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Sammanfattning 
Byggbranschen står idag för cirka 21 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. En 

stor utmaning är att kunna uppnå klimatlagens mål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären de kommande decennierna. Samtidigt ökar behovet av fler 

bostäder i samband med en ökad befolkning. 

Betong är det material som dominerar dagens industriella byggande av flervåningshus och i samband 

med den tidigare svenska lagen som förbjöd träkonstruktioner med fler än två våningar är 

träbyggandet i Sverige inte lika etablerat i samma utsträckning som betongkonstruktioner.   

För att öka förståelsen och kunskapen om träkonstruktioner bland aktörer i byggbranschen som 

exempelvis beställare, är syftet att jämföra en KL-trästomme och en prefabricerad betongstomme 

utifrån skillnader i miljöpåverkan, materialkostnad och byggtid.  

Med handlingar från ett referensprojekt med KL-trästomme erhållna av Bjerking har en undersökning 

av stommens materialåtgång utförts, för att sedan kunna ersättas med en prefabricerad betongstomme. 

Med hjälp av materialåtgången för respektive stomme har jämförelsestudien slutförts.  

Resultatet visar att KL-trästommen har mindre miljöpåverkan och total materialkostnad jämfört med 

den prefabricerade betongstommen, dock är inte alla material i KL-trästommen inräknade i studien. 

De uteslutna materialen är enligt uppgift kostsamma vilket i slutändan kan medföra att stommen i KL-

trä blir det dyrare alternativet. Byggtiden som i detta fall är tiden för stommontage uppskattades till 

cirka en arbetsvecka per våningsplan för båda stommarna, men det krävs mindre arbetskraft för KL-

trästommen.  

Slutsatsen är att KL-trä är det mest miljövänliga stommaterialet för att bygga referensprojektet i  

Kajstaden eftersom att det bidrar minst till miljöpåverkan. Den prefabricerade betongstommen är mer 

fördelaktig om en mindre materialkostnad är det som prioriteras. Om en kortare byggtid med mindre 

arbetskraft önskas är KL-trästommen mer gynnsam. I framtiden bör den viktigaste parametern vid val 

av stommaterial vara det med minst miljöpåverkan för att byggbranschen ska bli mer hållbar.   

Nyckelord: KL-trä, prefabricerad betong, miljöpåverkan, materialkostnad, byggtid 



 

  



 

Abstract 
The construction industry is currently responsible for about 21 percent of Sweden’s total annual 

emission of greenhouse gases. A major challenge is to be able to achieve the goals of the climate 

change act, which means that Sweden will not have any net emissions of greenhouse gases in the 

atmosphere in the coming decades. At the same time, the need for more housing increases in 

connection with an increased population.  

 

Concrete is the construction material that dominates today’s industrial construction of multi-storey 

buildings and in connection with the earlier Swedish law that prohibited wooden structures with more 

than two stories, wood construction in Sweden is not as developed to the same extent as concrete 

structures.  

 

In order to increase understanding and knowledge of CLT structures among operators in the 

construction industry, such as clients, the purpose is to compare a CLT structure and a prefabricated 

concrete frame based on differences in environmental impact, material cost and construction time.  

 

With documents from a reference project with CLT structure obtained by the company Bjerking, an 

investigation of the construction’s material consumption has been accomplished, in order to be 

replaced with a prefabricated concrete frame. The comparative study has been completed using the 

material consumption for each frame.  

 

The results shows that the CLT structure has less environmental impact and total material cost 

compared to the prefabricated concrete frame, however, not all materials in the CLT structure are 

included in the study. The excluded materials are reportedly costly, which in the end means that the 

CLT structure can become the more expensive alternative. The construction time, which in this case is 

the time for the frame assembly, was estimated to be about one working week per storey for both 

frames, but less workers is required for the CLT structure.  

 

The conclusion is that the CLT structure is the most environmentally-friendly frame material for 

building the reference project in Kajstaden because it contributes least to the environmental impact. 

The prefabricated concrete frame is more advantageous if a lower material cost is the priority. If a 

shorter construction time with less workers is desired, the CLT structure is more favorable. In the 

future, the most important parameter in the choice of frame material should be the one with least 

environmental impact for the construction industry to become more sustainable. 
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Förord 
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Nomenklatur 
 

KL-trä    Korslimmat massivträ 

 

CNC-teknik   Computer Numerical Control, är ett datorsystem som styr maskiner 

    och gör det möjligt att tillverka delar med mer komplicerad form  

 

LCA    Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment, är en metod som 

    beskriver en produkts totala miljöpåverkan under livscykeln 

 

EPD    Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration,  

redovisar miljöpåverkan för en produkt, vara eller tjänst 

 

GWP    Global Warming Potential, ett mått på förmågan hos en växthusgas 

    att bidra till växthuseffekten och den globala uppvärmningen 

 

IFC    Industry Foundation Classes, ett neutralt och öppet filformat  

som gör det möjligt att fritt byta information mellan CAD-program 

och andra mjukvaror 

 

BTA    Bruttoarea, summan av alla våningsplans area 

 

Bruttoarea   Arean för ett element exklusive håltagning 

 

Nettoarea   Arean för ett element inklusive håltagning 

 

CO2-ekvivalenter  Koldioxidekvivalenter, ett mått på hur mycket olika växthusgaser 

bidrar till växthuseffekten 

 

Vct    Vattencementtalet, förhållandet mellan vatten och cement i betong 

 

CCS    Carbon Capture and Storage, en teknikutveckling för 

koldioxidavskiljning och lagring 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Förr skedde klimatförändringar under en långsammare utveckling, det kunde ta tusentals år. Idag 

stiger jordens medeltemperatur snabbare än normalt och det beror i första hand på förbränningen av 

kol, olja och gas (Världsnaturfonden WWF, 2019a). 

 

År 2016 uppgick byggbranschens utsläpp i Sverige till 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket 

motsvarar cirka 21 procent av landets totala årliga utsläpp. Om utsläpp från importvaror dessutom 

medräknas blir siffran betydligt högre, 21 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en ökning 

jämfört med det föregående året (Boverket, 2019). 

 

 
Figur 1 - Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn (Boverket, 2019) 

 

I samband med att befolkningen växer så ökar samtidigt behovet av exempelvis bostäder och därför 

står byggbranschen inför en stor utmaning för att kunna uppnå de nya klimatmålen enligt klimatlagen 

som trädde i kraft januari 2018. Det innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp 

av växthusgaser i atmosfären (Naturvårdsverket, 2019), men forskning från FN klargör att det 

dessutom kommer behövas uppnå negativa utsläpp (Världsnaturfonden WWF, 2019b). 

 

Betong är det dominerande byggnadsmaterialet för flervåningshus (Svensk Betong, u.å.a). 

Anledningen till att träbyggandet hamnat efter är för att det enligt svensk lag, var förbjudet att bygga 

konstruktioner med trästomme som var högre än två våningar fram till år 1994 (Svenskt trä, u.å.a).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
För att exempelvis fler beställare inom byggbranschen ska få en större kunskap och förståelse om 

träkonstruktioner är examensarbetets syfte att jämföra en KL-trästomme och en prefabricerad 

betongstomme utifrån skillnader i miljöpåverkan, materialkostnad och byggtid.  

 

Frågeställningarna som ska undersökas är följande: 

 

- Vilket stommaterial är det bästa alternativet för att bygga referensprojektet i Kajstaden, med hänsyn 

till miljöpåverkan? 

 

- Hur påverkas den totala materialkostnaden och byggtiden vid val av stommaterial? 

 

1.3 Målformulering 
Under examensarbetet studerades ett referensprojekt med KL-trästomme, som beskrivs tydligare 

under kapitel 4. Målet med detta examensarbete är att undersöka om det finns fördelar med en 

stomme i KL-trä utifrån miljö- och ekonomiska perspektiv, i jämförelse med en prefabricerad 

betongstomme.  

 

Delmål 1: Få nödvändig kunskap om materialen KL-trä och prefabricerad betong.  

 

Delmål 2: Undersöka modellen för referensprojektets bärverksdelar och få fram en materialmängd. 

 

Delmål 3: Samla information om de vanligaste vägg- och bjälklagselementen i en prefabricerad 

betongstomme.  

 

Delmål 4: Intervjustudie med sakkunniga inom kunskapsområdena trä, betong och miljö för att få ett 

pålitligare resultat. 

 

Delmål 5: Ersätta materialet i KL-trästommen med prefabricerad betong. 

 

Delmål 6: Jämförelsestudie mellan de olika stommaterialens miljöpåverkan, materialkostnad och 

byggtid.  

 

Delmål 7: Sammanställa och analysera resultatet för att få fram en slutsats och undersöka 

frågeställningarna.  
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets resultat är projektspecifikt eftersom förutsättningar och krav kan se olika ut för 

respektive projekt. Jämförelsestudien undersöker endast stommaterialen KL-trä och prefabricerad 

betong. Eftersom studien endast behandlar stommaterial tas inte grundplattan och dess bärighet i 

beaktning. 

 

För KL-trästommen förekommer olika dimensioner för de bärande innerväggarna, men vid ersättning 

med prefabricerade massivväggar i betong kommer samtliga innerväggar ha tjockleken 200 millimeter 

eftersom denna typ av vägg uppfyller ljud- och brandkrav. Vid beräkning av den totala 

materialåtgången för KL-trästommen kommer material som sylodynremsor, limträ och smide inte att 

beaktas i beräkningarna. 

 

På grund av tidsbrist kommer ingen dimensionering att utföras, men de valda betongelementen 

uppfyller i regel bärighetskraven och är dessutom de vanligaste typerna av element för flervåningshus 

med prefabricerad betongstomme enligt näringslivshandledaren, konstruktörer på Bjerking och 

bygghandlingar från tidigare projekt. 

 

Beräkning av armeringsmängden i en prefabricerad betongstomme kommer inte att utföras, istället 

används en uppskattad mängd på grund av att det oftast är leverantörens uppgift att bestämma den 

verkliga armeringsmängden för prefabricerade betongelement. En armeringsdiameter på 12 millimeter 

kommer att användas för att vara på säkra sidan. Denna tjocklek är dessutom den som oftast används 

enligt konstruktörerna på Bjerking. 

 

Armeringskostnaden förutsätts vara inräknad i priset från leverantörer av betongelement och därför 

kommer kostnaden endast beräknas för pågjutningar på plattbärlag samt balkonger. Stena Stål är 

leverantören som kommer att användas i studien eftersom en färdig prislista fanns tillgänglig. 

  

En EPD visar oftast resultatet för produktionsskedets miljöpåverkan och därför redovisas endast detta 

i rapportens jämförelsestudie. Följande resultat beaktas vid stommens miljöpåverkan: 

 

- A1: Råvaruförsörjning 

- A2: Transport 

- A3: Tillverkning 

 

Vid jämförelsen av stommarnas byggtid är det endast tiden det tar att montera stommen som 

undersöks med anledningen att det är den tidsparameter som är mest jämförbar och rättvis för 

respektive stommaterial. 
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2. Metod 
Kapitlet beskriver metoderna som används för att besvara frågeställningarna. 

 

2.1 Litteraturstudie 
En faktainsamling från facklitteratur, vetenskapliga studier och tidigare examensarbeten genomfördes 

för att ge grundläggande förståelse och nödvändig kunskap inom ämnena som ska studeras. 

 

2.2 Intervjustudie 
För att få en djupare kunskap utfördes en intervjustudie där fokuset var att intervjua respondenter med 

omfattande erfarenhet inom träbyggnad, betongbyggnad och miljö. Intervjuerna genomfördes 

antingen som en besöksintervju, mailintervju eller telefonintervju.  

 

2.3 Jämförelsestudie 
En jämförelsestudie med handlingar för ett referensprojekt tillhandahållna av Bjerking genomfördes 

och ersattes med en prefabricerad betongstomme med motsvarande stomsystem. Materialåtgången för 

respektive stomme beräknades och användes vid beräkningar för miljöpåverkan, kostnader och 

byggtid. 
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs företaget där examensarbetet genomfördes. 

 

Examensarbetet utfördes på teknikkonsultföretaget Bjerking, som erbjuder tjänster inom bygg, 

anläggning och samhällsbyggnad. De arbetar ständigt med långsiktigt hållbara lösningar och har 

ungefär fyra hundra anställda uppdelat på två kontor, Stockholm och Uppsala. 

 

Huvudsakligen utfördes examensarbetet på konstruktionsavdelningen på Stockholmskontoret, där det 

arbetar cirka tjugo konstruktörer med stor erfarenhet som varit till stor hjälp under arbetets gång.  

På Bjerking finns dessutom ett speciellt team som enbart arbetar med träkonstruktioner, som i nuläget 

driver ett antal projekt inom träkonstruktion och var därför intresserade av examensarbetets ämne. 

 

Bjerking som underkonsult till Martinsons konstruerade stommen till referensprojektet som kommer 

att undersökas.  

 

 

 

 

 

  



 8 

  



 9 

4. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt ska ge läsaren kunskap och fakta om materialen samt en översikt av referensprojektet. 

 

4.1 Fakta om referensprojektet  
Referensprojektet för denna studie är ett flervåningshus beläget vid stadsdelen Kajstaden i Västerås. 

Byggnaden består av åtta och en halv våningar med generösa takhöjder på första och översta 

våningen. Totalt finns det 31 lägenheter, där varje våningsplan har antingen tre eller fyra stycken med 

varierande storlek (Slättö förvaltning, 2019). 

 

 
Figur 2 - Referensprojektet i Kajstaden, Västerås (C.F. Møller Architects, 2019) 

 

Enligt bygghandlingar startade projekteringen år 2016 och i början av år 2019 kunde de första 

hyresgästerna flytta in i byggnaden som för tillfället är Sveriges högsta med KL-trästomme.  

C.F. Møller Architects står bakom arkitekturen av byggnaden och beställdes av Slättö Förvaltning. 

Konstruktörer från Bjerking konstruerade stommen och arbetade som underkonsulter till Martinsons, 

som tillverkar KL-trä och dessutom var stomleverantör (C.F. Møller Architects, 2019).  

 

4.1.1 Uppbyggnad av stommen 
Byggnaden har en KL-trästomme som kompletteras med limträbalkar och träregelväggar, men som 

utgör en väldigt liten del av hela stommen. Stommens bärverksdelar som exempelvis bärande väggar, 

bjälklag, balkong, trapphus och hisschakt är uppbyggda med KL-träelement.  

 

Martinsons KL-trästomme har utvecklats för att klara branschens regler för ljud, brand och 

energiprestanda samt för att möta särskilda krav från kunder. Kompletterande byggnadsmaterial till 

stommen utförs på plats av entreprenören och ingår inte i stomleveransen (Martinsons, 2018).  

