTA. I detta fall 
räknas BTA som kvadratmeter golvyta.  

Stomkostnad: 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑲𝒓/𝑩𝑻𝑨 

4.3.1.3. Uträkning av tid 

KL-trästomme 

Monteringstid för en trästomme är antagna värden baserade på resultatet från intervjustudien. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att en trästomme var tidseffektivare att montera än en 
betongstomme även då betongstommen var prefabricerad. Med hänsyn till respondenternas 
upplevelser och erfarenhet har ett en procentuell uppskattning av tiden genomförts. 
Monteringstiden har därav antagits vara 20 % mindre med en trästomme jämfört med en 
betongstomme. Den ursprungliga monteringstiden är ett nyckelvärde för en prefabricerad 
betongstomme, nyckelvärdet beskrivs närmare i nästa stycke. För beräkning av monteringstid 
för KL-trästomme se beräkning nedan.  

Monteringstid: 75 × 1,2 = 90 𝑚2/𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑎𝑔  

Prefabricerad betongstomme 

Monteringstid för en prefabricerad betongstomme är ett hämtat nyckelvärde från ett stort 
byggföretag som är etablerat på den svenska marknaden. Nyckelvärdet motsvarar inte exakt 
monteringstid utan ett medianvärde för montering av en typstomme. I detta medianvärde ingår 
inte uttorkningstider för ingjutning av betongelement. 

Monteringstid: 75 𝑚2/𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑎𝑔 

Anpassning av värden till modellen 

På grund av modellens utformning valdes det att omräkna värdena på monteringstid för 
respektive material till antalet byggdagar det tar att montera 500 m2 stomme.  

KL-trästomme: 500 ÷ 90 ≈ 𝟔 𝒃𝒚𝒈𝒈𝒅𝒂𝒈𝒂𝒓 
Betongstomme: 500 ÷ 75 ≈ 𝟕 𝒃𝒚𝒈𝒈𝒅𝒂𝒈𝒂𝒓 
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4.3.1.4. Sammanställning av värden till modellen 

  Miljöpåverkan  Investeringskostnad Tid 

  [Kg CO2-ekv/ kvm BTA]  [Kr/BTA] [Byggdagar / 500 BTA] 

Trä 87,5 5500 6 

Betong 160 5000 7 

4.3.2 Genomförande och test av beslutsmodell 

För att visa genomförandet av modellen kommer svaren från respondent C användas i ett steg-
för-steg exempel. I tabell 5 går det att avläsa rangordningsalternativen som användes i modellen. 
Varje alternativ har ett tillhörande värde som kommer användas i ett senare steg i modellen. I 
tabell 6 går det att avläsa respondentens rangordnade svar. Dessa svar plottas sedan in i den 
kompletterande Excelfilen och beräknas. Se bilaga D för instruktioner angående prioritering.  

 

Tabell 6 - Rangordning av parametrar enligt respondent C 

Parameter 1 Svarsalternativ Parameter 2 

Miljöpåverkan E Investeringskostnad 

Miljöpåverkan H Tid 

Investeringskostnad H Tid 

 
Med rangordning från respondent C blir svaret att miljöpåverkan är equal important till 
investeringskostnad, miljöpåverkan är very strongly more important än tid och att 
investeringskostnad är very strongly more important än tid. Med dessa valda 
rangordningsalternativ resulterar detta i matrisen nedan, vilket även ger en faktor som kommer 
att användas i sista steget för att beräkna vilket material som är lämpligast att använda som 
stommaterial, se vidare tabell 7.  

 

 

Tabell 4 - Sammanställning av värden till modellen 

Värde

A Extremly less important 1/9

B Very strongly less important 1/7

C Strongly less important 1/5

D Less important 1/3

E Equal important 1

F More important 3

G Strongly more important 5

H Very strongly more important 7

I Extremly more important 9

Svarsalternativ, A,B,C…

Miljöpåverkan Investeringskostnad Tid Faktor

Miljöpåverkan 1 1 7 0,47

Investeringskostnad 1 1 7 0,47

Tid 1/7 1/7 1 0,07

Prioriteringsmatris

Tabell 5 - Rangordningsalternativ med tillhörande värde. Saaty skala. 

Tabell 7 - Prioriteringsmatris enligt rangordning av parametrar 
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Redovisning av ramverk 

I detta steg sätts ett ramverk för modellen som möjliggör en jämförelse mellan parametrar och 
material. Detta resulterar i en procentuell viktning av vad ett accepterat värde kan vara och ett 
icke accepterat värde. När värdena från tabell 5 plottas in i modellen, placeras dessa ut i 
diagrammen nedan vilket resulterar i en procentuell siffra, Client Satisfaction. Client Satisfaction 
innebär en procentuell bedömning hur värdet förhåller sig i det upprättade ramverket, där 100 
% motsvarar bästa möjliga scenario.  

Till diagrammet för miljöpåverkan har skalan sats till 100, 90, 60, 40 och 0 %, där 100 % 
representerar den optimala miljöpåverkan vilket motsvarar 0 Kg CO2ekv/kvm BTA, och 0 % 
representerar sämsta tänkbara scenario. Anledning till att skalan bestämdes till dessa punkter 
var för att det ska vara ett större glapp mellan att minska miljöpåverkan från 0 – 40 % jämfört 
med från 90 – 100 %. Genom att titta på figur 14, visar det att en minskning från 150 – 0 
genererar i ett högre procentuellt värde jämfört en minskning från 250 – 190. 

 
Figur 15 visas diagrammet som utformades för investeringskostnad. Ramverket är anpassad 
efter de tidigare beräknade värdena för investeringskostnad. Med hänsyn till detta valdes en 
linjär skala bestående av 100, 80, 60, 40, 20 och 0 %, där 100 % motsvarar den optimala 
kostnaden och 0 % motsvarar sämsta tänkbara scenario. Diagrammet utformades med en linjär 
skala på grund av att det inte är bättre att minska kostnaden från 5000 Kr/BTA till 4000 Kr/BTA 
jämfört med 8000 Kr/BTA till 7000 Kr/BTA. I det här fallet bedömdes inte den optimala 
kostnaden till 0 Kr/BTA då det inte anses vara en rimlig kostnad.   

Figur 14 - Diagram för miljöpåverkan 

Figur 15 - Diagram för investeringskostnad 
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Vid utformning av diagrammet för tid användes även där en linjär skala då varje minskning av 
byggdagar är positivt. Skalan sattes till 100, 80, 60, 40, 20 och 0 % och precis som för 
ovanstående diagram representerar 100 % det optimala antalet byggdagar och 0 % 
representerar sämsta tänkbara scenario. Se figur 16.  

 
I tabell 8 är alla värden från beslutsmodellen sammanställda inför utvärdering av resultat. Det 
som går att läsa av i tabellen är den procentuella uppdelning som genomfördes när 
respondenten rangordnade parametrarna mot varandra, vilket redovisas under kolumnen 
Faktor. Därefter går det att avläsa de uträknade värden för respektive material och vilket Client 
Satisfaction-värde som materialet får utifrån diagrammen.  

 
Utifrån den rangordning som genomfördes av respondent C, görs följande beräkningar baserade 
på värdena i tabell 8 för att avgöra vilket material som är lämpligast att använda.  
 
Trä: 0,47 × 0,834 + 0,47 × 0,625 + 0,07 × 0,70 ≈ 𝟎, 𝟕𝟑 

Betong: 0,47 × 0,55 + 0,47 × 0,75 + 0,07 × 0,65 ≈ 0,65 

Lämpligaste stommaterial utifrån givna parametrar, kategorier och respondent C:s 
rangordningar är trä.  