 

Figur 3-12 är detaljlösningar för KL-trästommen och är hämtade från referensprojektets handlingar.  
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Ytterväggarna består av ett KL-träelement med fem skikt, fasadmaterial, yttre isolering och 15 

millimeter brandgips på väggens insida. På första våningen användes ett tjockare KL-träelement med 

tvärsnittet 130 millimeter och på resterande våningar ett lite tunnare på 120 millimeter.  

 

 
        Figur 3 - Yttervägg plan 1                                   Figur 4 - Yttervägg plan 2 till 8 

 

De lägenhetsavskiljande innerväggarna har två KL-träelement och mellanliggande lösullsisolering 

samt en brandgipsskiva på vardera sida. Även dessa väggar har precis som ytterväggarna, ett tjockare 

KL-träelement på första planet.  

 

 
Figur 5 - Lägenhetsavskiljande vägg plan 1    Figur 6 - Lägenhetsavskiljande vägg plan 2 till 8 
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De bärande innerväggarna förekommer i olika dimensioner beroende på placering, exempelvis i en 

mittlägenhet eller i en gavellägenhet. Innerväggarnas uppbyggnad består av ett KL-träelement med 

fem skikt samt dubbla brandgips på vardera sida.  

 

                   

Figur 7 - Stomstabiliserande  Figur 8 - Stomstabiliserande  Figur 9 - Innervägg plan 1 

innervägg gavellägenhet  innervägg mittlägenhet 

 

Väggarna vid hisschakt och trapphus utgörs av ett KL-träelement, luftspalt, en regelvägg med 

mellanliggande mineralull, plywood samt brandgips på insidan och dubbla på utsidan.    

 

 
                                               Figur 10 - Vägg mot trapphus/hiss 
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Bjälklagen består av ett 230 millimeter tjockt KL-träelement med Granab golvregelsystem. 

Balkongbjälklaget hålls upp av en stålprofil som skruvas fast mot ett KL-träelement och trätrall 

ovanpå elementet. I stommen används sylodynremsor för vibrations- och stomljudsisolering.  

 

 

 
Figur 11 - Anslutning mellan bjälklag och yttervägg 

 

 

 

 
Figur 12 - Anslutning mellan bjälklag, yttervägg och balkong 
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4.2 Allmänt om trä som material 
 

4.2.1 Trä - ett anisotropt material 
Trä kännetecknas som ett anisotropt material eftersom det har tre vinkelräta huvudriktningar, med 

olika egenskaper och därför är det viktigt att belasta träet i rätt huvudriktning. De tre olika 

huvudriktningarna är longitudinell (i stammens längdriktning), radiell (tvärs årsringarna) och 

tangentiell längs årsringarna (TräGuiden, 2017a).  

 

4.2.2 Hållfasthet 
Tabellen nedan visar tydligt hur pass stora skillnader det är i de tre huvudriktningarna. Exempelvis är 

hållfastheten alltid störst i den longitudinella riktningen, parallellt fiberriktningen, men dock reduceras 

hållfastheten av olika störningar i träets fibrer, exempelvis kvistar, snedfibrighet och tjurved enligt 

TräGuiden (2017a). 

 

 Parallellt fibrerna Vinkelrätt fibrerna 

Draghållfasthet 100 MPa 3 MPa 

Tryckhållfasthet 50 MPa 7 MPa 

Skjuvhållfasthet 10 MPa 5 MPa 

Tabell 1 - Ungefärliga värden för hållfasthet hos granvirke (TräGuiden, 2017a) 

 

4.2.3 Fuktbetingade rörelser 
När träets fuktkvot förändras sväller eller krymper det, vilket medför dimensionsförändringar som 

varierar beroende på huvudriktningen. Förändringen är minst parallellt fiberriktningen och störst i 

tangentiell riktning (TräGuiden, 2017b), se bilden nedan.  

 

 
Figur 13 - De tre huvudriktningarna hos trämaterial (TräGuiden, 2017c) 

 

  



 14 

4.3 Fakta om KL-trä 
Korslimmat trä, vilket förkortat kallas för KL-trä, är en form av massivträ. Vissa leverantörer väljer 

att kalla materialet för CLT (cross laminated timber) som är det engelska namnet, men i detta 

examensarbete kommer KL-trä att vara benämningen som används. (KL-trähandboken, 2017). 

I Sverige tillverkas KL-trä oftast av gran eller furu, men det kan också utföras i andra träslag 

(TräGuiden, 2017d). 

 

4.3.1 Uppbyggnad 
KL-trä består av ett udda antal (dock minst tre) skikt med ihoplimmade lameller där vartannat limmas 

i nittio graders riktning i förhållande till intilliggande skikt (TräGuiden, 2017d).  

 

 
Figur 14 - KL-trä med varierande antal skikt och tjocklek (Martinsons, u.å.a) 

 

4.3.2 KL-trä som stommaterial 
Skiktens förhållande till varandra utjämnar variationerna i trämaterialet och blir därför ett mer 

homogent och formstabilt trämaterial än varje enskild lamell (KL-trähandboken, 2017).  

 

Tack vare att det är möjligt att tillverka KL-träelement med stort tvärsnitt har de en hög bärförmåga 

och styvhet och lämpar sig för att stabilisera en byggnad (KL-trähandboken, 2017). KL-trä kan därför 

användas som bärande stommaterial, till exempelvis väggar, bjälklag och yttertak (Martinsons, 2016).  

 

 

 
Figur 15 - Stomelement i KL-trä (Martinsons, u.å.b) 
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4.3.3 Utvecklingen av KL-trä  
Enligt Brandt (2015) har byggandet med KL-trä mycket gemensamt med de historiska timmerhusen, 

på grund av att de delar samma tradition av träbyggande och nyttjar materialets olika egenskaper.  

 

När Sverige gick med i EU år 1994 hävdes det förbud som existerat i nästan ett sekel, som innebar att 

det inte var tillåtet att bygga träbyggnader som var högre än två våningar, på grund av brandrisken 

(Ahnfeldt & Celil, 2018).  

 

Användandet av KL-trä kom till Sverige vid 1900-talets slut, efter det att tillverkningen pågått ett 

antal år i Europa. Ungefär tio år senare, år 2006, stod Inre Hamnen i Sundsvall färdigt och var ett av 

de första större projekten där KL-trä användes (TräGuiden, 2017e). Sedan dess har byggandet 

fortsättningsvis ökat och utvecklingen sker mycket intensivt (KL-trähandboken, 2017).  

 

En av de största anledningarna till det förändrade synsättet för höga träbyggnader är att kunskapen om 

brandbeetendet hos trämaterial och träkonstruktioner har ökat genom djupgående forskningsstudier 

(KL-trähandboken, 2017). Detta resulterade i att andra funktionskrav började ställas för material, 

exempelvis stabilitet och bärförmåga. 

 

 
Figur 16 - Inre Hamnen i Sundsvall (Svenskt Trä, fotograf: Per Bergkvist, u.å.b) 

 

4.3.4 Byggtid för en KL-trästomme 
Ett KL-träelement är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt, som är fem gånger lättare än 

betong och kan av den anledningen tillverkas med större spännvidd som betyder att stommen byggs 

upp av stora men relativt få element, vilket är mer kostnadseffektivt. Urtag och förborrade hål för 

lyftdon i elementen skapas med CNC-teknik redan i fabriken vilket underlättar monteringsarbetet som 

är en fördel när det kommer till byggtid och medför i sin tur lägre totalkostnader (Martinsons, 2018). 

Dessutom innebär KL-trästommen att anpassningar på byggarbetsplatsen kan utföras med enkla 

handmaskiner, enligt näringslivshandledaren.  

 

En lätt stomme möjliggör också att det går att använda en mindre variant av byggkran, men ändå 

utföra omkring tjugofem lyft om dagen, enligt Martinsons (2018). Monteringen kan utföras 

våningsplan för våningsplan genom att montera väggar och bjälklag på samma plan, alternativt att 

montera alla väggar och därefter bjälklag. I allmänhet arbetar fyra montörer vid stomuppförandet, som 

hinner med ungefärligen 300-400 kvadratmeter BTA per vecka. 
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4.3.5 Brandegenskaper 
KL-trä kan användas som stommaterial till byggnader med höga brandkrav, exempelvis vid 

flerbostadshus med över fyra våningsplan. Om en brand uppstår kan trämaterialet förvisso börja 

brinna, dock sker det långsamt på grund av att det kolskikt som bildas är värmeisolerande 

(Martinsons, 2016).  

 

Temperaturen vid pyrolyszonen är mellan 250 ℃ och 350 ℃ och där uppstår antändliga gaser som 

tränger sig igenom kolskiktet. När gaserna får kontakt med syre så antänds de (KL-trähandboken, 

2017). 

 
Figur 17 - Förkolningsprocessen och pyrolyszon (KL-trähandboken, 2017) 

 

4.3.6 Brandtekniska krav 
Brandskyddet för en byggnad ska projekteras, utformas och säkerställas dels genom förenklad 

dimensionering som betyder att byggherren tillgodoser föreskrifterna enligt Boverkets byggregler 

(BBR) och slutligen med analytisk dimensionering som innebär att föreskrifterna uppfylls genom 

exempelvis kvalitativ bedömning eller riskanalys (KL-trähandboken, 2017). 

 

Det är viktigt att samtliga byggnadsdelar uppfyller de brandtekniska funktionerna för bärförmåga, 

integritet och isoleringsförmåga. En  bärande lägenhetsavskiljande vägg kan till exempel ha kravet 

REI 60, som innebär att den ska uppfylla alla dessa krav under sextio minuter (TräGuiden, 2017).  

 

 
Figur 18 - Brandtekniska funktioner (REI) (TräGuiden, 2015) 

 

KL-träelement har goda egenskaper att motstå brand utan att behöva komplettera med brandgips eller 

annat material. Enligt leverantören Martinsons (2016) klarar ett element med fem skikt oftast kravet 

R60, det vill säga bärförmåga i sextio minuter. I kombination med exempelvis brandgips eller att det 

brandskyddsmålas kan KL-trä även användas vid utrymningsvägar (KL-trähandboken, 2017). 
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4.3.7 KL-trä och akustik 
Genom utveckling av olika metoder, lösningar och mätningar i redan färdiga byggnader har resultatet 

visat att en god ljudmiljö kan åstadkommas. Martinsons stomlösningar är utformade för att klara 

ljudklass B, som är ett vanligt förekommande mål att uppnå för bostäder (Boverket, 2008).  

 

Enligt KL-trähandboken (2017) kan förutsättningarna för ett projekt se olika ut och därför är det 

viktigt att fastställa vilka krav och förväntningar som gäller för byggnaden. Akustik och ljudisolering 

bör beaktas redan i projekteringsskedet, men vid uppförandet av byggnaden är det minst lika viktigt. 

 

 
Tabell 2 - Ljudklasser (KL-trähandboken, 2017) 

 

Dimstrand och Jansson nämner i rapporten KL-trä som stommaterial (2018) att en stomme i KL-trä 

har en låg densitet på grund av dess låga vikt men detta kan medföra både fördelar och nackdelar som 

är av betydelse när det gäller ljudegenskaper. Till fördel har en KL-trästomme god ljudisolering mot 

luftburet ljud, det vill säga olika typer av ljud som transporteras genom luften (Wessberg, 2016), till 

exempel trafik, röster och musik (Stora Enso, 2017).  

 

Ett problem enligt Erik Serrano (se bilaga 1), som forskar om träkonstruktioner, är att bjälklag och 

väggar måste byggas på ganska mycket för att klara av ljudkraven. Enligt Dimstrand och Jansson 

igen, har en stomme med låg densitet till nackdel att isolera bort de lågfrekventa ljuden, till exempel 

stegljud, som sprids via flanktransmission. Detta innebär att ljud transporteras via materialet vidare till 

andra rum eller lägenheter (TräGuiden, 2017g).  

 

Med denna information är det alltså viktigt att i projekteringsskedet av flervåningshus med KL-

trästomme exempelvis prioritera stegljudsisolering, minimera spännvidder, planera för lite högre 

bjälklag. I byggskedet kan kontrollmätningar utföras före inklädnad samt informera de olika aktörerna 

i projektet om vikten av ett noggrant arbete för att uppnå en god ljudstandard (KL-trähandboken, 

2017). Att i ett senare skede åtgärda ljudproblem till följd av bristfällig projektering eller utformning 

gör att kostnaderna ökar kraftigt (TräGuiden, 2017h). 

 

 
Figur 19- Luftburet ljud, stomljud och stegljud (Stora Enso, 2017) 
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4.3.8 KL-trä och fukt 
KL-trä har stor potential att lagra fukt och fuktkvoten vid ytan bör därför understiga 18 % vid 

inbyggnad för att hindra mikrobiell påväxt, till exempel mögelsvampar, som kan förkorta byggnadens 

livslängd (KL-trähandboken, 2017). Däremot så påverkar inte mögelsvampar träets hållfasthet 

eftersom de inte bryter ned cellulosa (TräGuiden, 2018). 

 

Att elementen är korslimmade gör att de inte beter sig som massivt virke gör vid fuktförändringar.  

När ett KL-träelement under montage utsätts för regn under en period, är inte det ett problem enligt 

Martinsons (2018), så länge träet har en lämplig fuktkvot vid inbyggnad påverkas inte slutresultatet. 

Dessutom är det viktigt att fuktkvoten i ett element motsvarar miljön för resten av byggnaden vid 

inbyggnad enligt KL-trähandboken (2017).  

 

Med rätt fuktåtgärder reduceras risken för långvarig utsatthet för väta och därigenom undviks onödig 

tid och kostnad för uttorkning. Detta resulterar även i ett bättre flöde på byggarbetsplatsen menar 

Martinsons (2016), då andra delar av byggprocessen kan komma igång fortare. 

 

4.4 Betong 
 

4.4.1 Materialfakta 
Betong är ett byggnadsmaterial som huvudsakligen består av naturgrus och sten som binds samman 

med hjälp av cement och vatten. Naturgrus är en ändlig resurs och användning av detta har minskat då 

det svenska samhället har begränsat användningen genom uttag av naturgrusskatt. Betongtillverkare 

har då ersatt naturgruset i större utsträckning med krossat bergmaterial och även återanvändning av 

krossade betongprodukter kan förbrukas. 

 

Det används årligen 30 miljarder ton betong för att bland annat bygga bostäder, infrastruktur, 

avloppshantering och säkerställa vattenförsörjningen runt om i hela världen (Cementa, 2019). 