 

Figur 16 - Diagram för tid 

Faktor Trä Betong

Värde [kg CO2ekv/BTA] 87,5 160

Client satisfaction [%] 83,4 55

Värde [Kr/BTA] 5500 5000

Client satisfaction [%] 62,5 75

Värde [Byggdag] 6 7

Client satisfaction [%] 70 65

Miljöpåverkan
47%

Investeringskostnad

Tid

47%

7%

Tabell 8 - Sammanställning av värden från beslutsmodellen 
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4.3.2.1. Resultat av beslutsmodell för respondent A 

I enlighet med steg-för-steg exemplet i föregående avsnitt sker här en kortare redogörelse över 
svar från beslutsmodellen baserat på rangordningen från respondent A. Tabell 9 visar 
rangordning av parametrar genomförd av respondent A där miljöpåverkan är strongly more 
important än investeringskostnad, miljöpåverkan är strongly more important än tid och 
investeringskostnad är strongly more important än tid. I tabell 10 går det att avläsa 
sammanställningen av värden från modellen, baserade på nedanstående rangordning.  

 
Utifrån värdena i tabell 10 genomförs följande beräkningar för att avgöra vilket stommaterial 
som är lämpligast att använda utifrån rangordningen utförd av respondent A: 
 
Trä: 0,69 × 0,834 + 0,23 × 0,625 + 0,08 × 0,7 ≈ 𝟎, 𝟕𝟖 

Betong: 0,69 × 0,55 + 0,23 × 0,75 + 0,08 × 0,65 ≈ 0,61 

Lämpligaste stommaterial utifrån givna parametrar, kategorier och respondent A:s 
rangordningar är trä.  

  

Parameter 1 Svarsalternativ Parameter 2

Miljöpåverkan G Investeringskostnad

Miljöpåverkan G Tid

Investeringskostnad G Tid

Faktor Trä Betong

Värde [kg CO2ekv/BTA] 87,5 160

Client satisfaction [%] 83,4 55

Värde [Kr/BTA] 5500 5000

Client satisfaction [%] 62,5 75

Värde [Byggdag] 6 7

Client satisfaction [%] 70 65

Miljöpåverkan
69%

Investeringskostnad
23%

Tid
8%

Tabell 9 - Rangordning av parametrar enligt respondent A 

Tabell 10 - Sammanställning av värden från beslutsmodellen 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Diskussion av litteratur- och intervjustudie 

Från litteratur- och intervjustudien kunde det konstateras att ett materials lämplighet avgjordes 
med hänsyn till projektspecifika egenskaper. En typ av material är inte alltid det bästa 
alternativet i alla situationer och projekt. Detta är något som konstateras av Gustafsson et.al 
(2013) vilket även bekräftas i intervjustudien under avsnitt 4.2.1 Lämplighet vid val av 
stommaterial.  Materialegenskaper varierar och olika typer av egenskaper kan vara fördelaktiga 
beroende på typ av projekt. Inför ett val av stommaterial bör ett helhetsperspektiv beaktas. 
Detta för att få med alla viktiga parametrar som kan ha en inverkan på beslutet.  

Det är ett flertal faktorer som bidrar till miljöpåverkan i ett byggprojekt. En av dessa faktorer är 
transporter vilket togs upp i både litteraturstudien och i intervjustudien. I litteraturstudien 
under avsnitt 3.2.2.2 Övriga identifierade faktorer beskrevs det faktum att trätransporter 
generellt är längre än betongtransporter. Dock innebar inte det att betongtransporter är bättre 
ur miljösynpunkt i jämförelse med trä, utan det är enligt Aggerstam & Lehman (2017) antalet 
transporter som avgör miljöpåverkan av transporter i ett byggprojekt. Med trä går det att lasta 
fler element jämfört med i en transport med betong. Detta på grund av viktskillnaden mellan 
materialen vilket resulterar i att det krävs fler transporter att frakta element till ett 
flerbostadshus i betong jämfört med ett motsvarande flerbostadshus i trä. Det togs även upp att 
transporter är projektspecifika vilket innebär att det är svårt att använda generella värden. 
Ytterligare en sak som kan sammanfattas från litteratur- och intervjustudien är att 
betongtransporter är ofta lokala och korta. Detta på grund av att materialet inte kan 
transporteras längre sträckor vilket har medfört att betongfabriker finns rikligt utspridda över 
hela Sverige. Trätransporter är inte begränsade av avstånd vilket har lett till att träfabriker finns 
främst belägna i de norra delarna av Sverige.   

Trä är det material som är närmast att nå miljömålet Begränsat klimatpåverkan då betong 
fortfarande har stora arbeten kvar innan miljömålet är inom räckhåll. Den största anledningen 
till detta är skillnaden i miljöpåverkan från materialens respektive tillverkningsprocess som 
bekräftas av respondenter i avsnitt 4.2.5 Tillverkningsprocessen av materialen. På grund av att 
trä är en förnybar råvara behöver träindustrin endast övergå från fossilt bränsle till biobränsle 
och till förnybar energi för att uppnå målet. För att betongindustrin ska uppnå miljömålet måste 
fler åtgärder genomföras. Utvecklingen av klimatförbättrad betong går framåt och 
betongindustrin har minskat sin miljöpåverkan avsevärt under de senaste 20 åren. I 
intervjustudien togs det upp att en lösning på betongindustrins koldioxidutsläpp är carbon 
capture and storage, koldioxidinfångning, men att det idag inte är lönsamt att genomföra 
implementering av metoden. Dock visade avsnitt 3.3.4.5 Carbon capture and storage att det finns 
potential att lagra koldioxid i svensk berggrund men att det krävs ytterligare forskning inom 
området innan det kan vara genomförbart.  

Under intervjustudien i avsnitt 4.2.9 Kvalitetsrisker diskuterades det med flera av 
respondenterna att betong har ett försprång på marknaden. Det är ett väldokumenterat material 
med lång historia som är tryggt att använda. Det finns få konstruktionsrisker med betong då 
materialet har använts under en längre tid och konstruktionsmisstag har genomförts och 
dokumenterats, för att förhindra risken att liknande misstag upprepas. Erfarenheten med att 
bygga med trä är mindre eftersom det var förbjudet i flerbostadshus högre än två våningar 
under större delen av 1900-talet. Det finns därför fler konstruktionsrisker med att bygga med 
trä än betong och trä används därmed inte i samma utsträckning. Det är däremot viktigt att inte 
blanda ihop materialfel med konstruktionsfel, då till exempel enstegstätad fasad var ett 
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konstruktionsfel och inte ett materialfel. Utöver konstruktionsrisker är skillnaden liten mellan 
materialen med avseende på livslängd. Dock har båda materialen en nedbrytningsprocess som 
måste hållas under kontroll för att inte förkorta byggnadens livslängd.  

Branschens synsätt gällande materialen har förändrats, däremot går utvecklingen långsamt och 
de flesta fokuserar idag på att trä är ett förnybart material som är hållbart och miljövänligt. I 
avsnitt 4.2.6 Branschens uppfattning vill flera respondenter påpeka att trä som 
byggnadsmaterial inte bara är bra utifrån dessa synpunkter utan det är ett material med många 
goda egenskaper för att bygga flerbostadshus. Bland annat är det ett lätt material med hög 
hållfasthet vilket underlättar grundläggning och montering. Dock finns det fortfarande en 
skepticism gällande träbyggnationer och hur tekniska lösningar ska utföras för att klara 
funktionskraven.     

Beslutstaganade av stommaterial till flerbostadshus baseras främst på erfarenhet vilket 
berkäftas av SKL (2013) och även i intervjustudien under avsnitt 4.2.9 Kvalitetsrisker. Detta har 
lett till att branschen bygger majoriteten av alla flerbostadshus i betong eftersom det finns 
större erfarenhet inom det området. För att kunna förändra detta tankesätt och skapa plats för 
nytänkande behöver branschens synsätt förändras. Istället för att endast basera val av stomme 
på erfarenhet bör tankesättet vara rätt material på rätt plats. Val av stomme måste även ske 
innan projekteringsskedet. Det är två helt olika konstruktioner som måste utformas på olika sätt 
för att det slutliga resultatet ska bli fördelaktigt för både beställaren och materialet. Högre krav 
bör ställas på beställare att i ett tidigt skede diskutera möjligheterna med vardera material.     

Om miljöfrågan hade varit i större fokus idag hade fler valt trä eller klimatförbättrad betong som 
stommaterial men eftersom så inte är fallet fortsätter aktörer välja den traditionella betongen. I 
avsnitt 4.2.9 Kvalitetsrisker bekräftas att det finns även en viss osäkerhet gällande den 
klimatförbättrade betongen vilket gör att det alternativet inte används i någon större 
utsträckning. Användningen av trä förväntas öka i framtiden och bli mer konkurrenskraftig mot 
betong.   

Respondenterna hade skilda åsikter gällande kostnad och tid. Vid användning av trä som 
stommaterial blir grundläggningen lättare än vid grundläggning av betongstomme vilket 
beskrivs under avsnitt 4.1.1 Material och stomsystem och bekräftas av Hammadi (2008), 
Karlsson & Holmberg (2015) samt Gustafsson et.al (2013). Dock kräver betong inte samma 
efterarbete som trä gör för att uppnå funktionskrav. Ju fler material som är inblandade i en 
konstruktion, desto fler blir kvalitetsriskerna. Trä är beroende av både brandskyddsmedel och 
plastfolie för att vara tätt och säkert, vilket inte behövs med betong. Däremot kan även betong 
vara fuktkänsligt i vissa uttorkningsskeden och i samband med ökad fuktkvot.    

I avsnitt 4.2.10 Kostnad och tid bekräftas att det är en ekonomiskt styrd marknad och en av 
anledningarna till att trä inte används i samma uträckning som betong är för att aktörer på 
marknaden fokuserar för mycket på kvadratmeterpris. Detta ger inte en rättvis bild av 
totalkostnaden eftersom trästommar uppförs på kortare tid än betongstommar vilket genererar 
en lägre totalkostnad. Med hänsyn till att monteringstiden är kortare för en trästomme innebär 
det även att en kran behöver vara på byggarbetsplatsen under en kortare tid. Träets låga 
egenvikt jämfört med betong, medför även att en mindre kran kan användas för att montera 
stommen. Den minskade byggtiden kan även leda till att störningar på omkringliggande 
fastigheter under byggproduktionen minskar.   

Från erfarenhet ska en tung stomme vara bra ur energisynpunkt. Däremot menar Levander 
(2010) att förvaltningskostnaden för ett flerbostadshus i trä respektive betong inte skiljer sig. 
Detta bekräftas även i intervjustudien under avsnitt 4.2.10 Kostnad och tid där det hänvisas till 
att dagens energiberäkningar är anpassade efter flerbostadshus i betong vilket har medfört att 
trähus med massiv KL-trästomme blir för varma då det inte finns några anpassade styrkurvor. 
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5.1.2 Diskussion av analytisk beslutsmodell 

Den analytiska beslutsmodellen anpassades efter tre övergripande parametrar. Detta ledde till 
att modellen gav en övergripande bild av vilken typ av stommaterial som en beställare 
fördelaktligen borde använda i ett projekt. Beslutsmodellen i detta examensarbete ämnar 
undersöka om en sådan typ av förenklad modell skulle kunna vara användbar i ett tidigt skede 
av byggprocessen. På grund av detta valdes dessa övergripande parametrar som ett test för att 
se om modellen var applicerbar i byggbranschen.  
 

För att ha möjligheten att använda exakta värden på miljöpåverkan i modellen krävs 
livscykelanalyser som visar miljöpåverkan av olika produkter i ett byggprojekt. Att genomföra 
dessa analyser leder inte bara till bra värden utan även till en ökad medvetenhet kring vilka 
delar som medför miljöpåverkan i ett byggprojekt och hur det går att effektivisera dessa delar.   
 

Att använda modellen för att jämföra stommaterial mellan olika leverantörer kan vara 
problematiskt och generera ett resultat som inte är verklighetsförankrat. Det finns dock 
potential att använda modellen inom ett företag och därmed underlätta beslutstagande mellan 
egna material. Ett sådant företag kunde använda erfarenhetssiffor och analyser på 
investeringskostnad och tid, och genom att använda livscykelanalyser för att bedöma 
miljöpåverkan går det att använda exakta värden på de tre parametrarna och föra in i modellen. 
Utöver dessa tre parametrar går det även att utveckla modellen till att ta hänsyn till fler skeden i 
ett byggprojekt och fler parametrar vilket gör modellen anpassningsbar beroende vad som ska 
jämföras. En jämförelse behöver inte heller genomföras mellan material utan det går även att 
jämföra till exempel klimatförbättrad betong med traditionell betong och utefter det göra en 
bedömning på vilken betongsort som borde användas i ett specifikt projekt.  

5.2 Metoddiskussion 

Genomförandet av examensarbetets intervjustudie utformades för att ta reda på 
respondenternas åsikter och erfarenheter. Intervjustudien skulle genomföras med sex 
respondenter, där valet av respondenter skulle representera lika stor andel av varje 
materialkategori. Efter fem av sex genomförda intervjuer kom insikten om att samtliga 
respondenter hade relativt lika åsikter och att informationsmängden var mättad. Det beslutades 
därför att inte genomföra den sista intervjun eftersom det inte skulle tillföra någon ny 
information till studien.  

Beslutet om att endast ställa standardiserade öppna frågor i en semistrukturerad intervjuguide 
har i efterhand diskuterats. Detta med anledning av valet att endast ställa öppna frågor kan ha 
påverkat resultatet. Om frågorna istället formulerats som både öppna och stängda kan vissa 
delar av resultatet givit ännu tydligare svar. Dock visar vissa delar av resultatet enhällighet 
vilket kan anses som positivt. Det som även diskuterades inför upplägget av intervjuer var valet 
av riktade frågor eller standardiserade frågor. Valet av standardiserade frågor baserades på att 
det skulle bli lättare att få mätbara resultat om alla respondenter svarade på samma frågor. Dock 
hade riktade frågor eventuellt gett större insikt i respektive respondents kunskapsområde.  

Eftersom intervjuerna var bland de första momenten som genomfördes i examensarbetet blev 
informationsmängden som insamlats till de första intervjuerna inte tillräcklig. Baserat på den 
kunskap som då erhölls och den erfarenhet som finns idag borde fler, relevanta följdfrågor 
ställts till varje respondent vid respektive intervjutillfälle. För examensarbetets fortskridande 
har endast en av respondenterna blivit kontaktad i efterhand med följdfrågor.  

Intervjustudien var tänkt att användas som ett bekräftande komplement till den genomförda 
litteraturstudien, vilket har åstadkommits. Information till litteraturstudien har varit lätt att 
inhämta, dock har det under examensarbetets gång varit svårt att hitta fakta som återspeglar 
verkligheten. I några av forskningsrapporterna som använts i detta examensarbete har 
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exempelvis inte traditionell betong använts i jämförelsen utan rapporterna har utgått från 
klimatförbättrad betong. Detta är en produkt som finns på den svenska marknaden men som 
inte används i någon större utsträckning för att produkten är kostnadskrävande och den beter 
sig annorlunda under härdningen än vad vanlig betong gör. Att rapporterna utgått från 
klimatförbättrad betong genererar en missvisande bild av dagsläget och det ger inte ett mätbart 
eller objektivt resultat. Eftersom alla beräknade och undersökta värden skulle vara möjliga att 
använda i beslutsmodellen har inga mätvärden som presenterats i dessa rapporter tagits med i 
detta examensarbete. Detta med hänsyn till att resultatet från beslutsmodellen skulle ge ett 
värde som återspeglar verkligheten.  

Analytisk beslutsmodell 
Till den analytiska beslutsmodellen har det varit svårt att få fram användbara, exakta värden. 
Detta har dels berott på att materialens egenskaper skiljer sig mycket mellan varandra men även 
för att det inte vid genomförande av detta examensarbete inte fanns några tillgängliga 
referensprojekt att hämta information ifrån. För att modellen ska ge ett korrekt resultat utan 
några felmarginaler behöver två byggnader uppföras med liknande stomsystem, utformning, 
geografisk placering och funktionskrav. Eftersom detta inte var aktuellt i denna studie har 
endast medianvärden använts i modellen.  