 

Platsgjuten och prefabricerad betong är två huvudgrupper av produktionssätt vid det industriella 

betongbyggandet. Platsgjuten betong är färsk betong i flytande form som oftast är 

självkompakterande. Transport av platsgjuten betong till byggarbetsplats sker vanligen med en lastbil 

med en betongbehållare som roterar för att betongen inte ska hårdna. På byggarbetsplatsen pumpas 

betongen med hjälp av en betongpump i formsystem eller en form med förtillverkade 

armeringsenheter och nät (Svensk Betong, u.å.a). 

 

4.4.2 Prefabricerad betongstomme 
Prefabricerad betong är byggnadselement i form av exempelvis bjälklag och väggar som tillverkas i 

fabrik till färdiga byggnadsdelar innan de transporteras med lastbil till byggarbetsplatsen. Där sker 

monteringen till en fullbordad prefabricerad betongstomme (Svensk Betong, u.å.a). 

 

Nedan redogörs för några av de vanligaste prefabricerade betongelement som används i en 

betongstomme och det är just dessa element som har använts i detta examensarbete.  
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Plattbärlag 

Ett plattbärlag är ett prefabricerat bjälklagselement som består av en 45-75 millimeter tjock 

betongskiva, med ingjutna armeringsstegar som uppfyller en funktion att bära upp plattbärlaget fram 

tills det gjuts på med fabriksbetong till ett fullständigt bjälklag.  

 

Plattbärlaget monteras på stämp och bockryggar samt gjuts på med fabriksbetong på plats för 

konstruktiv samverkan. Plattbärlagets undersida har en slät yta eftersom att den gjuts mot en stålform 

och översidan är krattad för goda vidhäftningsegenskaper mot den pågjutna betongen (Abetong, 

2015a). 

 
Figur 20 - Plattbärlag (Abetong, 2015a) 

Massivvägg 

En massivvägg är ett väggelement som är gjutet som en enda monolit och framställs helt färdigt i 

fabriken innan de levereras till byggarbetsplatsen och monteras med hjälp av en byggkran. 

Massivväggar kan användas som lägenhetsavskiljande vägg, i trapphus och hisschakt eller som 

ytterväggar med kompletterande isolering och puts (Abetong, 2015b).  

 

Halvsandwichvägg 

En halvsandwichvägg är ett prefabricerat väggelement som består av en bärande massiv innerskiva av 

betong och isolering, vanligen cellplast som är resistent mot fukt och regn. Halvsandwichväggar 

används som yttervägg och bekläds med olika fasadmaterial som exempelvis tegel, puts eller 

skivmaterial. Halvsandwichväggen uppfyller samtidigt alla krav eftersom att den har goda 

ljuddämpande och värmeisolerande egenskaper. Väggens dimensioner är anpassad till alla typer av 

projekt och kan därför variera i olika tjocklekar, höjder och längder (Abetong, 2015c). 

 

 

 
Figur 21 - Detalj på halvsandwichvägg (Svensk Betong, u.å.b) 
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4.4.3 Betong och brand  
Betong är utmärkande för god beständighet mot brand och kan i stort sett dimensioneras för varje 

behov av brandmotstånd utan behov av brandisolering eftersom det inte bidrar till brandförloppet, 

ökad brandbelastning eller ökad temperatur. Betong uppfyller kraven för högsta brandklass A1 - icke 

antändliga material, i europeiska standarder för brandklassificering av byggmaterial. 

 

Ur brandsynpunkt utformas flerbostadshus mestadels med bärande lägenhetsavskiljande väggar för att 

ge konstruktionen en fördelad stabilitet. I vissa fall kan istället ytterväggarna utföras bärande för att 

lättare anpassa till en eventuell ombyggnation (Svensk Betong, 2017a). 

 

4.4.4 Betong och akustik 
Betongkonstruktioner är tunga och styva och här därför goda ljudegenskaper. En bra golvbeläggning i 

kombination med en betongstomme ger byggnaden goda förutsättningar för bostäder och lokaler med 

hög ljudklass. Ett betongbjälklag med stor spännvidd ger goda förutsättningar för både vertikal och 

horisontell ljudisolering. Faktorer som påverkar ljudisoleringen är bland annat bjälklagstyp, 

mellanväggar, ytterväggar och planlösningen. Ljudisoleringen kan idag beräknas med moderna 

beräkningsprogram (Svensk Betong, 2019). 

 

4.4.5 Betong och fukt 
Betong är ett säkert material ur fuktsynpunkt på grund av dess fuktbeständighet då betongen har hög 

alkalinitet och består till en liten del av organiska material. Det är strukturen som avgör betongens 

fuktegenskaper. Förmågan att absorbera och avge vatten styrs av betongens porsystem. Det är 

lämpligt att skilja på två olika typer av fukt, den nygjutna betongens byggfukt och den fukt som 

kommer från omgivningen i form av exempelvis regn eller läckskador. När ett fuktkänsligt 

byggmaterial kommer i kontakt med fuktig betong kan det uppstå fuktskador men dessa problem kan 

dock undvikas genom att mäta och påskynda betongens uttorkningstid med nutida verktyg och 

metoder (Svensk Betong, u.å.c). 

 

Uttorkning av nygjuten betongs byggfukt styrs av många faktorer som exempelvis betongens vct, 

tjocklek, torkklimat, cementtyp och metod för efterbehandling. Uttorkningstiden för en normal 

betongkonstruktion kan därför variera från tre månader upp till drygt ett år (Svensk Betong, u.å.c). 
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4.5 Miljö och hållbarhet 
 

4.5.1 De svenska klimatmålen och hållbart byggande  
För två år sedan beslutade riksdagen om det nya ramverket till Sveriges miljömål och lagen började 

gälla 1 januari 2018. Målen kommer långsiktigt arbeta mot att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 

av växthusgaser senast år 2045, som i detta fall innebär att utsläpp från olika typer av verksamheter 

ska minska med åtminstone 85 procent jämfört med år 1990 (Naturvårdsverket, 2019).  

 

 
Figur 22 - Sveriges växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2019) 

 

 

De stora utsläppen från byggbranschen orsakas av till exempel byggtiden, materialval och transport, 

därför behövs en mer effektiv och hållbar byggprocess. Med hjälp av teknik som redan finns idag går 

det att halvera byggbranschens utsläpp till år 2030, men resten av utsläppen från till exempel 

tillverkning av material kräver ny teknik. Det finns forskning som visar att negativa utsläpp behöver 

uppnås genom metoder som kan avskilja, transportera och lagra koldioxid.  

 

I Sverige finns det stor potential till negativa utsläpp, särskilt vid avskiljning och lagring av biogen 

koldioxid, vilket är det som bildas vid förbränning av biomassa. Men det kräver styrmedel från staten 

för att kunna genomföras. Byggandet behöver öka parallellt med att ett mer klimatsmart byggande 

med nya metoder och material används. Detta kan leda till ökade kostnader och förhöjda risker, därför 

är det viktigt att det stöttas genom bland annat bistånd (Naturvårdsverkets, 2019).  

 

4.5.2 Livscykelanalys 
Livscykelanalys eller LCA är en metod för att beräkna en produkts påverkan på miljön under hela dess 

livscykel, från utvinning av naturresurser tills att produkten inte längre används. Livscykelanalys ger 

ett resultat på vilket skede av en byggnads livscykel som påverkar mest på miljön och därmed kan en 

tidig livscykelanalys påverka i projekteringen och bygga med mindre miljöpåverkan. 

 

Det är fyra huvudsakliga skeden som delar in en byggnads livscykel, vilket är produkt-, 

byggproduktion-, användning- och slutskedet. Dessa delas i sin tur in i informationsmoduler som 

beskriver förloppen under hela livscykeln och underlättar tolkningen av resultatet (Boverket, 2019). 
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4.5.3 Miljövarudeklaration  
En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) redogör för en byggprodukts 

eller byggtjänsts miljöpåverkan ur hela dess livscykel och används för att utföra en livscykelanalys för 

byggnader.  

 

En miljövarudeklaration omfattar tre delar, produktdatablad, metodval och resultat från bedömningen 

av miljöpåverkan. En EPD ger produktspecifika miljödata och måste vara baserade på samma 

produktspecifika kriterier för att de ska vara jämförbara med varandra och sedan kunna användas som 

en datakälla till en livscykelanalys för en byggnad (Boverket, 2019). 

 

4.5.4 KL-trä och miljö 
Träbyggandet är positivt för miljön eftersom det minimerar miljöbelastningen från byggsektorn. KL-

trä har förmågan att binda koldioxid på lång sikt och medför även potential till kolinlagring i en 

byggnad. Det finns inget annat material som kan stå för det i samma utsträckning enligt Erik Serrano 

(bilaga 1, intervju 4).  

 

Under intervjun (se bilaga 1, intervju 5) förklarade Martin Erlandsson att när trä byggs in i en 

konstruktion blir det en kolsänka som tillgodoräknas, men vid beräkning ur ett livscykelperspektiv 

utelämnas det och låter det vara noll. Om metodiken vid klimatrapportering skulle användas hade en 

KL-träbyggnad till och med varit klimatneutral.  

 

Svensk lagstiftning kräver att skogsbruket ska vara hållbart genom exempelvis återplantering i 

samband med avverkning, eller att bevara en del träd vars frön bildar nya plantor (Svenskt Trä, u.å.c). 

För varje avverkat träd planteras mellan två till fyra nya, vilket medför att virkesförrådet har 

fördubblats på hundra år enligt uppgifter från intervjun med Johan Fröbel (bilaga 1, intervju 1). Därför 

tror inte heller Fröbel att framtidens avverkning inte kommer vara ett problem om intresset för 

träbyggnader tenderar att öka.  

 

4.5.5 Tillverkningsprocessen för KL-trä 
 

Lameller produceras och torkas 

Från avverkat virke produceras lameller som används för att bygga upp ett KL-träelement. Flis och 

spån som blir kvar efter att producerat lamellerna återvinns till energi. Innan lamellerna kan limmas 

samman torkas de tills de fått en lämplig fuktkvot, som brukar vara åtta till femton procent. Mellan 

intilliggande lameller får fuktkvoten inte skilja mer än fem procent (KL-trähandboken, 2017). 

 

Hållfasthetssortering 

Lamellerna sorteras efter hållfasthetsklass eftersom tvärsnittet hos ett KL-träelement vanligtvis består 

utav virke med samma hållfasthetsklass i dess huvudbärriktning. För att dra nytta av virket på bästa 

sätt nyttjas det med högre hållfasthet både för ytskikt och huvudbärriktning, där belastningen normalt 

är störst. 

 

Fingerskarvning, hyvling och ihoplimning 

Fingerskarvning innebär att ändarna för respektive lamell fräses till cirka 15 millimeter långa skarvar 

som möjliggör att de kan limmas samman. Slutprodukten blir därtill mer homogen, har mindre 

defekter samt bättre vridstyvhet och formstabilitet (Setra, 2012). Innan de fingerskarvade lamellerna 

kan limmas samman och bilda ett KL-träelement hyvlas dess flatsidor och därefter appliceras lim. 

Sedan är elementet redo att pressas ihop via vakuum- eller hydraulpressning samt härdning.  
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Efterbearbetning och transport 

Elementen bearbetas med CNC-teknik som gör det genomförbart att justera dess slutgiltiga form, till 

exempelvis för håltagning. Sedan paketeras och skickas de iväg till byggarbetsplatsen eller till ett 

lager. 

 

Byggande, återanvändning och återvinning 

Stommen tar sin form och överblivet material återanvänds i till exempel andra konstruktioner eller 

används till energiutvinning för fjärrvärmeverk.  

 

4.5.6 Träprodukters kretslopp 
Kretsloppet omfattas dels av skogens kretslopp, men även av produkternas och bildas naturligt (KL-

trähadboken, 2013). Träden omvandlar koldioxid och vatten, med hjälp av solenergi, till glukos och 

syrgas under en process som kallas fotosyntes (Naturskyddsföreningen, 2017). Inuti träden bildas 

därefter cellulosa, som bygger upp växters cellväggar (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

4.5.7. Cement och koldioxidutsläppen  
Kalksten är huvudråvaran vid tillverkning av cement och bryts ner från kalkstenstäkten genom 

sprängning. Därefter transporteras all kalksten till en fabrik där det krossas till mindre stenar med en 

storlek på maximalt 80 millimeter och rullar på en bandtransportör till ett lager som fungerar som 

buffert till råkvarnen. Lagret fungerar även som en blandningsstation där materialet sorteras till 

samma storlek och kvalitet.  

 

Råkvarnen maler kalksten till fint pulver med partiklar som är mindre än 0,09 millimeter. Tillsättning 

av kisel i form av sand och sedan torkar materialet av de varma gaserna från den kommande 

ugnsprocessen. Det färdigmalda pulvret och gaserna från ugnen transporteras genom ett elektrofilter 

där gaserna sedan avskiljs. Gaserna renas med hjälp av mald kalksten och vatten och får gips som 

restprodukt som kommer att återanvändas i processen. 

 

En förkalcinering av råpulvret utförs, vilket innebär uppdelning av kalciumkarbonat till kalciumoxid 

och koldioxid. Kalciumoxiden läggs in i ugnen som består av ett långt roterande stålrör tills materialet 

når temperaturen cirka 1450 ℃ och omvandlas till klinker som har ett utseende som små hårda kulor. 

Klinkern kyls ner med luft i en kylare och blandas sedan med gips och eventuellt kalksten till cement i 

en cementkvarn. Den färdiga cementen lastas i silor i slutna system på båt eller bil (Cementa, u.å.a). 

 

Idag utgör cementtillverkningen cirka tre till fyra procent av världens totala utsläpp av koldioxid. 

Utsläppen uppstår för det mesta dels från kalcineringsprocessen där koldioxiden som finns bunden i 

kalkstenen avskiljs vid uppvärmning men även från förbränning av bränsle som behövs för 

cementtillverkningen. Det är utsläppen vid cementtillverkningen som är den största delen för 

betongens utsläpp av koldioxid och därför är det viktigt att minska utsläppen redan vid 

cementtillverkningen (Svensk Betong, u.å.d). 
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4.5.8 Tillverkning av betong och klimatförbättrad betong 
Endast en liten del av betongens totala utsläpp härrör från tillverkning av betong och betongprodukter 

och det pågår ständiga arbeten med effektivisering och energikartläggning genom bland annat 

återvinning av energi.  

 

Vid tillverkning av betong krävs bindemedel, som huvudsakligen består av cement och har till uppgift 

att fungera som lim i betong så att den hårdnar. Däremot leder cementtillverkningen till stora utsläpp 

av koldioxid. Att använda alternativa bindemedel, till exempel flygaska och slagg, som är 

restprodukter från kolkrafts- och stålindustrin, kan resultera i att utsläppen minskar. Dessa alternativa 

bindemedel möjliggör fortsatt utveckling av klimatförbättrad betong, samtidigt som det parallellt 

pågår en utveckling av nya bindemedel som i framtiden eventuellt kan ersätta cement för en mer 

hållbar byggbransch (Svensk Betong, 2017b). 

 

Genom användning av alternativa bindemedel och även optimering av sammansättningen har 

betongbranschen lyckats sänka koldioxidutsläppen från betong och utvecklingen fortsätter. Det pågår 

även en utveckling inom konstruktion, design och materialoptimering. Framstegen har resulterat i att 

det idag finns klimatförbättrad betong på marknaden som ska ha en mindre påverkan på klimatet 

jämfört med traditionell betong (Svensk Betong, 2017b). 

 

CCU (carbon capture and utilisation) och CCS (carbon capture and storage) är den teknikutveckling 

som krävs för att uppnå en klimatneutral betongbransch. CCU-teknik innebär koldioxidavskiljning 

och återvinning av koldioxid i andra industriella processer. Med CCS-tekniken lagras koldioxiden 

som sedan på sikt kan återbildas till mineraler och bergarter. Denna teknikutveckling kräver 

samarbete, engagemang och stöd mellan forskning, industri, samhälle och politik för att lyckas 

(Cementa, u.å.b). 
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5. Genomförandet 
I detta kapitel beskrivs det hur olika moment i examensarbetet har utförts steg för steg.  

 

5.1 Materialundersökning 
 

5.1.1 Litteraturstudie  
För att få djupare kunskap och förståelse i ämnet som skulle undersökas utfördes en litteraturstudie för 

materialen KL-trä och prefabricerad betong. Inledningsvis studerades tidigare examensarbeten med 

liknande ämnen, sedan även forskningsstudier och facklitteratur.  

 

Exempel på litteratur som studerats för mer kunskap om materialen är KL-trähandboken framtagen av 

Svenskt Trä och Martinsons handbok i KL-trä. För ytterligare kunskap och information genomfördes 

en informationssamling på internet där TräGuiden, Svenskt Trä, Svensk Betong och Cementa har varit 

till stor nytta.  

 

5.1.2 Val av referensprojekt 
Näringslivshandledaren på företaget presenterade flera olika förslag på referensprojekt med KL-

trästomme som projekterades av träkonstruktörerna på Bjerking. Informationssamling av alla 

potentiella referensprojekt genomfördes och med tillgång till Bjerkings projektdatabas erhölls och 

studerades samtliga handlingar. Därefter valdes flervåningshuset i Kajstaden som referensprojekt i 

detta examensarbete eftersom att projektet var färdigbyggt samt att det fanns mest information om det 

projektet, då det konstruerades av näringslivshandledaren. 

 

En utförlig granskning av ritningarna och 3D-modeller för Kajstaden genomfördes för att beakta 

stommens konstruktion, exempelvis vilka olika typer av bjälklag och väggar som förekommer.   

 

5.2 Jämförelsestudie 
För att på ett enkelt sätt kunna få ett resultat och analysera skillnader har en jämförelsestudie 

genomförts. Detta kapitel beskriver detaljerat de tillvägagångssätt som använts under arbetets gång, 

samt vilka parametrar som har jämförts.  

 

Detta arbete kommer att utgå från ett referensprojekt med KL-trästomme där handlingar från 

referensprojektet och en IFC-fil över stommen var till nytta för att  studera de olika vägg- och 

bjälklagstyperna. 

 

För att kunna utföra en jämförelse beaktades även två referensprojekt med prefabricerad 

betongstomme, Diktaren och Ståthållaren 5, som konstruerades av konstruktörerna på Bjerking.  

Handlingarna från projekten visade vilka bjälklag- och väggtyper som är de vanligaste i en 

prefabricerad betongstomme för flervåningshus. Nedan redovisas detaljer på bjälklag- och 

väggelement som användes i jämförelsestudien. 
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Figur 23 - Bjälklag av plattbärlag och platsgjuten betong 

 

 

 
Figur 24 - Yttervägg (halvsandwichvägg) 

 

 

 
Figur 25 - Bärande innervägg (massivvägg) 
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5.2.1 Materialåtgång 
I IFC-filen erhölls information om de olika våningsplanens utformning för samtliga KL-träelement. 

Bjälklagen hade samma tjocklek, med ett undantag för balkong- och takelementen som hade en 

mindre tjocklek. Byggnadens väggar hade dock olika tjocklekar som togs i beaktning vid beräkning 

av KL-trävolymen. Referensprojektets stomme innehåller även pelare, limträ- och stålbalkar som 

valdes att försummas eftersom att mängden var obetydlig för resultatet. De lägenhetsavskiljande 

väggarna består av två KL-träelement som vid ersättning endast beräknas som ett enda prefabricerat 

betongelement. 

 

Ett Exceldokument sammanställdes där innehållet består av area och volym för samtliga vägg- och 

bjälklagselement för respektive material. IFC-filen redovisade även elementens brutto- och nettoarea, 

vilket var en viktig faktor för beräkning av materialåtgången, kostnader och spill. Eftersom detta 

examensarbete inte tar hänsyn till dimensionering används de vanligaste elementen och tjocklekarna 

för flervåningshus när stommen ersattes med prefabricerad betong, med hänsyn till de ställda kraven 

för byggnaden. De olika leverantörerna av prefabricerade betongelement granskades och slutligen 

valdes en leverantör. Betongelementen som slutligen valdes till att ersätta KL-trästommen omfattas av 

plattbärlag med pågjutning till bjälklag, massivväggar som bärande innerväggar samt 

halvsandwichväggar som ytterväggar.  

 

Efter diskussion med näringslivshandledaren om hur armeringen ska beaktas vid beräkning av 

materialåtgång bestämdes armeringsmängden till uppskattade värden hämtat ur Viva-rapporten 

(Energi och klimateffektiva byggsystem - Miljövärdering av olika stomalternativ, 2017).  

 

Bjälklag Yttervägg Bärande innervägg 

12 kg/m² 10  kg/m² 6  kg/m² 

Tabell 3 - Uppskattad armeringsmängd för prefabricerade betongelement 

 

Den totala armeringsmängden kunde därefter beräknas enligt följande formel: 

Total armeringsmängd (kg) = Uppskattat armeringsmängd (kg/m2) ⋅ bruttoarea (m2) 

 

5.2.2 Miljöpåverkan 
Det förekommer olika metoder för att undersöka olika byggmaterials påverkan på miljön. Exempel på 

en metod är olika programvaror som är framtagna av miljöinstitut som exempelvis Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg (BM) framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet, Miljöbyggnad 3.0 och 

Indikator 15 framtagen av Swedish Green Building Council och OneClickLCA.  

 

En annan metod som kan uträttas är att jämföra olika materials EPD:er, vilket är den metod som 

faktiskt har använts i detta examensarbete. I en EPD finns det beskrivet hur mycket 

koldioxidekvivalenter en viss mängd av materialet genererar under ett livscykelperspektiv, därav 

behövdes bruttoarean vid beräkning av totalvolym.  

 

Resultatet från en EPD bestäms av ett GWP-värde som visar materialens miljöpåverkan. På 

webbsidan EPD Norge finns en samling av EDP:er som har varit till stor nytta vid sökandet. 

Materialens GWP-värden sammanställdes i en Exceltabell och multiplicerades med bruttoarean. 

Resultatet av beräkningen visar stommaterialets totala miljöpåverkan.  
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5.2.3 Byggtid 
Näringslivshandledaren hade information om referensprojektets byggtid, som sedan jämfördes med en 

ungefärlig tid det tar att bygga en prefabricerad betongstomme där montagetiden är den parameter 

som studerats i båda fallen. 

 

Information om montagetiden för en standard prefabricerad betongstomme erhölls från Christer 

Källström, en stomarbetsledare med en lång erfarenhet från JM. En tidplan för stommontage 

studerades och ett samtal med Källström gav mer inblick i hur monteringen av en prefabricerad 

betongstomme genomförs. 

 

5.3 Intervjustudie 
Intervjuer har genomförts i studien för att ge ett mer tillförlitligt resultat på undersökningen. Dessa har 

varit nyttiga och gett en större förståelse för de olika ämnena och examensarbetets frågeställningar. 

Respondenterna besitter stor kunskap och erfarenhet inom de olika ämnena, de valdes ut genom att 

söka runt på exempelvis olika branschorganisationer och företag. De kontaktades via mail, men endast 

fem av tjugo respondenter valde att medverka i en intervju. De metoder som användes denna 

intervjustudie omfattas av på plats intervju, telefonintervju och mailintervju.  

 

Eftersom respondenterna arbetar inom olika branscher skiljer sig frågorna en aning, beroende på vem 

som intervjuats på grund av att de endast ville svara på frågor om det material som de representerar. 

Dock ställdes frågor om både trä och betong till respondenterna inom miljöbranschen. Endast en 

respondent inom betongbranschen valde att medverka, men om lika många aktörer inom respektive 

område hade medverkat hade studien kunnat bli ännu bättre. En sammanfattning av samtliga 

intervjuer finns under bilaga 1.  

 

Följande respondenter har intervjuats:  

- Ronny Andersson från Cementa 

- Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet 

- Elin Salomonsson från Bjerking 

- Erik Serrano från Lunds universitet 

- Johan Fröbel från Svenskt Trä 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet för undersökningen som ska besvara frågeställningarna. 

 

6.1 Materialåtgång 
För att kunna besvara frågeställningarna var materialåtgången en viktig parameter att ta reda på för att 

kunna gå vidare och få ett resultat för miljöpåverkan, materialkostnad och byggtid. Följande tabeller 

visar den mängden material som använts för respektive stommaterial, utifrån tidigare nämnda 

förutsättningar.  

 

Materialåtgången för stommarna beräknades med både brutto- och nettoarea för att även spillet från 

håltagningar skulle kunna studeras. Materialspillet uppskattades till cirka åtta procent för KL-

trästommen och cirka sju procent för den prefabricerade betongstommen. 

 

6.1.1 Bjälklag 
Tabellen nedan visar de olika stommarnas bjälklag, vilka material som användes samt vilken mängd. 

Bjälklagen har samma area men däremot blir volymen olika för respektive material.  

 

KL-trä och mineralull tillhör KL-trästommen medan betong och armeringsstål ingår i den 

prefabricerade betongstommen. Volymen för betong är summan av det prefabricerade plattbärlagets 

och den platsgjutna betongens volym. Arean för den platsgjutna betongen är 2541 m2 vilket medför att 

armeringsmängden är 30496 kg. 

 

 
Tabell 4 - Materialåtgång för bjälklag        Tabell 5 - Materialåtgång för bjälklag 

i en KL-trästomme     i en prefabricerad betongstomme  

 

6.1.2 Väggar 
Väggarnas area och volym kommer att variera beroende på material.  

 

 
Tabell 6 - Materialåtgång för väggar       Tabell 7 - Materialåtgång för väggar 

i en KL-trästomme      i en prefabricerad betongstomme 
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6.1.3 Total materialåtgång 
I följande tabell erhålls den totala arean, volymen och mängden för respektive material i de båda 

stomtyperna. 

 

 
Tabell 8 - Total materialåtgång         Tabell 9 - Total materialåtgång  

i en KL-trästomme         i en prefabricerad betongstomme 

 

6.2 Miljöpåverkan 
Tabellen nedan sammanställer materialens GWP-värden, utifrån de leverantörer som använts i arbetet.  

Se bilaga 2. 

 

 
Tabell 10 - Materialens GWP-värden 

 

6.2.1 Total miljöpåverkan för de två stommarna 
Genom att multiplicera den totala mängden med GWP-värdet kan stommens totala miljöpåverkan 

beräknas. Tabellerna nedan visar resultatet för respektive stomme.  

 

 
Tabell 11 - Total miljöpåverkan för KL-trästommen 

 

 
Tabell 12 - Total miljöpåverkan för prefabricerad betongstomme (standard) 
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Tabell 13 - Total miljöpåverkan för prefabricerad betongstomme (klimatförbättrad) 

 

 
Figur 26 - Skillnad i miljöpåverkan för respektive stomme 

 

6.3 Materialkostnad 
Priserna i tabellen nedan användes vid beräkning av materialkostnaden för respektive stomme. 

 

 
Tabell 14 - Priser för stommaterial från leverantörer och återförsäljare 
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Tabell 15 - Total materialkostnad för KL-trästommen 

 

 
Tabell 16 - Total materialkostnad för den prefabricerade betongstommen 

 

Materialkostnaden jämfördes därefter med varandra och sammanställdes i ett stapeldiagram för att 

enklare kunna se skillnaden.  

 
Figur 27 - Skillnad i materialkostnad för respektive stomme 
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6.4 Byggtid 
 

6.4.1 KL-trästomme 
Enligt arkitektbyrån C.F. Møller (2019) tog ett våningsplan i snitt cirka tre arbetsdagar att montera för 

tre hantverkare. Dock efter diskussion med näringslivshandledare och stomleverantör från Martinsons 

uppskattades montagetiden för en KL-trästomme till en arbetsvecka per våningsplan där det behövs 

tre montörer och en kranförare för stommontering. 

 

6.4.2 Prefabricerad betongstomme 
Montering av de prefabricerade betongelementen inklusive pågjutning ovanpå plattbärlagen 

bedömdes enligt information från Christer Källström, till ett våningsplan per arbetsvecka med cirka 

sex till åtta byggnadsarbetare som omfattar stommontörer, armerare, betonggjutare och kranförare. 

Resultatet presenterades för den akademiska handledaren och ansågs vara ett godtagbart resultat.   
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7. Analys 
I detta avsnitt redogörs för analyser av resultatet med utgångspunkt i frågeställningen.  

 

7.1 Analys av materialåtgången 
Resultatet för materialåtgången visar att bjälklagen för respektive stomme har samma area eftersom 

att beräkningen har utgått från referensprojektet, men däremot skiljer sig väggarnas totalarea för 

respektive stomme eftersom att det är dubbla KL-träelement i de lägenhetsavskiljande väggarna, 

medan betongstommens innerväggar endast består av massivväggar. 

 

Även om hela KL-trästommen får en större totalarea blir ändå volymen mindre eftersom de flesta 

vägg- och bjälklagselementen är tunnare än betongstommens. Därför går det åt mer material till 

betongstommen i volym, som dessutom behöver armering för den platsgjutna betongen.  