Utformningen av modellen baserades till en början på tre olika skeden, tillverkning-, 
produktion- och driftskedet. Efter vidare informationsinhämtning och ett flertal möten med 
personer som har erfarenhet av modellen och hur den fungerar, beslutades det att endast ta med 
tillverkningsskedet och fram tills dess att byggnaden tas i drift. Detta var ett beslut som 
grundades på att det i driftskedet inte finns tillräckligt med information. 

5.2.1 Felkällor 

Vid genomförandet av intervjustudien skickades ett informationsbrev med tillhörande 
intervjufrågor ut till samtliga respondenter. Svaren från respondenterna kan därför vara något 
missvisande mot verkligheten eftersom respondenterna fick möjlighet att förbereda svaren. 
Dock ska det tilläggas att endast en av respondenterna bekräftat att de förberett sig inför 
intervjun och var väl påläst på ämnet.  

Valet av respondenter kan även generera en felkälla. Detta eftersom majoriteten av 
respondenterna har sådana arbetspositioner att de är insatta i ämnet dock utan någon 
erfarenhet av att agera beställare. Det var endast en av respondenterna som tidigare haft en 
beställarroll. Eftersom intervjupersoner bestämdes tidigt i examensarbetet hann idén om 
beslutsmodellen arbetas om, dock hann inte ytterligare respondenter tillfrågas i samband med 
examensarbetets justering. För att utvärdera modellens användbarhet i ett tidigt skede bör fler 
respondenter med beställarbakgrund tillfrågats att rangordna parametrarna.  

Beslutsmodellen tar endast hänsyn till tre övergripande parametrar och till två 
materialkategorier där materialegenskaperna skiljer sig mycket från varandra. Detta gör att 
modellen endast ger en översiktlig bild av stomvalet och inte ett exakt utfall. De värden som 
plottats in i modellen har inte heller varit exakta, vilket gör att de uträknade värdena 
tillsammans med den skala som bestämts för varje parameter genererar ett svar med viss 
felmarginal. För att modellen ska generera ett verklighetstroget resultat behövs konkreta 
jämförelser och tillgång till exakta värden för respektive material.  

Uppgifter gällande kostnad och monteringstid hämtade från ett byggföretag etablerat på den 
svenska marknaden är endast antagna värden och ej specifika. En felkälla som påverkar 
resultatet betydligt är att det i dessa värden inte är specificerat vad som ingår. Som exempel 
finns det inga uppgifter på hur många yrkesarbetare som räknas med i monteringstiden på 75 
kvm/byggdag. I tiden för montering är inte heller torktider för ingjutning av betongelement 
inräknat. I ramverket som upprättades för modellen gällande tid är det bedömt att optimalt 
antal dagar är noll. Detta är ett orimligt värde och skulle satts till minst en eller två byggdagar.   
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6 SLUTSATSER 

• Kostnadsdifferensen för en betongstomme jämfört med en trästomme har visat sig vara 
marginell. Trots att en trästomme per kvadratmeter är dyrare bidrar lägre 
grundläggnings- och produktionskostnader samt kortare byggtider till att totalsumman 
blir ungefär densamma för de båda stomtyperna. Det har även visats sig att 
förvaltningskostnaderna inte skiljer sig märkbart mellan stommaterialen, det handlar 
snarare om att bygga rätt från början för att skapa rätt förutsättningar för 
byggnationen. Gällande monteringstid går uppförandet av en trästomme fortare än för 
en betongstomme, detta beror på att prefabricerade betongelement måste gjutas 
samman, vilket genererar långa torktider. Det finns även en märkbar skillnad mellan 
materialens miljöpåverkan. Trä är det alternativet som har lägst miljöpåverkan och är 
även ett förnybart material. Detta till skillnad från betong som har hög miljöpåverkan 
och är ett oorganiskt, icke förnybart material.   
 

• Idag är de styrande faktorerna för ett projekt ekonomi och tid. Det som däremot 
uppdagats under examensarbetets fortskridande är att miljöpåverkan i framtiden 
kommer bli en allt viktigare faktor att ta hänsyn till. Med målet klimatneutralitet till 
2045 kommer större fokus läggas på olika materials miljöpåverkan. Att fortsätta bygga 
på samma sätt som det byggs idag och endast producera flerbostadshus som är tids- och 
konstadseffektiva kommer inte att vara tillräckligt, utan aktörer på marknaden måste 
även kunna leverera hållbara och miljövänliga alternativ. För att detta förändrade 
synsätt ska bli accepterbart och implementerbart i byggbranschen måste beställare sätta 
krav på låg miljöpåverkan. Ett annat alternativ skulle kunna vara att upprätta riktlinjer 
för maximalt utsläpp av växthusgaser för en byggnad under hela dess livslängd. Sådana 
riktlinjer skulle behöva uppföras på politisk nivå.     
 

• För att underlätta beslutsprocessen vid val av stommaterial för nybyggnation av 
flerbostadshus, kan den upprättade och anpassade beslutsmodellen användas. Modellen 
ger en övergripande bild av vilken typ av stommaterial som är lämpligt att använda till 
ett projekt utifrån de rangordnade parametrarna. Genom att implementera modellen i 
ett tidigt skede kan det ge beställaren en första indikation på vilken typ av stommaterial 
som skulle vara mest fördelaktigt att använda. Det konkreta värdet som modellen 
resulterar i kan bidra till en ökad trygghet inför beslut av stommaterial. Med hänsyn till 
denna tydlighet kan modellen även bidra till att fler beställare väljer ett nytt koncept 
framför ett mer beprövat koncept.   
 

• Som beslutsmodellen idag är utformad med de övergripande parametrarna ger den 
snabbt en översiktlig bild av vilken typ av stommaterial som skulle kunna vara lämpligt 
att använda. Om modellen skulle implementeras i ett företag finns även potential att 
utveckla modellen med fler parametrar. Med en sådan utveckling skulle beslutsmodellen 
kunna vara ett ännu större hjälpmedel inför beslut av stommaterial.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För vidare utveckling och användning av denna beslutsmodell bör det läggas till fler parametrar 
som skulle kunna rangordnas mot varandra. I litteraturstudien identifierades flera viktiga 
faktorer att ta hänsyn till inför ett materialval av stomme. Dessa faktorer skulle kunna utgöra 
parametrar att använda i vidare utveckling av modellen. För att testa modellen i ytterligare ett 
steg innan den appliceras i ett företag eller används av beställare skulle det vara intressant att 
testa beslutsmallen med två referensprojekt. För att kunna nyttja information i detta 
examensarbete bör referensprojekten bestå av två flerbostadshus, ett med trästomme och ett 
med betongstomme. Båda husen behöver uppfylla samma funktionskrav, vara snarlikt eller lika 
utformade och de behöver vara geografiskt placerade så att de motsvarar varandra. Genom att 
använda referensprojekt skulle värdena för respektive stomme bli exakta vilket skulle generera 
ett mer verklighetsförankrat resultat.   

Det skulle även vara intressant att utföra en enkätstudie med de rangordningsalternativ som är 
beskrivet i detta examensarbete. Utformningen av studien skulle kunna likna den mall som finns 
beskriven i bilaga D, som skickades ut till respondenterna för detta examensarbete. Genom att 
utföra en större studie med fler respondenter går det att utvärdera modellens applicerbarhet i 
ett tidigt skede. Vid genomförande av en sådan studie skulle valet av respondenter spela stor 
roll. För att ge modellen rätt förutsättningar skulle majoriteten av respondenterna behöva någon 
koppling till beställarrollen. Dock skulle det även vara intressant att studera en mindre grupp 
entreprenörer för att se hur de olika rollerna svarar och om det finns uppenbara skillnader av 
prioritering.  

Om modellen implementeras i ett företag skulle modellen kunna anpassas till företagets egna, 
redan använda stomsystem för att kunna göra en snabb överslagsberäkning för vilket material 
som skulle kunna passa till ett visst projekt. Modellen skulle även kunna anpassas för ett helt 
hus och inte enbart stommen. 
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BILAGA A: INTERVJUGUIDE  

1. Vilket material anser du är lämpligast att använda vid nybyggnation av flerbostadshus 

högre än två våningar?   

a. Hur upplever du att trä och betong som byggnadsmaterial skiljer sig åt under 

byggnadens livslängd?   

 

2. Vad anser du är de största skillnaderna mellan att använda betong och trä som 

byggnadsmaterial i flerbostadshus?   

 

3. Hur upplever du att miljöpåverkan av materialtransport skiljer sig mellan trä och 

betong?   

 

4. Hur upplever du att miljöpåverkan för tillverkningsprocessen skiljer sig mellan 

materialen trä och betong?   

 

5. Hur upplever du att branschens synsätt gällande trä och betong som byggnadsmaterial i 

flerbostadshus har förändrats?  

a. Hur upplever du att den allmänna uppfattningen i byggbranschen om dessa 

material har förändrats?   

b. Hur upplever du att branschens synsätt gällande dessa material håller på att 

förändras?  

 

6. Vad anser du att det finns för kvalitetsrisker med att bygga flerbostadshus i trä 

respektive betong?  

 

7. Hur upplever du att kostnad och tid påverkas av materialvalet trä och betong vid 

byggnation av flerbostadshus högre än två våningar?    
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BILAGA B: INFORMATIONSBREV  

Syfte med studien  
Vid nybyggnation av flerbostadshus måste aktörer göra ett aktivt val om de ska använda sig av 
trä- eller betongstomme i ett tänkt projekt. Detta examensarbete syftar till att förenkla denna 
materialvalsprocess. Genom att använda en analytisk modell kommer parametrarna 
miljöpåverkan, investeringskostnad och tid ställas mot varandra. Modellen syftar till att vara ett 
hjälpmedel och utifrån de givna parametrarna kunna avgöra vilket stommaterial som är mest 
fördelaktigt att använda utifrån projektspecifika förutsättningar.   

Examensarbetet har två upprättade mål, det ena är att synliggöra skillnader mellan trä och 
betong som stommaterial i flerbostadshus. Det andra målet är att med den utvecklade modellen 
underlätta beslutstagande av stommaterial till nybyggnationer av flerbostadshus. 

 

Deltagande i intervjustudie  
Din medverkan i denna intervju baseras på din kunskap och erfarenhet inom det valda 
ämnesområdet. Det som förväntas av dig är att du svarar uppriktigt på alla frågor. Intervjun 
beräknas pågå i 60 minuter och samtalet kommer att spelas in. Deltagande i intervjun är frivilligt 
och du har möjlighet att avbryta utan vidare förklaring.  

Intervjustudien kommer utgöra en del av ett offentligt examensarbete. Därav har du möjlighet 
att välja om du vill vara anonym i det presenterade examensarbetet. Det inspelade samtalet 
kommer att transkriberas och sparas ned på en extern hårddisk. Det inspelade samtalet kommer 
efter transkribering att raderas från diktafon. Det transkriberade materialet kommer inte delas 
med obehöriga. Meddela oss om du vill få möjlighet att läsa igenom det transkriberade 
materialet efter intervjun.  

Som medverkande i intervjun kommer du få en kopia av det publicerade examensarbetet via 
mejl.    

 

Ansvariga studenter på Mälardalens Högskola 

Linda Zacharias, 07X- XXXXXXX  
Tove Fougberg, 07X-XXXXXXX 

Ansvarig intern handledare på Mälardalens Högskola 

Daniel Lindh  

Ansvariga externa handledare på Skanska Sverige AB 

Christoffer Hallersbo  
Johanna Lindenkäll    
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BILAGA C: SAMMANSTÄLLNING AV SVAR FRÅN 

RESPONDENTER 

Nr Fråga Respondent A-B 
  A B 

1 Vilket material anser 
du är lämpligast att 
använda vid 
nybyggnation av 
flerbostadshus högre 
än två våningar?   

Frågan är betydligt mer mångbottnad än 
att bara säga, detta material är bäst. Men 
jag representerar trä och tycker att trä är 
det bästa alternativet i stor utsträckning. 
Men sen finns det geografiskt sett platser 
och byggnaders utformningar som är mer 
fördelaktiga för betong.   

Båda materialen är lämpliga. Sen är det 
beroende på vad det är du är ute efter. Är 
tanken att bygget ska vara enkelt och billigt är 
det mest fördelaktigt att använda betong för det 
är mer konstadseffektivt per BOA. Men om 
byggnationen ska vara något speciellt och synas 
bör trä användas. Det är en speciell känsla med 
trä. Som byggare är det lika roligt att jobba med 
båda materialen.  

1a Hur upplever du att 
trä och betong som 
byggnadsmaterial 
skiljer sig åt under 
byggnadens 
livslängd?   

Det är inte så stor skillnad. Vare sig man 
väljer betong eller trä måste materialet 
klara de funktionskrav som finns och då 
räknar man ju med att stommen ska leva 
upp till de kraven. Men det är svårt att 
göra en bedömning om stommen 
kommer kunna stå i 150, 100 eller 50 år. 

Eventuellt kan vanliga träregelväggar röra sig 
mer under byggnadens livslängd. Detta gäller 
inte för KL-trä 

2 Vad anser du är de 
största skillnaderna 
mellan att använda 
betong och trä som 
byggnadsmaterial i 
flerbostadshus?   

Ja det är ju rätt många skillnader. 
Träbyggande går snabbt och man har ett 
tort byggande utan torktider, förutom det 
är materialet miljövänligt. Tittar man på 
tidsaspekten tar det drygt halva tiden att 
bygga ett KL-trähus som det tar att bygga 
ett betonghus, detta får en stor effekt på 
ekonomin. Trä ett lätt material vilket 
underlättar grundläggningen och det kan 
levereras stora volymer byggmaterial på 
varje transport. Sen har träbyggandet 
arbetsmiljöföredelar som att det inte 
förekommer något damm och 
bullernivåerna är låga. Men den största 
skillnaden är att trä är ett naturligt 
material som inte sliter på naturens 
resurser. 

Trästommar måste kompletteras i efterhand för 
att klara ljud och brandtekniska krav. Inga 
kompletteringar krävs för en betongstomme då 
den redan uppfyller dessa krav.  

3 Hur upplever du att 
miljöpåverkan av 
materialtransport 
skiljer sig mellan trä 
och betong?   

Det skiljer sig mycket. Med träelement så 
går det verkligen att utnyttja en lastbils 
fulla utrymme. Även om 
transportsträckorna blir långa så behövs 
det få transporter och även om betong 
har kortare transportsträckor för att deras 
fabriker ligger närmre så kan de ändå bara 
leverera 2–3 element/lastbil pga. 
tyngden. Vilket är sämre utifrån ett 
miljöperspektiv. Så om man tittar på ett 
LCA-perspektiv är transporterna viktiga, 
men en väldigt liten del av 
klimatpåverkan.   

Med betong så ligger fabrikerna så nära 
byggarbetsplatsen och därför borde de ha minst 
miljöpåverkan.  
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4 Hur upplever du att 
miljöpåverkan för 
tillverkningsprocessen 
skiljer sig mellan 
materialen trä och 
betong?  

Så när man kollar på 
tillverkningsprocessen finns det något 
som heter Environmental Product 
Declaration (EPD) detta utförs för alla 
material. I denna räknas allt från det att 
trädet fälls till dess att det är ett färdigt 
byggmaterial som ska till produktion. 
Martinssons har försökt skapa det mest 
miljövänliga limträet och KL-träet på 
marknaden. Detta har man genom att 
skogen ligger extremt nära sågverket. 
Timmerbilen som transporterar virket till 
sågverket går på biodiesel och elen i 
sågverken går på vattenkraft. Just i 
tillverkningsprocessen, även om man 
räknar med att trä börjar på noll, är trä 
otroligt mycket bättre ur ett 
miljöperspektiv. 

Betong är ett naturligt material och eftersom 
betongfabrikerna ligger lokalt så borde det bli 
låg miljöpåverkan. Den delen i 
tillverkningsprocessen för betong som kan vara 
omiljövänlig är tillverkningen av cement. Men 
detta är en så liten del av betong så det borde 
inte vara av betydelse. 