 

Brandgips appliceras endast på KL-träväggarna och erhåller den största arean för väggmaterialen 

eftersom det ingår i alla väggar och dessutom ibland även i dubbla skikt. Men eftersom brandgipset 

bara är 15 millimeter blir inte volymen så stor.  

 

7.2 Miljöpåverkansanalys 
Stommarna innehåller flera olika typer av material, men de prefabricerade betongelementen har ett 

mycket större GWP-värde totalt sett och därför en större miljöpåverkan. Martin Erlandsson från IVL 

Svenska Miljöinstitutet förklarade i intervjun att minst en tredjedel av cementen i prefabricerad 

betong är importerad, vilket är ännu en faktor till en ökad miljöpåverkan. 

 

Med dagens teknik kan miljöpåverkan halveras per kvadratmeter byggnad om en KL-trästomme 

används och om kolsänkan tillgodoräknas går det redan nu att uppnå klimatneutralitet, menar Martin 

Erlandsson. Däremot kommer cementbranschen behöva mellan tre till tio år innan de uppnår CCS-

teknik, det vill säga koldioxidlagring på plats som gör att även cement kan nå klimatneutralitet. 

 

På Cementa arbetar de enligt Ronny Andersson med att komma ner i klimatneutralitet, eftersom 

miljöpåverkan uppmärksammats och börjat diskuteras mer bland beställare. Men däremot behöver de 

arbeta snabbare med detta än vad de gör i dagsläget. Kortsiktigt arbetar de med 

betongsammansättningen för klimatförbättrad betong, samt att hitta modeller som kan bli en drivkraft 

för beställaren.   

 

Värden i tabellerna 10 och 14 är tagna från olika leverantörer och branschorganisationen Svensk 

Betong. Exempelvis påträffades ingen leverantör för armeringsstål som hade information om pris och 

EPD:er för produkterna. Av den orsaken valdes Stena Stål att undersökas för materialkostnad och 

Celsa Steel Service för miljöpåverkan. 

 

EPD:er från branschorganisationer som Svensk Betong och Treindustri i Norge har använts i denna 

studie. De EPD:er som branschorganisationerna har framställt är inte produktspecifika utan de gäller 

generellt för respektive material. Eftersom en del leverantörer inte har EPD:er var det nödvändigt att 

använda dessa generella för att få fram ett resultat. 
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Resultat från beräkningar av skillnader i miljöpåverkan för en stomme med standardbetong och 

klimatförbättrad betong som pågjutning visar att den totala miljöpåverkan för den klimatförbättrade 

betongen endast minskar med fyra procent i jämförelse med standardbetongen. En anledning skulle 

kunna vara att den platsgjutna betongen är det enda materialet i stommen som är klimatförbättrat och 

därför medför en mindre procentuell skillnad.  

 

Det finns även förslag på ett lagkrav som innebär att alla beställare måste ta fram en obligatorisk 

klimatdeklaration år 2022. Det är även sannolikt att dessa klimatdeklarationer ska ha ett framräknat 

värde som kan jämföras för olika byggnader, så att privatpersoner kan göra ett medvetet val när de 

väljer eller bygger sin bostad. 

 

7.3 Kostnadsanalys 
Resultaten redovisar att den totala materialkostnaden för prefabricerad betongstomme är cirka 700000 

kronor mer än KL-trästommen, vilket procentuellt motsvarar cirka 10 procent.  

 

I kostnadsberäkning för KL-trästommen beräknades inte vissa material som ingår. Materialen som ej 

togs hänsyn till i beräkningar är exempelvis smide, limträ och sylodynremsor. Detta på grund av att 

beräkning av materialåtgången för dessa material är alldeles för invecklat och utan materialåtgången 

kan inte materialkostnader beräknas.  

 

Näringslivshandledaren, leverantörer och andra konstruktörer påstår att sylodynremsor har väldigt 

höga kostnader och därför antas totalkostnaden för KL-trästommen vara högre än den beräknade och 

därmed kan den till och med bli högre än den prefabricerade betongstommen i ett verkligt fall. 

 

7.4 Tidsanalys 
Vid jämförelse av byggtiden, som i detta fall är montagetiden, för respektive stomme framgår att tiden 

det tar att montera KL-trästommen och den prefabricerade betongstommen är lika, det vill säga att det 

tar en arbetsvecka att montera ett våningsplan. Anledningen till den korta byggtiden är för att de olika 

elementen levereras som färdiga element från fabrik till byggarbetsplatsen och är redo att monteras. 

 

Det som skiljer sig i resultatet är dock antal arbetare för respektive stomme. För den prefabricerade 

betongstommen krävs den dubbla arbetskraften i jämförelse med KL-trästommen. Fler arbetare 

innebär ytterligare kostnader.  
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8. Slutsatser 
I detta avsnitt redovisas slutsaterna av arbetet samt att frågeställningarna eventuellt ska besvaras. 

 

Utifrån resultaten och analysen kan en slutsats dras för att besvara frågeställningen som lyder: Vilket 

stommaterial är det bästa alternativet för att bygga referensprojektet i Kajstaden, med hänsyn till 

miljöpåverkan? 

 

Slutsatsen är att KL-trä är det mest gynnsamma stommaterialet för att bygga referensprojektet i 

Kajstaden, med hänsyn till påverkan på miljön eftersom att  KL-trä som material bidrar väldigt lite till 

klimatpåverkan, dess låga koldioxidutsläpp vid tillverkning och förmågan att binda koldioxid under 

dess livscykel.   

 

Kostnadsanalysen visar att den prefabricerade betongstommen i slutändan hade den lägsta 

totalkostnaden för stommaterial. Kostnad är en viktig faktor som styr valet av stommaterial men valet 

styrs även av en annan viktig parameter som byggtid. I denna studie är den prefabricerade 

betongstommen mer fördelaktig om det är den totala stommaterialkostnaden som är den största 

prioriteringen.  

 

Däremot om målsättningen är att uppnå en kortare byggtid med mindre arbetskraft är KL-trästommen 

mer gynnsamt. Det är viktigt att överväga vilken parameter som prioriteras vid val av stommaterial 

vid varje specifikt projekt eftersom att alla byggprojekt har olika förutsättningar och krav.   
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9. Rekommendationer 
När det i framtiden ska beslutas om vilket stommaterial som ska användas vid projektering borde det 

med minst miljöpåverkan vara den viktigaste parametern vid ett val. Därför kan en KL-trästomme 

vara att rekommendera om huvudfokuset är att använda det mest miljövänliga materialet.  

 

Däremot rekommenderas inte något specifikt stommaterial generellt eftersom förutsättningar och krav 

alltid är projektspecifika, vilket kan leda till att materialkostnad och byggtid får stor variation. I denna 

jämförelse blev det inte någon större skillnad för de olika stommarnas byggtid. 

 

I denna studie har möjligheter med samverkanskonstruktioner mellan KL-trä och betong inte 

undersökts. Men efter ett antal intervjuer skulle denna metod kunna optimera en stomme med hänsyn 

till de undersökta parametrarna.   

 
9.1 Förslag för kommande examensarbeten 
Vid rivning av en betongstomme kan materialet återanvändas till exempelvis vägunderbyggnad. Men 

eftersom att träkonstruktion har hamnat efter i det industriella byggandet sedan lagen ändrades år 

1994 har de byggnaderna med KL-trästomme som står idag inte uppnått sina livslängder. Ett förslag 

för kommande studier är då att undersöka vad som händer med materialet vid rivning av en KL-

trästomme.  

 

I detta examensarbete fanns ej möjlighet att undersöka hur valet av stommaterial styr 

grundläggningen. Ett kommande examensarbete skulle kunna undersöka vilket stommaterial som är 

mest gynnsamt med hänsyn till grundläggningen.   

 

Med teknikutvecklingen inom cement- och betongbranschen kommer förhoppningsvis betong bli ett 

klimatneutralt byggmaterial i framtiden. Möjligtvis kan den klimatneutrala betongen tillsammans med 

andra klimatneutrala byggmaterial samverka i en konstruktion och bilda den optimala konstruktionen 

för miljön.  
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Intervju 1 

 

Information om Johan Fröbel 

Erfarenhet: Tidigare konstruktör och exportingenjör, har arbetat de senaste 18 åren på Svenskt Trä. 

Befattning: Chef inom distribution och teknik på Svenskt Trä som har sajten TräGuiden som 

innehåller information och teknisk information om trä och träbyggande. De har även producerat 

handböcker som exempelvis KL-trähandboken och Limträhandböckerna Del 1-4. Johan är också 

ansvarig för limträkomittén och KL-träkomittén. På distributionen arbetar han med affären med bygg-

och trävaruhandeln.  

 

Varför vill ni att man ska bygga mer i trä? 

Detta har vi arbetat med sedan 1994 när bestämmelserna ändrades och vi fick funktionsbaserade 

regler som gjorde att man fick bygga högre hus än två våningar i trä.  

 

Svenskt Trä är med i en del utav utvecklingen av den sågade produkten, hyvlerier samt tillverkare av 

olika träprodukter. En sågad träprodukt får ett ökat värde genom byggandet, som är en primärt för oss 

och en del av vårt arbete. De har även tagit fram de tekniska handböckerna och material som kan 

påverka skolundervisningen.  

 

Sveriges Träbyggnadskansli arbetar för den politiska biten, med lobbyarbetet för att få bygga 

flervåningshus i trä och att det ökar. 

 

Vad har ni sett för utveckling kring kunskaperna om träbyggnad generellt sedan lagändringen 

1994? Tycker du fortfarande att det saknas kunskap inom områden? 

I ungefär hundra år har det varit förbjudet att bygga flervåningshus i trä och det har satt oss efter i till 

exempel utbildningssystemet. Nu har det gått tjugofem år sedan vi började med detta och nu ser vi ett 

mycket ökat intresse från beställare, arkitekter och konstruktörer. 

 

Utvecklingen har gått framåt men det behövs dock mer för att kunna utöka träbyggandet. Idag kan vi 

bygga broar, flervåningshus, hallar och offentliga byggnader i trä som ett alternativ men det behövs 

mer utbildning om trä på högskolorna och universitet, men även för de som redan är verksamma inom 

branschen. Detta kan underlätta kalkylarbetet och dimensioneringen för framtida projekt.  

 

Hur har byggbranschens synsätt gällande trä som byggnadsmaterial i flervåningshus 

förändrats? 

Vid den senaste mätningen för ett par veckor sedan hade träbyggnader en marknadsandel på 11,5 

procent och förr var det ungefär åtta procent, så ett ökat träbyggande ser vi.  

 

Sen tror jag att fler beställare ställer krav på mer miljövänliga material och att det är ett 

konkurrenskraftigt alternativ. Träkonstruktioner är till exempel positivt vid tredimensionell 

fastighetsbildning, där man bygger på en befintlig byggnad på grund av sin låga vikt. 

 

 

  



 

Vad gör ni på Svenskt Trä för att försöka övertyga och hjälpa beställare att från början välja 

en KL-trästomme? 

Då har vi Sveriges Träbyggnadskansli som arbetat med detta i snart femton år och i arton år har vi 

haft träbyggnadsprogrammet. Arbetet innebär att påverka kommuner och beställare samt att utbilda 

aktörer i branschen. 

  

Det började med att förklara vad som menas med ett trähus, att det stombärande materialet ska vara av 

trä, men nu handlar det om att övertyga miljöfördelarna som till exempel att trä binder koldioxid och 

därmed bidrar till en sänkning av utsläppen av koldioxid. 

  

Jag tycker inte inte att vi ska utesluta hybridkonstruktioner i framtiden. Kan vi kombinera trä, stål och 

betong tycker jag det är en väldigt bra lösning för att få ut det optimala av varje konstruktionsmaterial 

som ger det mest optimala huset till bästa miljöpåverkan. 

  

Hur kan man gå tillväga för att öka antalet träbyggnader? Vad gör man för att konkurrera 

med betongbyggandet? 

Genom att utbilda och visa fördelarna med trä som material för att man inte ska bli rädd att ge sig på 

något nytt. 

   

Går det att bestämma vilket material som är mest lämpligt att använda i flervåningshus? 

Det är upp till kunden att välja vilket material de vill använda och sedan anpassa det efter hur 

konstruktionen ser ut. Men i grunden är det viktigt med kunskap om materialet och de olika fördelarna 

så man kan göra ett aktivt val, sen styrs valet också av marknadskrafter. 

 

En viktig aspekt man borde arbeta mer med är att räkna ur ett tidigare skede vid 

miljöledningssystemen, att man exempelvis tittar på hur materialet har framställts. 

 

Hur ser skogstillväxten ut? Ökar den eller minskar den i samband med avverkning? 

På 1800-talet infördes skogsvårdslagar i Sverige som innebär att för varje avverkat träd så ska man 

plantera ett nytt. Vi planterar två till fyra träd per avverkat träd vilket har lett till att virkesförrådet har 

fördubblats på hundra år, från 1700 miljoner skogskubikmeter till 3400 miljoner skogskubikmeter.  

 

Årligen producerar skogen 120 miljoner skogskubikmeter och vi avverkar ungefär 90 miljoner 

skogskubikmeter, vilket innebär att 30 miljoner skogskubikmeter sätts in i skogsbanken.  

 

Konsumtionen i Sverige är ungefär sex miljoner kubikmeter virke, varav hälften av detta går till bygg- 

och trävaruhandeln. Den andra hälften går till byggindustrin, pallar och emballage, 

tryckimpregneringsindustrin och industriträ, dvs. fönster, dörrar och golv. 

 

Dessutom är Sverige världens sjätte största exportör av sågade trävaror, hela sjuttio procent av det vi 

produceras exporteras till olika delar av världen.  

 

Om antalet träbyggnader tenderar att öka, vad behöver man vidta för lösningar för framtida 

avverkning och för att möta behovet? 

Avverkningen ligger där vi klarar att ha ett uthålligt skogsbruk. Det är marknadskrafterna som styr, 

sedan behöver man bara ställa om. 

 

 



 

Behöver man möjligen öppna fler KL-trä fabriker i Sverige? 

Idag är det fyra stycken stora aktörer i Sverige, det vill säga Martinsons, Stora Enso, Södra och Setra. 

Stora Enso som den 28 maj öppnar sin nya KL-träfabrik med en kapacitet på cirka hundra tusen 

kubikmeter och ligger strategiskt placerad vid deras sågverk. 

 

Södra bygger en KL-träfabrik vid Vöröbruk, som ligger vid deras sågverk där man gör till produktion 

av KL-träelement. Setra som bygger en fabrik i Långshyttan på 75 000 kubikmeter. Martinsons har en 

fabrik i Bygdsiljum sedan flera år tillbaka. 