5 Hur upplever du att 
branschens synsätt 
gällande trä och 
betong som 
byggnadsmaterial i 
flerbostadshus har 
förändrats?  

Extremt lite. Det går otroligt långsamt på 
entreprenörsidan. Arkitekterna förstod 
utvecklingen redan innan det blev en 
klimatdebatt och politikerna har sedan två 
år tillbaka börjat förstå förändringen. 
Tyvärr är det i Sverige entreprenörerna 
som sitter på makten och det är där 
problemet uppstår. Många på 
entreprenörsidan anser att det är dyrt att 
bygga med trä och de har ingen större 
erfarenhet av det, vilket gör att de lägger 
på extra risker. Men de har inget belägg 
för dessa påståenden. Det finns också 
många som går efter "farfars-principen", 
Med det menas att de använder gamla, 
beprövade, pålitliga metoder. Nu när fler 
politiker har anslutit debatten och börjar 
ställa krav på att en byggnad inte får göra 
mer utsläpp än tillåtna mängder, 
genererar det en styrning till ett 
trämaterial.  

Det har förändrats. Folk har fått upp ögonen för 
trä. För 20 år sen så pratades det aldrig om att 
bygga flerbostadshus i trä.   

5a Hur upplever du att 
den allmänna 
uppfattningen i 
byggbranschen om 
dessa material har 
förändrats? 

I betydligt större utsträckning är de yngre 
generationerna mer medvetna. Idag finns 
det ett större informationsflöde och 
många är medvetna om den pågående 
klimatdebatten och mode-ordet 
"hållbarhet". 

I villor och småhus upp till två våningar är trä 
extremt effektivt och det går att göra tätt hus på 
drygt tre dagar. Så det är ett bra material, men 
förändringen från att vara ett effektivt material i 
småhus till att vara lika effektivt i flerbostadshus 
den förändringen går långsamt.  

5b Hur upplever du att 
branschens synsätt 
gällande dessa 
material håller på att 
förändras? 

Jo det gör det. Det går väldigt långsamt 
men visst håller det på att ske en 
förändring. Det är häftigt att få vara en 
del av träindustrin när det är så 
uppenbart att en omvälvande förändring 
håller på att ske. Trä är framtidens 
material och det kommer komma nya 
aktörer på marknaden med nya idéer och 
intressanta lösningar. 

Det håller på att ske en förändring, men det går 
långsamt.  
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6 Vad anser du att det 
finns för 
kvalitetsrisker med att 
bygga flerbostadshus i 
trä respektive betong? 

Kvalitet är en stor utmaning. Eftersom 
man inte fick bygga höghus i trä fören 
1994 så har ju betongindustrin ett minst 
50 års stort försprång som träindustrin 
har försökt springa ikapp på 20–25 år. Det 
finns en omogenhet i de tekniska 
lösningarna som hittills tagits fram. Men 
det menas att man inte hunnit gå på alla 
minor som finns med att bygga med trä. 
Men så är det för alla byggmetoder och 
material, ta Hammarby sjöstad som 
exempel med enstegstätad puts. Det var 
den bästa och effektivaste tekniska 
lösningen när det kom, men som vi idag 
hånskrattar åt. Men det största 
problemet som finns just nu är att man 
strävar efter att bygga snabbare, det ska 
vara billigare men hålla högre kvalitet. Det 
är något som oroar. 

Trä är ännu ett ungt byggande. Man måste gå på 
minorna för att man inte utvecklat produkten 
ännu. I betong så har man gått på alla minor. 
Man genomförde miljonprogrammet och idag 
har man upptäckt felen som måste åtgärdas. Det 
betyder att man lärt sig av sina fel och anpassat 
produkten efter det.    

7 Hur upplever du att 
kostnad och tid 
påverkas av 
materialvalet trä och 
betong vid byggnation 
av flerbostadshus 
högre än två 
våningar? 

Det finns flera aspekter som gör trähus 
mer ekonomiskt lönsamma än betonghus. 
Men tyvärr är det som många stirrar sig 
blinda på ett kvm-pris per stomme. Där 
materialpriset för trä ligger drygt 15 % är 
högre än betong. Men det som inte tas 
med i den beräkningen är att trähuset går 
snabbare att färdigställa, materialet är 
lätt, vilket gör att grundläggningen blir 
billigare när man inte behöver påla. Det 
kommer inte behövas någon jättestor 
kran för att lyfta elementen på plats och 
man kan påbörja installationer och 
komplettering direkt efter att bjälklaget 
lagts på. Transporterna blir färre och mer 
effektiva. Att kunna bli klar med ett 
projekt på halva tiden mot vad ett 
motsvarande betonghus skulle ta, det är 
en enorm ekonomisk vinning. Du kommer 
kunna påbörja nästa projekt tidigare och 
boende kommer kunna flytta in tidigare 
vilket kommer generera pengar. Så att 
bara titta på ett kvadratmeterpris för en 
stomme är inte jämförbart. 

Om man har erfarna projektörer så kan man 
efter en månads projektering börja gjuta 
grunden. Alltså tar det kortare tid med 
platsgjuten betong. Men det största problemet 
vi har idag är att vi ska vara kostnadseffektiva, 
bygga smarta lösningar och det ska göras fort. 
Om man jämför byggbranschen med exempelvis 
bilindustrin så bygger bilindustrin en modell och 
anpassar den efter kundens behov, sen 
massproduceras den. Det är exakt det utfallet 
som eftersträvas i byggbranschen. Men där 
säger Stadsbyggnadskontoret nej, för att de inte 
vill ha ett nytt miljonprogram.  
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Nr Respondent C-E 
  C D E 

1 Det är inte materialet som 
avgör lämpligheten. Det är 
utformning av huset och läget 
som spelar roll. Ska man använd 
byggteknik med trä kräver det 
att man har rätt konstruktör 
med från början. Det är även ett 
miljövänligt material och det 
går fort att bygga. Med trähus 
blir arbetsmiljön bättre med 
låga bullernivåer och 
dammfribyggarbetsplats. Och 
om vi tittar på de mjuka 
parametrarna är ett trähus mer 
ombonat, man mår bättre och 
atmosfären blir behagligare. 
Anledningen till att det inte 
byggs fler trähus idag är för att 
aktörer på marknaden har mer 
kunskap om betongbyggande. 
Detta resulterar i att 
risksummor läggs på 
utgångspriset och då blir 
totalsumman för hög. Vilket ger 
en felaktig prisbild och den 
stämmer inte alls överens med 
den verkliga slutsumman. 

Man väljer inte ett material utan 
en teknisk lösning, och utifrån det 
väljer man sedan ett material som 
passar till de projektspecifika 
förutsättningarna. Inför ett projekt 
är det viktigt att ställa frågan; Vilka 
parametrar är viktiga i projektet? 
Därifrån tar man fram ett koncept 
utifrån vilka krav som finns. 
Lösningen kanske inte är enbart ett 
material utan en 
hybridkonstruktion av något slag 

Jag representerar betong och tycker att 
det är ett väldigt lämpligt material att 
bygga med. Val av material ska ske ur 
livscykelperspektiv där det handlar om rätt 
material på rätt plats ur ett 
livscykelperspektiv. Vi ser att betong har 
väldigt många fördelar och anser att det är 
ett bra material som lämpar sig väl för 
byggnation av flerbostadshus. 

1a Materialen skiljer sig inte 
mycket åt under byggnadens 
livslängd. Det kan hända att 
träregelväggar kan röra sig mer. 

Båda materialen har en 
nedbrytningsprocess som måste 
hållas under kontroll. Betong har 
en nedbrytningsprocess som heter 
karbonatisering etc. och trä har en 
biologisk nedbrytning som måste 
beaktas. Sker inte den biologiska 
nedbrytningen kan trä som 
material leva för evigt precis som 
för betongen. 
Nedbrytningsprocesserna 
förhindras genom att bygga rätt. 
Det innebär tillräckligt med 
täckskikt i betongkonstruktioner 
och tillräckligt med tätskikt i 
träkonstruktioner. För både trä och 
betong som exponeras för 
utemiljön gäller givetvis andra 
förutsättningar. 

Det är stora skillnader mellan betong och 
trä. Materialen är inte rakt av jämförbara 
med varandra då de inte har samma 
egenskaper och inte samma funktion och 
kvalitet för dessa egenskaper. Det är 
många saker som spelar roll exempelvis 
hur fuktbeständigt ett material är. Betong 
är fuktbeständigt i sig själv medan trä 
behöver en plastfolie. Plastfolien är 
omdiskuterat i akademin gällande dess 
livslängd. Håller den 25 år eller inte? 
Betong är ett väldokumenterat material 
och det finns lång erfarenhet av att bygga 
med betong. Det finns vetenskapligt belagt 
hur det ser ut med livslängder och drift 
och underhåll för betong vilket det finns 
inte på samma sätt för träsidan. 
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2 Arbetsmässigt är det lättare att 
hantera trä. Att sätta upp en 
trästomme går snabbt men för 
att klara de krav som ställs på 
byggnaden behövs en del 
efterarbete göras. Här behövs 
en förenklad arbetsprocess för 
att optimera och effektivisera. 

Stommässigt har både trä och 
betong sina utmaningar och det är 
i uppgift till den person som 
konstruerar stommen att se till att 
båda materialalternativen hanterar 
och uppfyller de funktionskrav som 
ställs.  

Stora skillnader mellan materialen trä och 
betong är bland annat gällande fukt och 
brand. Betong brinner inte och tål fukt 
utan att det behövs kompletteras med 
andra lösningar. Träkonstruktioner måste 
kompletteras med en plastfolie för att 
klara fukt och trä behöver brandskydd på 
olika sätt för att klara brandkraven. Det 
finns en väldigt lång erfarenhet av att 
bygga med betong och det är ett 
väldokumenterat material. Livslängd och 
drift och underhåll finns det skillnader i 
mellan materialen. Där betong har en lång 
livslängd med väldigt lite drift och 
underhåll. 

3 Om man jämför prefab 
betongelement mot prefab 
träelement så kan det lastas fler 
trä element på en transport och 
även ifall man skickar blocken 
från Österrike via järnväg så är 
materialet lättare och det blir 
en effektivare transport. Med 
betongelement så går det 
endast att transportera ett par 
stycken åt gången.  

Betong är ett ganska tungt 
material och är därmed känsligt för 
transportavstånd. Det är av den 
anledningen som vi har 
betongstationer tätt utplacerade 
runt om i landet. Trä väger inte lika 
mycket som betong och går 
därmed att packa tätare vid 
transporter vilket gör det till ett 
mer energieffektivt och bättre 
transportalternativ. Prefabricerade 
betongelement går enbart att 
transportera ett fåtal av åt gången 
vilket inte är energieffektivt. 
Prefabricerade träelement av KL-
trä kan däremot transporteras 
staplade på varandra vilket gör att 
fler element går att transportera, 
samtidigt och man får därmed ut 
jättemycket av en ”full” 
lastbilstransport. Transport av 
träelement är bättre ur energi och 
miljösynpunkt hur man än ser på 
det. Det gör att träfabriker inte 
behöver ligga lika tätt. Vissa 
träelement fraktas från en fabrik i 
Österrike via järnväg och det då 
det är fortfarande en 
kostnadseffektiv och klimatmässigt 
ok lösning. 

Betongindustrin har ofta väldigt lokala 
transporter vilket ger korta 
transportsträckor, både för material in till 
tillverkningen av betong och sedan 
transport av betong till byggarbetsplatsen. 
Bygger man med platsgjuten betong 
måste det vara korta transporter då 
betongen endast kan transporteras ett 
antal timmar sen måste den gjutas så att 
betongen inte börjar härda i betongbilen. 
Prefabricerade betongelement kan 
transporteras längre sträckor men 
eftersom produktion av prefabricerad 
betong finns på många ställen i Sverige 
finns möjligheten även här till korta 
transporter. Träproduktionen finns inte 
idag på lika många platser i landet. En 
studie på LTH som genomfördes för några 
år sedan visade att transportsträckorna för 
betong låg i snitt under 10 mil medan 
transportsträckorna för trä var mycket 
längre. Det skiljer sig mellan materialen 
men jag tror framförallt det skiljer sig 
mellan projekt. Betong är ett tungt 
material att frakta jämfört med trä men 
ofta arbetar träindustrin med moduler och 
då transporterar man mycket luft. 



61 

4 I tillverkningsprocessen för trä 
är det som har störst 
miljöpåverkan limmet. Eftersom 
det är två relativt likartade 
industrier så borde det inte vara 
någon större skillnad för de två 
materialen. 

Idag och i framtiden kommer vi 
behöva använda klinker (bränd 
kalksten) i cement, men först skall 
vi se till att använda olika 
avfallsprodukter såsom slagg. Vi 
ska ha klimatneutralitet till 2045 
och då måste cementindustrin 
arbeta med koldioxidinfångning 
och lagring för att komma ner till 
noll. Träsidan använder förnybar 
råvara vilket innebär att om dem 
byter fossilt bränsle till biobränsle 
och el så är dem nere på noll. 
Cementindustrin har en större 
utmaning. Koldioxidinfångning är 
idag inte ekonomiskt realiserbart 
även om tekniken finns där. Med 
koldioxidinfångning finns det även 
etiska problem att hantera. 

Det finns där en skillnad mellan materialen 
om bara tillverkningsprocess studeras. 
Betongens utsläpp sker under 
produktionsskedet där cirka 90 % 
utsläppen kommer från 
cementtillverkningen. Tittar man isolerat 
på tillverkningen ligger trä då lägre än 
betong gällande klimatpåverkan. Men sett 
ur ett livscykelperspektiv är det inga 
signifikanta skillnader. Gällande trä finns 
också frågeställningar kring uttag av 
skogen och biodiversitet. Vi anser att ska 
det göras jämförelser mellan material ska 
det vara ur livscykelperspektiv med en 
livslängd om minst 100 år. Det ger ingen 
rättvis att jämförelse eller leder till hållbart 
byggande om materialen jämförs genom 
att bara titta på tillverkningen om en 
byggnad ska stå i minst 100 år. 

5 Fram till mitten av 1990 talet så 
har det inte varit tillåtet att 
bygga flerbostadshus i trä. Det 
är relativt nytt och har ökat de 
senaste åren. Städer som 
Sundsvall och Växjö ligger i 
framkant med flera intressanta 
träbyggnadsprojekt. Tyvärr går 
utvecklingen långsamt och det 
är föst nu som beställare börjat 
lägga vikt vid miljövänliga 
alternativ. 

Vi har haft lagproblem som har 
gjort att det inte har varit möjligt 
att bygga i trä och den största 
förändringen som har skett nu är 
att man får bygga med trä i höga 
hus. Marknaden började då inte 
bygga med trä inte bara för att det 
var miljöeffektivt utan även på 
grund av andra fördelar som att 
det går att bygga snabbare och 
mer rationellt. Det 
kostnadseffektiva KL-träet kan 
konkurrens sätta den 
prefabricerade betongen men det 
är inte miljöfrågan som har drivit 
de så kallade pionjärerna. Vissa 
kommuner ställer krav på 
träbyggande vilket leder till ökade 
arbetstillfällen kopplade till 
träindustrin i norra Sverige. Miljö 
är inte en stor fråga idag och hade 
det varit det hade vi byggt mer i trä 
men idag byggs 90 % med betong. 

Båda materialen är ju tillåtna och har 
funnits under en längre tid. Nu är det 
väldigt stort hållbarhetsfokus med klimat 
och då finns det dem, inte bara i 
byggbranschen, som säger att bygg med 
trä för det är bäst för klimatet men det 
finns inget vetenskapligt stöd för det. 
Betong är en väldigt trygg produkt att 
använda då man vet vad det är och man 
vet vad man får. Men jag tror att det finns 
en allmän uppfattning, som är drivet av 
politiken, att man ska hitta snabba 
lösningar som inte är baserade på 
vetenskap och då är det mycket trä i 
debatten. Vi får då jobba med att vara 
bättre från betongbranschen och tala om 
att vi behövs, vi har gjort detta och vi gör 
detta och sätt på det här sättet ser vi inte 
dessa skillnader. 