 

Visar sig detta vara effektivt så kommer säkert fler att vara med på den här resan. 

 

Är den någon senaste forskning om träbyggnad som du vill dela med dig av?   

Det sker ju hela tiden, men mycket sker på respektive företag. Så där ska ni egentligen prata med till 

exempel Daniel Wilded på Martinsons som är produktchef och Mikael Lindberg på Stora Enso, Urban 

Blomster på Södra och Anna-Lena Gull på Setra. Det är klart att det händer mycket, det forskas hela 

tiden på detta. Men vi på Svenskt Trä har inte haft någon direkt forskning, utan vi har gjort 

handböcker. Sen sker det en samverkan mer och mer.  

 

När är det en fördel och nackdel att välja en trästomme eller betongstomme? 

Man klarar alla funktionskrav med de olika materialen, men jag vill tala för trä.  

 

En stor fördel med en trästomme är att det blir en mycket enklare grundläggning där man inte behöver 

påla lika mycket. Vill man välja det miljövänligaste materialet så väljer man trä, där vet vi att vi kan 

svara upp till. Dessutom klarar KL-trä en spännvidd på cirka sju meter, men i kombination med limträ 

ännu större spännvidd.  

 

Trä är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt, som är bra vid t.ex. 

påbyggnader av befintliga byggnader samt en förbättrad arbetsmiljö för att det är lättare material. 

Dessutom blir arbetsmiljön tystare och inte lika fuktig.  

 

Att bo i ett trähus visar sig även ge en ganska hälsosam effekt, på sjukhus med mycket trä exempelvis 

med träpaneler så har man märkt att patienterna har läkt bättre. Dock finns det inga studier på detta så 

vad det är för vetenskap vet vi inte. Ämnet fortsätter att forskas inom. 

 

Men tyvärr får man oftast lite högre höjd som kan vara en nackdel när man har en fixerad 

byggnadshöjd. Säg att vi har tjugofem meter, där varje våningsplan är tre meter högt och bjälklagen är 

ungefär en halvmeter, medan ett betongbjälklag är ungefär trehundra millimeter, då blir det svårt att få 

in lika stor boarea. Med ett givet våningsantal klarar man det men är det en plushöjd blir det oftast 

betongen som vinner.  

 

Arbetar ni med att försöka få fler fastigheter att ha ett våningsantal istället för plushöjd? 

Det är något som vi arbetar med, men även hur man kan förbättra materialen. Men tyvärr får man 

oftast lite högre höjd och den kan vara till nackdel när man har en angiven höjd. Samtidigt ser vi att 

mycket av det som byggs i landet är fem till sju våningar och ibland åtta. Utanför städerna det oftast 

inte mer än två till tre våningar, så marknaden finns överallt.  

  



 

Vad är den största utmaningen med att bygga i KL-trä, t.ex. vid dimensionering? 

Den största utmaningen är att fler konstruktörer ska behärska dimensioneringen och inte vara rädda 

för det och att räkna på projekten med ett nytt konstruktionsmaterial, som kan öka risken att man 

lägger på lite extra spill och så vidare. Men ett trähus har mycket större precision än ett betonghus. 

 

Vilka lösningar finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus, t.ex. för akustik, 

brand och fukt?  

Att lära sig hur man bygger rätt, med rätt tekniska lösningar samt att använda noggranna och korrekta 

detaljutföranden. Är man noggrann så klarar man ljudet, därmed är byggnaden tät och då klarar man 

oftast branden också. Sen handlar det om valet att ha boendesprinkler eller inte, men det tycker jag är 

en ickefråga, vi har funktionskrav som löser det. 

 

Vad gör man med svinnet från KL-träelement vid håltagning? 

Om det behövs kan flisas det och används för att göra energi, då behöver det aldrig hamna på deponi. 

Vissa säljer det på export till kunder som gör möbler och detaljer av det, där tror jag att det är någon i 

Sverige som gör just detta och har hittat en marknad för det. Det finns fabriker i Europa där det inte 

blir något spill där man har dragit utvecklingen längre, man lägger elementen på ett sätt så man inte 

behöver skära ut någonting, men det är inte så vanligt. Men allt sånt här går ju att utveckla.  

 

Motivera vilket stommaterial du tycker är det bästa ur miljösynpunkt om man jämför KL-trä 

och betong. 

Det är KL-trä, självklart. Tack vare kollagringen i materialet, det finns inget annat material som kan 

stå för det i samma utsträckning.  

  



 

Intervju 2 

 

Information om Ronny Andersson 

Intervjumetod: Telefonintervju 2019-04-05 

Erfarenhet: Har arbetat på Cementa i 30 år och har haft olika tjänster inom företaget 

Befattning: Forskning och innovationschef, Cementa 

  

Har byggbranschens synsätt gällande betong som byggnadsmaterial i flerbostadshus 

förändrats? Hur i så fall? 

Det finns ett antal viktiga övergripande utvecklingar i samhället, bland annat att det ska byggas 

oerhört mycket de närmsta åren. Urbaniseringen är global och kommer att innebära stora förändringar 

som förtätning av våra bostäder. Det är inte frågan om att bygga bostäder utan det ska ju byggas 

förskolor, skolor och allt annat som förknippas med städer också. 

  

Utvecklingen idag är  att det är för dyrt att bygga för vanligt folk, speciellt i de stora städerna men 

kollar man på andra ställen utanför staden så finns det knappt några drivkrafter alls att bygga då man 

helt enkelt bygger för dyrt. 

  

Min slutsats är att det är för liten skillnad i erbjudandet, det vill säga att man bygger ungefär likadant 

till samma kostnad, vad det än är för flerbostadshus. Det som skiljer är tomtkostnaden. Det jag är ute 

efter är att man måste börja bygga billigare men framförallt bygga bra och även billigt! När man 

pratar om byggnadsmaterial i flerbostadshus så är det en utmaning för alla material, oberoende vad 

det är man bygger med. Vi kan inte bara lägga kostnader på kostnader. Ekonomi är väldigt viktigt 

men även då att bygga med bra och säkra konstruktioner för funktionskrav som ljud och brand eller 

liknande. Detta får inte vara differentierat utan det ska vara en bra nivå även för det billiga byggandet. 

  

Två andra delar som jag vill lyfta upp, den första rör energieffektivt byggande som vi i Sverige har 

och för mig som delvis byggnadsfysiker tycker jag att det är väldigt stor skillnad att bygga som vi 

gjorde innan vi byggde energieffektivt det vill säga från cirka 90-talet. Vi bygger alltså inte samma 

konstruktioner som man byggde då och tro att de vi bygger idag är beprövade. Fuktbalansen i en vägg 

och liknande ändras mycket ju tätare man gör det. Det är en aspekt som underskattas generellt sett. 

  

Den andra aspekten som många pratar om idag är klimatpåverkan. Det är väl det som mest 

uppmärksammas och där betong som dominerande aktör måste ta täten. Vi jobbar mycket med detta 

och mer kommer. Beställarna har börjat diskutera klimatpåverkan mer men även andra aspekter som 

man måste ha i åtagandet. Man måste se detta som ett system. 

 

Boendekostnader och klimat är väldigt viktigt för många men även då så tror jag själv att nya sättet att 

bygga energieffektivt kommer att få större uppmärksamhet snart. 

  

Vad anser du att en betongstomme har för fördelar och nackdelar? 

Det finns inga tveksamheter i funktionen, alltså betongstommar är beprövade, klarar kraven för 

energieffektivt byggande och de är miljöriktigt generellt väldigt bra. Klimatet är en aspekt i 

miljöbyggandet och det är här som betongsektorn måste jobba snabbare än idag.    

 

 

 



 

Vilken är den största utmaningen med att bygga i betong? 

Beror på vilken tidshorisont man menar. Just nu är utmaningen att ställa relevanta krav på 

klimatförbättrande betong men det är ju bara för klimatfrågan. I övrigt när det gäller utmaning så 

handlar det ju om att öka produktiviteten, förbättring och även variation för ett differentierat 

byggande. 

  

De flerbostadshus i betong som byggs idag är generellt väldigt bra byggda som uppfyller samhällets 

och de boendes krav som ställs men samtidigt är de för likartade och för dyra. Man bygger likadant 

överallt istället för att gå tillbaka till det traditionella, att titta på projektet som sin del och öka på 

projekteringsarbetet för att göra en bra, billigare och samtidigt klimatsmarta lösningar. Så det ligger 

även en del på alla projektörer och beställare. 

  

På betongbranschen handlar det kortsiktigt om att jobba med betongsammansättningen för den 

klimatförbättrande betongen och hitta modeller som kan bli en drivkraft för beställaren. 

  

Betong innehåller naturgrus som är en ändlig resurs. Hur ser framtiden ut för betongbranschen 

om bristen på naturgrus uppstår? 

Det är ett av de nationella miljömålen. Det är helt rätt att naturgrus ska användas för grundvatten och 

sektorn har därför aktivt jobbat bort användningen av naturgrus vilket samtidigt understötts av de 

olika skatter som finns på naturgrus. Detta har lett till att alla betongtillverkare använder mer och mer 

krossat berg som ballast. Det är en pågående utveckling, för att i takt med att miljökraven ökar så 

förbjuds användning av naturgrus mer och mer. 

  

Hur går det för Cementa med arbetet om att uppnå målet “Vision 2030 - noll 

koldioxidutsläpp”? 

Det går väldigt bra. Vi har två projekt på gång. Det ena är CCS 2030 och sedan har vi ett mål med 

elektrifiering. Det som går bra med CCS är att vårt dotterbolag aktivt är med i kampen om att väljas ut 

som storskalighetsaktör i Norge. Jag tror att i Norge därför räknar man med att år 2024 ska största 

fabriken i Norge ha CCS teknik. I Norge har man både en avskiljning vid fabrik och en deponering 

och lyckas detta i Norge planerar man i Sverige att satsa på avskiljning och så kommer man att 

använda norska fälten för deponi. På det sättet tycker jag att det går enligt riktlinjerna. På lång sikt går 

det alltså bra och då har vi en teknik som är mycket kapitalintensiv men väldigt lovande. 

  

Går det att bestämma vilket material som är mest lämpligt att använda i flerbostadshus? 

Enkelt svar är nej, inte idag. Man har tidigare velat jämföra typhus men många är nog eniga nu om att 

man inte kan jämföra typhus utan det är väldigt projektspecifikt. Det är så speciella betingelser 

omkring varje byggprojekt. Och användarfasen, dvs husen användning under 50-100 år är ännu inte 

medtagen i beräkningarna. 

  

Hur stor del av betongens (inklusive cement) miljöpåverkan omfattas av transporter? Vad visar 

EPD:er ur ett LCA-perspektiv? 

Det finns ju två typer av betong, platsgjuten betong och prefabricerade betong. Platsgjuten betong är 

alltid närproducerad eller närtillverkad eftersom att betongen hårdnar med tiden och därmed kan man 

inte ha så långa transportsträckor. Prefabricerad betong kan ha längre transporter då avstånden beror 

på vilken fabrik som levererar betongen. 

   

 



 

Senaste forskningen om cement och hållbar betong? Hur går man tillväga vid tillverkningen av 

denna? 

Kortsiktigt handlar det om hur man kan klimatförbättra betongen redan de närmsta åren. Om man tar 

det som alla pratar om, så handlar det ju om betongsammansättningen. En del ligger ju då i att kunna 

sin betong bättre, alltså minimera användningen av cement och optimera ballasten eller liknande. Men 

det ligger ju också i tillsatsmaterial och det diskuteras ibland då de består av flygaska och slagg. 

  

Ska vi använda restprodukter från miljöförstörande flygaska i energiproduktion? Ja, vår inställning är 

att så länge det finns kolkraft som energikälla är det en välgärning att använda dess restmaterial. Vi är 

medvetna om att kolkraft fasas ut så vi bygger inte hela konceptet på det men det är för oss ett 

realistisk sätt att kortsiktigt använda det så länge den finns, för vad annars ska den användas till? Det 

är samma sak med slagg som dock kommer att finnas lite längre. 

  

Ett alternativ som är mycket hett globalt är något som heter kalcinerad lera, man ersätter en del av 

cement och tillsätter värmebehandlad lera som verkar kunna ersätta flygaska och slagg. Utvecklingen 

med tillsatsmaterial har alltså inte avstannat bara för att flygaskan eller slagg ska stängas ner utan då 

finns andra material som kan göra i samma linje. 

  

En sak som jag vill tillägga är man inte bara ska lägga ansvaret på betongtillverkare. Hållbar betong 

handlar även om att projektörerna ska projektera bättre och inte projektera utifrån kostnad utan att 

man även ska tänka på klimatet, hur mycket betong man ska använda etc. 

  

Kommer den nya klimatförbättrade betongen vara dyrare än den vanliga? 

Det vet vi inte säkert ännu. Den betong som är femton procent mer klimatförbättrande är 

förhoppningsvis inte dyrare än vanliga betong. Men om man pratar om den klimatförbättrande 

betongen som är tjugo till trettio procent bättre kan priset bli dyrare, tills det är en etablerad produkt. 

  

Har ni upplevt ett ökat intresse från beställare för klimatförbättrande betong? 

Ja, men i praktiken har genombrottet ännu inte kommit. En som har tagit detta på allvar är Martin 

Erlandsson och IVL:s BM-verktyg. Jag hoppas verkligen att man med detta verktyg kan få fram 

referensvärden för de olika betonger som används idag för att kunna få ett rättvist värde för 

beställaren att ställa krav. 

 

 

  



 

Intervju 3 

 

Information om Elin Salomonsson 

Intervjumetod: På plats 2019-04-12 

Utbildning: Civilingenjör Arkitektur 

Lärosäte: Luleå tekniska universitet 

Befattning: Arbetar på Bjerking som miljö- och hållbarhetskonsult vid olika projekt både för hus och 

även på stadsdelsnivå. Jag arbetar med alla typer av certifieringssystem, både för befintliga byggnader 

och nyproduktion.  

 

När och varför blev du intresserad av miljö? 

Intresset för miljön kom under utbildningen då jag och en vän skrev examensarbete om certifiering av 

stadsdelar kopplat mot stadsplanering. Så det är på den vägen jag hamnade på miljösidan.  

 

Vad tror du lösningen är för att uppnå klimatmålen senast 2045 inom bygg- och 

fastighetsbranschen?  

Ur mitt perspektiv och det jag arbetar med så har det historiskt varit mycket fokus på 

förvaltningsskedet, vilket innebär en byggnads energiförbrukning och energieffektivisering. Nu är 

man bättre på att bygga energieffektivt och därför börjat fokusera på andra delar.  