5a De flesta inom byggsektorn 
fokuserar på produktiviteten i 
första hand. Man förutsätter att 
de material som används är 
miljövänliga. 

Det har funnits ett antal 
frågeställningar kopplat till trä men 
de har nu försvunnit. Istället är det 
frågeställningar kopplade till att 
bygga med betong såsom torkning 
som är aktuella idag. Nya 
klimatanpassade betongrecept 
finns idag med nya problem. Ingen 
vågar använda klimatanpassad 
betong med större andelar 
alternative bindemedel utan det 
sker i enskilda projekt (jmf brf 
Vivan med 30 % flygaska). 

I grunden tror jag att många vet rätt 
mycket om materialen. Det vi har varit 
dåliga att prata om från vår branschsida är 
att prata om klimat och vad vi har gjort. 
Men nu börjar många förstå att det finns 
inga enkla lösningar utan alla måste göra 
sitt på olika ställen. Vi försöker jobba med 
att få bort den här polariseringen mellan 
material och istället påvisa att alla material 
behövs. 
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5b Branschen måste anpassa sig. 
Det är främst beställarna som 
måste driva på denna 
förändring. Entreprenörer och 
aktörer på marknaden kommer 
att bli tvingade in i denna 
förändring. Branschen kommer 
också tvingas bli effektiva, 
konkurrenskraftiga och att 
kunna leverera smarta 
lösningar. Dock är det ännu ett 
ungt byggande. Hur kan man 
som beställare motivera att 
bygga något som är dyrare? De 
som flyttar in måste ju klara av 
att betala hyran. 

I framtiden kommer miljöfrågan bli 
viktigare och det är idag som den 
börjar bli viktig. Nu räcker det inte 
bara med att sälja tidseffektivt 
byggande utan nu måste man ha 
ett bra miljöalternativ. Man 
kommer behöva jobba med 
ersättningsprodukter till cement 
och träbyggande kommer, om man 
konkurrensutsätter det, öka på 
marknaden.  

I framtiden kommer betong att fortsätta 
dominera men trä kommer att bygga ut 
sin kapacitet och det genererar i en ökad 
konkurrens. Men vi vet att vi har en bra 
produkt som våra medlemsföretag känner 
sig trygga i men det krävs även att dem 
utvecklas för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga 

6 Man vet inte vad som händer 
om 50 år. Idag är inte 
branschen och nyckeltal 
anpassade efter träbyggande. I 
miljonprogrammen har man nu 
vid rotrenoveringar upptänkt 
att ingjutna plaströr till avlopp 
vittrat sönder och tillslut är det 
bara betongen kvar. Det är en 
farhåga för trähus, tänk om 
samma sak händer där? 

Om det är upp till 6–8 våningar är 
det oproblematiskt att bygga med 
trä. Dock har man en utmaning att 
hantera ljudproblem men det är 
samma problem med 
prefabricerad betong. Betong har 
en fördel med att det finns mer 
historik om materialet och vi vet 
idag vad betongbjälklaget levererar 
och vilka konstruktionslösningar 
som fungerar. Enstegstätad fasad 
var inte ett materialfel utan ett 
konstruktionsfel. Nya 
klimatförbättrade betongsorter 
uppträder på ett annat sätt och är 
känsliga mot extra fukt såsom ett 
regn den första tiden efter 
gjutningen och då får man 
uttorknings problem med 
betongen. Den klimatförbättrade 
betongen har i vissa fall längre 
härdningstid. Akilleshälen för 
platsgjuten betong är just 
torktiderna och om man då ska 
börja använda klimatförbättrad 
betong är man rätt för att 
torktiderna kommer att öka.  

Betong är ett välkänt och beprövat 
material som är naturligt oorganiskt. Det 
är därför man bygger med materialet. 
Men något som gäller alla material är att 
utförandet fortfarande måste bli rätt och 
det är då inte ett materialfel utan ett fel i 
utförandet. Men på grund av att betong är 
ett så välbeprövat material anser jag att 
det finns små risker med att bygga med 
betong. Sen har vi ju även detta med att 
betong inte är beroende av en plastfolie 
för att klara fuktkraven och i 
träkonstruktioner tillför man en plastfolie 
och ju fler saker en konstruktion är 
beroende av desto fler risker finns det. När 
man bygger med betong vet man att dess 
kvalitet håller över tid. Där känner vi att 
det är upp till bevis på träsidan då vi anser 
att de inte levererar dem svaren. 
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7 Allmänt är byggtiden för en 
trästomme 20–25% mindre än 
för en betongstomme. 
Uppskattningsvis är kostnaden 
för trä ca 10–15% dyrare än 
betong. Gällande 
förvaltningskostnader så borde 
det inte vara någon skillnad 
mellan stommaterialen. Men 
det som upptäckts är att alla 
styrkurvor är framtagna för 
betong, vilket inte alls fungerar 
för ett trähus. Husen blir för 
varma och det där måste 
regleras. Det har i sin tur 
genererat att man får ett ökat 
driftnetto.   

Det är en liten kostnadsskillnad 
mellan materialen, mindre än 5 % 
om vi snackar stomme. Den siffran 
räknade vi fram för cirka 2 år 
sedan så den ökade siffra vi såg då 
kanske är borta idag. Det kanske 
kostar mer att köpa 
klimatanpassad betong men det är 
ju egentligen inte materialet som 
blir den ökade kostnaden utan den 
ökade tiden som krävs vid 
härdning. Prefabricerat trä och 
betong är båda snabba 
byggmetoder och vid pressade 
lägen väger det tungt. Det är olika 
tidspress om man bygger i centrala 
Stockholm än om man bygger ute i 
glesbygden.  

Många gånger är det, det specifika 
projektet som styr kostnaden. Men vi 
anser att det finns alla möjligheter att 
bygga kostnadseffektivt med betong. Vi 
diskuterar inte priser i en 
branschorganisation men betong är ett 
väldigt billigt material. Från träsidan säger 
dem att trä är mycket billigare att bygga 
med men det finns inte studier som 
styrker det. Sen om vi pratar tid så finns 
det dem från träsidan som hävdar att det 
går fortare att bygga med trä och om ni 
läser noga så har dem jämfört 
prefabricerat trä med platsgjuten betong 
vilket inte är en rättvis bedömning. Jämför 
man istället med prefabricerad betong har 
jag inte fått någon information om att det 
skulle skilja särskilt mycket. 
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BILAGA D: PRIORITERING AV PARAMETRAR TILL 

BESLUTSMODELL 

Denna instruktion upprättades för att respondenterna skulle få möjlighet att rangordna 
parametrarna mot varandra. Efter genomförande kunde prioriteringarna sättas in och testas i 
modellen.  

 

 

 

 

OBS! tänk på att alltid sätta parameter 1 i förhållande till parameter två.  

1. Läs igenom svarsalternativen i ruta 1.

2. Läs igenom parametrarna i ruta 2. 

3.

Sätt in ett svarsalternativ A,B,C,D.. i Ruta 2. 

Under rubriken "svarsalternativ" 

4. 

När du fyllt i alla svarsalternativ, spara ned 

filen och skicka tillbaka den oss. 

Instruktioner

Exemel på genomförande: 

Miljöpåverkan (parameter 1) är G (strongly more 

important) än Tid (parameter 2) 

A Extremly less important

B Very strongly less important

C Strongly less important

D Less important

E Equal important

F More important

G Strongly more important

H Very strongly more important

I Extremly more important

Svarsalternativ, A,B,C…

RUTA 1

Parameter 1 Svarsalternativ Parameter 2

Miljöpåverkan Investeringskostnad

Miljöpåverkan Tid

Investeringskostnad Tid

RUTA 2
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