 

Just nu ser jag ett stort fokus på produktionsskedet eftersom en bra slutprodukt leder till ett ökat fokus 

på undersökningar av exempelvis stomval, flexibelt byggande vilket betyder att man slipper riva och 

tar tillvara på det som producerats. 

 

Vill du att man ska bygga mer i trä? Varför? 

Historiskt är Sverige ett land med mycket träbyggande, men nu styr detaljplaner omedvetet, eller 

kanske medvetande, till att bygga i betong, vilket är väldigt konstigt. 

 

Dessutom är Bjerking mycket duktiga på träkonstruktion, vilket är väldigt kul och spännande. Sen är 

det som sagt klimatpåverkan där det är uppenbart att cementindustrin är ett problem på grund av 

mängden växthusgaser som släpps ut. Så absolut, bygg mer i trä. 

 

Finns det någon ny forskning inom trä eller betong som du vet om som du delge oss? 

Det känns lite tradigt att antingen förespråka betong eller trä och det är en lite onödig motsättning att 

säga att det finns för- eller nackdelar.  

 

Därför har det pratats mycket om BRF Viva projektet där man gjort beräkningar som visar att en 

trästomme skulle släppt ut lika mycket koldioxid som betongstommen som byggdes, vilket säger emot 

att träbyggnader skulle vara ett bättre alternativ. Avgörande faktorer är dels vart träet tagits ifrån samt 

hur det har transporterats. Värt att nämna är att rapporten är sponsrad av exempelvis Cementa, så 

beroende på vilken rapport man undersöker så är det färgat av vilken branschorganisation den speglar.  

 

  



 

Det är därför vi har försökt att intervjua miljöpersoner med en mer neutral position. 

Vi jobbar ju en del med att göra livscykelanalyser för allt från små komponenter till byggnadsnivå. 

Och det enda man kan ta med sig från de projekten som vi har gjort är att man kan egentligen justera 

siffror hur man vill. Livscykelanalyser har mycket att göra med var man sätter för gränsen för 

analysen, t.ex. om man tar med transporter eller inte, vilket kan påverka resultatet mycket. 

 

Om man arbetar inom betongbranschen kanske man tycker att vissa bitar är relevanta att titta på, som 

gör att det blir positivt i sikt.  Det har jag med mig som miljöperson, att man behöver se att i vissa fall 

är den ena materialet bättre än det andra ur ett helhetsperspektiv.  

 

Betong innehåller naturgrus som är en ändlig resurs. Hur tror du att framtiden ser ut för 

betongbranschen om en brist på naturgrus uppstår?  

Det var en svår fråga för mig som inte är så insyltad i betongbranschen. Men ur min synvinkel så är 

ändliga resurser någonting man såklart ska minimera. 

 

Vilken är den svåraste utmaningen med att bygga med KL-trästomme respektive betong ur 

miljöperspektiv? 

Stommen påverkar dessutom mycket annat, som kan påverka miljön i slutändan. Men det finns inga 

svårigheter kopplat just till miljön, utan det är mer en förutsättning för projektet om man tänker 

miljömässigt.  

 

Hur skiljer sig miljöpåverkan för tillverkningsprocess och transport för trä och betong? Vad 

visar materialens EPD:er ur ett LCA-perspektiv? 

EPD:erna är ju basen och sedan gör vi uträkningen med de verktygen som vi använder, där man kan 

lägga till transport, transportsätt och så vidare. Så där har jag inget svar på rak arm utan det beror på 

vilken energi som används i processen, hur lång transporten är, var materialen tillverkas och vart det 

ska byggas. 

 

Vilket byggmaterial är det bästa materialet ur miljösynpunkt? Går det att bestämma vilket 

material som är mest lämpligt att använda?  

Sådana frågor ställs ofta från kollegor och jag som miljökonsult jobbar med olika typer av 

materialdatabaser som blir ett stöd när man ska välja exempelvis stommaterial. Då tittar man 

exempelvis på materialets kemikalieinnehåll, där det finns en lagstiftning som säger hur mycket det 

får innehålla som man kan ta hjälp utav.  

 

Livscykelanalyser, klimatpåverkan och koldioxidutsläpp är fler parametrar som man kan använda när 

man ska göra ett val. Förhoppningen är att antalet EPD:er kommer att öka i framtiden så det finns mer 

information samlat som man kan kika på. 

 

Jag skulle ändå tänka att det finns byggnader där betong kanske passar bäst och så finns det 

byggnader där trä passar bäst och det är meningen att man ska komma till det skedet att man faktiskt 

gör det valet och inte bara välja betong utan att tänka efter. 

 

 

 

 

 



 

Tycker du att det saknas kunskap inom träbyggandet inom byggbranschen? Hur ska man 

kunna förmedla kunskapen? 

Bjerkings konstruktionsavdelning är väldigt duktiga på trä och har stor kompetens. Generellt så har 

det inte varit så många träprojekt som har diskuterats, men det håller på att bli mer.  

 

Detaljplaner som säger att byggnaden ska ha en maximal plushöjd istället för ett våningsantal, är en 

utmaning när man vill bygga fler träbyggnader på grund av att man får in mer boarea med en 

betongbyggnad. Därför måste man börja tänka redan i ett tidigt skede, kanske mer för både 

planprocessen och även då för byggherrar. 

 

Hur ska man försöka övertyga dessa aktörer att bygga mer i trä? 

Där hoppas och tror jag att det går åt rätt håll, exempelvis Akademiska hus och Skanska har gått ut 

med att de ska bli klimatneutrala. Det händer mycket i branschen nu som jag tror kommer driva att 

man ta beslut på bättre grunder och inte gör det klassiska och bygger med betong. Man kanske kan 

titta på vad för byggnad man ska bygga och vilka för- och nackdelar och andra avseenden som finns. 

 

Jag har märkt att det har varit ganska mycker problem med leveranstider, aktörer som vill bygga med 

trä behöver boka upp tid på fabriken i förväg. Ett träprojekt i Uppsala vann en tävling men när det väl 

skulle planeras så var det uppbokat hos leverantörerna. Det är många hjul som måste börja snurra för 

att det ska kunna bli mer. 

 

Tror du att metoden vi använder är ett pålitligt sätt att undersöka materialens miljöpåverkan? 

Det är exakt så vi arbetar, men just nu finns det inte så många produktspecifika EPD:er för betong på 

marknaden, så mycket av det som jämförs är generiska siffror och data.  

 

En intressant aspekt med detta är att man i framtiden kan göra ett aktiv val vid val av material, för det 

kan bli ganska stor skillnad på exempelvis betong och betong. 

 

Vi arbetar bland annat i programmet Optimer där man direkt kan koppla det till en modell, som vi inte 

har testat så mycket faktiskt. Den vanligaste metoden är att vi får volymmängden utifrån en färdig 

kalkyl. I BM-verktyget (Byggsektorn miljöberäkningsverktyg) finns det generisk data för olika 

material, exempelvis volym och armeringsmängd.  

 

Det finns också Miljöbyggnad 3.0, som är en Excelfil där man kan fylla i olika typer av data och 

kopplas direkt till miljöcertifieringen Miljöbyggnad som är ett välanvänt system i branschen.  

 

Brukar era byggnader också ha någon typ av miljöcertifiering? 

Miljöbyggnad är väldigt vanligt för byggnader, men det är också vanligt med Svanenmärkning, där 

det finns poängkrav för koldioxidminimering av stommen. Sedan arbetar vi lite grann med BREEAM 

och LEED, så alla projekt har i princip någon typ av miljöcertifiering. 

 



 

 

Intervju 4 

 

Information om Erik Serrano 

Intervjumetod: Mailintervju 2019-04-10 

Utbildning: Civilingenjör väg- och vattenbyggnadsteknik 

Lärosäte: Lunds tekniska högskola 

Befattning: Arbetar just nu som professor inom träbyggnadsteknik på Lunds universitet.  

 

Vilken stomtyp med hänsyn till material är det bästa alternativet ur miljösynpunkt? Motivera. 

Träbaserade material, tack vare dessa materials egenskaper vad gäller koldioxidlagring, förnybarhet 

och lägre densitet som ger färre transporter. 

 

Har ni upptäckt skillnader i materialkostnader vid de olika stomtyperna? Vart kan man se 

dessa skillnader? 

Saknar kunskap om kostnadsbilden för att kunna svara på detta. 

 

Hur pass mycket styr materialkostnad och byggtid valet av stommaterial? 

Byggtid är nog, eller borde vara den viktigare parametern. 

 

När är det en fördel/nackdel att välja trästomme? 

En nackdel är när man bygger höga hus med mer än cirka tio till tolv våningar. 

 

Vill du att man ska bygga mer i trä? Varför? 

Ja,  det är till nytta för skogsindustrin som är en viktig del av Sveriges näringsliv samt för miljön och 

klimatet. 

 

Vilken är den svåraste utmaningen med att bygga i KL-trä och vad finns det för lösningar? 

En utmaning är akustik och vibrationer, som kan lösas med avancerade bjälklagsuppbyggnader och 

isolermaterial eller med användning av betong i samverkansbjälklag.  

 

Ytterligare en utmaning är att bygga höga på grund av det sker stora deformationer och accelerationer 

i samband med vindlaster. En åtgärd kan vara samverkan- eller hybridkonstruktion, det vill säga att 

kombinera med stål och betong. 

 

Vad gör du för att försöka övertyga och hjälpa beställare att från början välja en trästomme? 

Jag arbetar inte direkt mot beställare. 

 

Tycker du att utvecklingen har skett tillräckligt snabbt sedan lagändringen 1995? 

Nej! Det har varit en mycket långsam utveckling. 

 

Hur har förändringen sett ut för träbyggandets marknad de senaste åren? 

Marknaden har varit lite upp och ner, men är åter på väg uppåt. För cirka tio år sedan var väl en andra 

“träbyggnadsboom” mellan år 2003 och 2008.  

 

Hur ser skogstillväxten ut? Ökar den eller minskar den i samband med avverkningen? 

Normalt sett avverkar vi mindre än vad tillväxten är, så tillgången på skog ökar. 

 

 

 



 

Om träbyggandet fortsätter att öka, vad behöver man vidta för lösningar för framtida 

avverkning? 

Jag tror inte att det handlar om att avverka mycket mer, utan snarare att andra produkter inte kan 

tillverkas av skogen. 

 

Vad är den senaste forskningen inom träbyggnad? 

Frågan är väldigt bred, men det sker exempelvis forskning kring höga trähus, vibrationer i 

träkonstruktioner, förbandsteknik och KL-trä. 

 

Vilka lösningar finns för att höja funktionen och säkerheten i ett KL-trähus, t.ex. ljud, brand 

och fukt? 

Jag hänvisar till KL-trähandboken då detta är en mycket bred fråga. 

 

Vad finns det för metoder för att ”konkurrera” träbyggandet med betongbyggandet? 

Att visa på goda exempel och upplyser om den förkortade byggtiden. 

 

Vad tror du är lösningen för att uppnå klimatlagens mål senast år 2045 inom bygg-och 

fastighetsbranschen? 

Att man använder rätt material på rätt plats, klimatförbättrad betong och biobaserade kompositer. 

 

Hur skiljer sig miljöpåverkan för tillverkningsprocess och transport för trä och betong? Vad 

visar materialens EPD:er ur ett LCA-perspektiv? 

Jag kan för lite om detta för att kunna svara på frågan.  

 

Tycker du det saknas kunskap om träbyggnad inom byggbranschen? Hur ska man försöka 

övertyga dessa aktörer? Hur kan kunskapen förmedlas? 

Ja, det saknas kunskap. Det enda sättet är att göra som man gjort i flera omgångar sedan 1990-talet: 

utbildningsprogram, promotion, pilotprojekt, visa på goda exempel och mer trä i utbildningen etc. 

 

Går det att bestämma vilket material som är mest lämpligt att använda i flerbostadshus? 

Nej, varje material har sina för- och nackdelar. Men om man kan välja mellan olika material som har 

samma tekniska egenskaper, och jämförbar ekonomi där begreppet ekonomi borde inkludera alla 

kostnader, inklusive kostnader för klimatpåverkan, bör man naturligtvis välja det material som har 

minst miljöpåverkan.  

 

Har byggbranschens synsätt gällande trä som byggnadsmaterial i flerbostadshus förändrats? 

Hur isåfall? 

Ja, det har förändrats. Det är en tydligt ökad positivism de senaste tio åren, jämfört med utvecklingen 

från år 1995 till 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Intervju 5 

 

Information om Martin Erlandsson 

Intervjumetod: På plats 

Utbildning: civilingenjör samt doktorsexamen i byggnadsmaterial 

Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan 

Arbete: Gruppledare för forskningsgruppen Sustainable Buildings på IVL Svenska Miljöinstitutet och 

är specialist inom LCA-metodik och har tjugofem års erfarenhet av konsultverksamhet samt 

vetenskaplig forskning inom området. 

  

Vissa EPD:er för KL-trä visar negativa utsläpp och vissa inte, hur kommer det sig? 

Dessa måste man räkna baklänges på och redovisa vid sidan om, ibland är det lätt men ibland är det 

svårt att göra det. Den metod man vill räknar med är Global Warming Potential Greenhouse Gases, 

det vill säga växthusgasernas bidrag till klimatpåverkan (GWPGHG). 

 

Stora Ensos KL-trä har ett högre GWP-värde en andra KL-träprodukter om man räknar med en 

lastbilstransport till Sverige eftersom den är tillverkad i Schweiz eller Österrike och behöver 

importeras hit. Om det transporteras hit med lastbil blir det högre miljöpåverkan, men är det större 

objekt kan de skickas med järnväg och då blir det samma klimatpåverkan som för andra producenter i 

Norden. 

  

Vi har valt Martinsons för att de är stomleverantör för referensprojektet 

Det finns en uppdaterad EPD för Martinsons KL-trä med ett GWP-värde på 45,6, vilket är lägre än 

den tidigare och det beror på att de har bytt lim. Eftersom KL-trä är förnybart och att det används 

mycket förnybar energi är andelen lim viktig för slutsiffran. 

  

I Norge har Stadsbygg ställt krav på att bostäder ska ha EPD:er och därför har man där varit tvungna 

att ta fram det. Därför finns det många EPD:er på den norska marknaden eftersom det fanns en större 

efterfrågan där. Jag har varit med och tagit fram kriterierna för Miljöbyggnad 3.0, där man vill gynna 

EPD:er där syftet är att leverantörer ska konkurrera med varandra och produkternas miljöprestanda 

istället för att en EPD som visar ett medelvärde för en produkt eller produktgrupp.  

 

Det finns till exempel EPD:er för sågade varor som är ett medelvärde för trettio olika sågverk eller 

EPD för en generell svensk betongfabrik, men vi vill helst ha en EPD per företag och specifik 

produkt, så man kan köpa den bästa produkten på marknaden. 

  

Hur långt har ni kommit med EPD i Sverige? 

Just nu sker det en digitalisering av alla EPD:er. I Tyskland har man redan tillämpat detta och i Norge 

kommer det att göras i maj 2019. I Sverige kommer vi under detta år ha ett projekt som görs i två steg, 

som förhoppningsvis startar efter sommaren och kommer att vara komplett före årets slut. 

  

Sökandet bland olika EPD:er kommer att försvinna till hösten i och med en webbtjänsten som IVL 

lanserar. När man är inne i BM-verktyget och valt sina byggresurser så kopplar man upp sig till en 

webbtjänst där man kan söka på EPD:er för olika material. Den kommer kunna säljas vidare till 

företag och ska även kunna användas tillsammans med andra klimatverktyg för att få samma 

funktionalitet. 

 



 

Varför visar de flesta EPD:er endast produktionsfasen? 

Standarden säger att det bara är det som behöver anges (dvs A1-3). När vi sedan räknar i våra 

mjukvaror har en kalkyl lästs in, som berättar hur mycket spill som bildats samt energiåtgången för 

bygget beroende på vilket metod de har använt. Detta betyder att även om det står en siffra i en EPD 

så används den normalt sett aldrig, för det är bara någonting som någon skattat. Entreprenören 

däremot vet hur byggnaden kommer att byggas och hur betongen kommer att användas. 

  

Hälften av oss som jobbar med detta menar att det bara är att kasta pengarna i sjön när man fyller i 

fler faser än produktionsfasen, medan andra tycker det är bättre att man har ett värde som kan bli 

standard, men då börjar folk tro att det är ett sant värde, vilket inte är bra enligt mig. 

  

Vad använder ni för metoder vid beräkning av miljöpåverkan? 

Det finns ett verktyg som heter Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM), där man kan räkna 

manuellt som håller på att digitaliseras. En IFC-fil läses in via Vicon och översätts till en kalkyl som 

ger både kostnader, tid och volym. 

  

Om man använder Sektionsdata som underlag till BM:s klimatdeklaration, så är fördelen att det 

innehåller alla resurser i kalkylen som en vikt, som förenklar inläsningen betydligt. Notera att man i 

en LCA alltid behöver uppgift på vikten för att räkna fram miljöpåverkan från transporter. 

  

EPD:erna på Svensk Betong förutsätter att man använder Cementas bascement, men att man följer 

dessa råd betyder inte att det är så det ser ut på marknaden. Jag har tagit reda på hur marknaden ser ut 

och kommit fram till att det relativt stora andelar cement som baseras på portlandcement CEM I, den 

med högst miljöpåverkan. I princip är all import av prefabricerad betong gjord på CEM I och 

dessutom importeras elementen oftast med lastbil från Polen, via Tyskland eller Finland och sedan 

vidare till Sverige, vilket inte är representativt för prefabindustrin som importeras. I Sverige finns 

leverantörer som kan miljöoptimera sina produkter. 

  

I framtiden så förväntas det att BIM-objekten har ett recept så man kan använda den direkt och spegla 

beroende på vilken typ av byggnad det är. Ett exempel är att man ska välja en innervägg av typen ett 

till fyra som har en viss tjocklek och tar en färdig byggnadstyp. Sedan bestämmer man innerväggens 

utformning, vilket väldigt fort ger en kalkyl. Men i dagsläget är det ovanligt eftersom det är för dyrt. 

  

Hur stor andel av all cement importeras? 

Femton procent importeras enligt uppgifter, men detta är siffror som antagligen bara gäller för 

fabriksbetong. För prefabricerad betong har jag inga marknadsandelar för, men jag skulle gissa på 

minst en tredjedel. 

 

Betong innehåller naturgrus som är en ändlig resurs. Hur ser framtiden ut för betongbranschen 

om bristen på naturgrus uppstår? 

Det går att använda hundra procent krossbaserade produkter, det är endast en kostnadsfråga. Det är 

billigt att gräva ur en grustäkt, så det är en rent ekonomisk fråga. Men skulle det förbjudas imorgon så 

kommer de att fixa det. En vanlig betong innehåller normalt sätt krossat material, men i vissa delar av 

landet finns det mycket naturgrus, men det är ju ett undantag. Vanligtvis används bergkross när man 

gör betong och då kommer man alltid ha de där lite grövre. Problemet är att hitta finfraktionerna med 

rätt siktkurva och skapa de som har samma fraktioner som naturgrus, men det hanteras om det behövs. 

 

 



 

Vill du att man ska bygga mer i trä? Varför? 

Man får bygga med vad man vill, bara det har låg klimatpåverkan. Det finns ett system som heter 

“noll koldioxid”/NollCO2 där man har infört klimatkompensation, vilket betyder att man köper 

utsläppsrätter eller installerar solceller som gör att förhållandet till att köpa blir lägre. Men först 

behöver man dra ner miljöpåverkan så mycket som möjligt och sedan fokusera på att 

klimatkompensera. 

  

Så länge man håller sig under 240 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter får man bygga hur 

man vill i NollCO2, men det är lättare att uppnå det här kravet med en träbyggnad jämfört med betong 

eller stål. 

  

Vi har hjälpt ett fastighetsbolag att klimatbanta 30 000 kvadratmeter till nästan hälften för ett 

rättshuset i Malmö, en kalkyl som för övrigt baserat på en BIM-modell. För att komma ner i de här 

siffrorna så måste man använda konstruktionsstål baserat på hundra procent återvunnet stål, men vi 

har bara hittat en enda leverantör av det här. När det gäller armeringen är det ganska vanligt att man 

har hundra procent återvunnet stål men på konstruktionsstål är det ungefär femtio procent, i bästa fall. 

För att klara kraven med betong behövs klimatförbättrad betong och den innehåller mellan fyrtio och 

femtio procent slagg. 

  

Jag har skrivit en artikel, tillsammans med KTH, där en jämförelse mellan fem olika byggplattformar 

undersöks och den ger ett svar på det ni ska räkna fram. Det finns även en sjätte variant för pelardäck 

och den kommer ner i den här klimatbantade varianten lika mycket som träkonstruktionerna, så allt 

beror hur man gör. 

  

Idag finns det inte möjlighet att veta hur man kan tillgodoräkna att man fångar in koldioxiden och 

lagrar det i jordskorpan. När trä byggs in i en konstruktion blir det en kolsänka som tillgodoräknas, 

men vid LCA-beräkningar hoppar man över det och säger att det är noll. Skulle man ha samma 

metodik som används i klimatrapporteringen då hade faktiskt KL-träbyggnaderna varit klimatneutrala. 

  

Betongbranschen marknadsför att betongbyggnader binder tjugo procent koldioxid och att 

materialet kan återvinnas. Tar ni hänsyn till detta när ni framställer en EPD? 

De där tjugo procenten stämmer inte med verkligheten om man ser till ett produktperspektiv och så 

som det ser ut idag, man pratar maximalt fyra procent under en femtioårsperiod och max sju procent 

under en hundraårsperiod, det är en mycket långsam process vilket inte gör det realistiskt. 

  

De tjugo procenten du nämner förutsätter även när huset inte används och då krossas ner, ungefär som 

en sandfraktion som får ligga flera år och karbonatisera. Men så går det inte till idag och troligen inte i 

framtiden heller, istället sönderdelas det till en fraktion som kan användas till vägunderbyggnad. När 

det väl hamnat där så kommer karbonatiseringen att avstanna, så att förstöra och göra en fin fraktion 

utav det som bara belastar miljön, det är ingen som vill göra det. Att finkrossa betongen kräver 

dessutom utsläpp som inte beaktas i dessa tjugo procent. 

  

I framtiden kommer den klimatförbättrade betongen, med cementtyp 1 att bli ersatt med bindemedel 

som innehåller fyrtio till femtio procent slagg och denna karbonatisering ska inte tillgodoräknas 

betongen (som inte ”betalt” för dess klimatpåverkan i en LCA). Om man räknar enligt standarden för 

betongprodukter så är man nere på tre till fem procent karbonatisering under hundra år. 

Karbonaterisering är bra ur miljösynpunkt, men för en byggnad är det en grund för 

armeringskorrosion, som är en nedbrytningsprocess. Därför vill man inte ha en för stor 



 

karbonatisering för utvändigt exponerad betong, det är ju detta som bestämmer dess livslängd 

egentligen. 

  

Det finns klimatlagar som vi ska nå senast 2045, hur tror du att man når dom fortast och på 

bästa sätt inom bygg- och fastighetsbranschen? 

Med dagens teknik så går det att halvera miljöpåverkan per kvadratmeter byggnad. Om man 

tillgodoräknar att man bygger med trä så tillgodoräknas även kolsänkan och därmed går det att uppnå 

klimatneutralitet nu 2019. Men däremot kommer cementbranschen behöva mellan tre till tio år innan 

de uppnår “carbon capture storage” (CCS), alltså koldioxid i form av lagring på plats som gör att de 

också kommer komma ner i klimatneutralitet. Om biogen koldioxid fångas in och lagras så kommer 

de kunna generera negativa utsläpp! 

  

Klimatlagarna är ett ramverkslag, men är egentligen mål och Naturvårdsverket har gjort en rapport där 

det konstateras att den lagen aldrig kommer uppfyllas med de politiska beslut som finns idag, utan fler 

åtgärder krävs. Det finns inte några styrmedel som ser till att man väljer dessa lösningar, för 

koldioxidinfångning och lagringen kostar. 

  

Går det att bestämma vilket material som är mest lämpligt att använda i flerbostadshus som 

stomme ur miljösynpunkt? 

Nej, det är en omöjlig uppgift. Om det endast är ur miljösynpunkt så är det lättare att klara 

miljökraven med en träbyggnad och dessa klarar man redan nu, men för att uppnå klimatneutralitet 

med en betongbyggnad så behöver de arbeta med koldioxidinfångning och lagring, det vill säga 

“carbon capture storage” för att nå miljökraven. När betongbranschen väl har ställt om kommer de 

också kunna vara klimatneutrala, men just nu så är trä det lättaste sättet klara det. 

  

Dessutom består en träbyggnad också av betong i till exempel grundplattan, så att bygga helt med trä 

går inte. 

 

Tycker ni på IVL att det saknas kunskap om träbyggnad inom byggbranschen? Hur gör ni för 

att övertyga dessa aktörer? Hur förmedlas kunskaper som ni har? 

Vi arbetar med kunskapsspridning i vilken miljöprestanda de olika stommarna har till exempel via 

olika rapporter. Det finns också förslag på ett lagkrav med en obligatorisk klimatdeklaration år 2022, 

som innebär att alla som beställer ett hus måste ta fram en klimatdeklaration och detta ingår i 

fyrpartiöverkommelsens budget. 

  

Sannolikt kommer kravet medföra att klimatdeklarationen dessutom har ett framräknat värde som 

man kan jämföra med, så att privatpersoner kan göra ett medvetet val när de väljer eller bygger sin 

bostad. 

  

  



 

Senaste forskningen som IVL arbetar med som du vill dela med dig av? 

IVL har en doktorand som forskar och skriver artiklar om detta. Sedan har vi en till doktorand som 

har kollat mycket på just träbyggnad, med något kallat dynamiskt LCA, som är ett sätt att undersöka 

sänkning av koldioxid när byggnaden står färdigt. 

  

Vid utsläpp bryts koldioxiden ner och avtar, men det går aldrig mot noll. Det blir alltid en liten rest 

kvar på strax under tjugo procent. Effekten av klimatpåverkan beror endast på integreringssteg i antal 

år, men man räknar alltid som GWP100, dvs. integrering över hundra år. 

  

Men när man ska räkna på detta och att trädet växer, så är det hundra år. Sedan ska träet kanske 

byggas in i en byggnad i ytterligare hundra år och sedan växa upp i hundra år till. Nu är man uppe i 

trehundra år och därför funkar inte tidsperspektiven, så detta har jag och min andra doktorand arbetat 

med och skrivit artiklar om. 

  

Vi jobbar ganska intensivt med både verktyg, digitalisering och forskningsprojekt, exempelvis Mistra 

Carbon Exit där en kollega till mig jobbar med den här typen av frågor. Sedan har vi även Mistra 

Digital Forest där man tittar på skogsindustrins produkter. 

 

Hur ser det ut med avverkningen i Sverige? 

Sveriges skogar växer och har ett nettoutskott som gör att kolsänkan ökar, men när vi räknar så 

översätter vi det till en produkt. Att skogen växer betyder att det blir fler produkter och det fördelas 

sedan på olika produkter. 

  

Tänk att man har kol på en tidsaxel och att det från början inte finns någon skog, sedan börjar den 

växa och därefter avverkas det, då byggs det upp en kolsänka. Detta sker med en rotationstid på 

ungefär sjuttio år och till skillnad från att koldioxiden belastar så blir det till något nyttigt. Hälften av 

den här koldioxiden kommer ge en positiv klimateffekt, men det sker bara en gång och upprepas 

sedan i all oändlighet. 

  

Sedan kan man även säga tvärtom, det vill säga att man har en gammelskog som man börjar odla och 

då uppstår ett kollager. När man sedan avverkar denna första gången blir det “carbon depth”, alltså en 

skuld som kommer vara miljöpåverkande. Men andra gången skogens får växa upp och sedan 

avverkas så är den klimatneutral. På detta sätt räknar man i en EPD, exempelvis -650 kg CO2/m
2 i 

skede A, sedan händer det ingenting i skede B och i skede C eldas det upp eller återvinns. Summan 

där blir alltså lika med noll, vilket medför klimatneutralitet. 

  

Vad är vanligast att man gör med spill från KL-trä? 

Det mest vanliga är att det används som flis till fjärrvärmeverk. 

  

Kan ett betonghus stå lika länge som ett trähus och tvärtom? 

Stommen kan stå lika länge oavsett om det är trä eller betong, de är gjorda för att stå en längre tid. 

Men allting som sitter exponerat mot fasader är ett problem och det gäller alla material. Jag brukar 

säga att man väljer aktivt en stomme och en byggplattform, men fasadmaterialet inget med stommen 

att göra utan är mer en arkitektonisk fråga. 

  



 

Har man sett skillnader i miljöpåverkan om ett trähus behöver rivas efter femtio år? 

Jag har försökt leta om det finns någon som har undersökt om det är större sannolikhet att man väljer 

att bygga om en trästomme eller betongstomme. Just nu finns det inget svar på detta för man har inte 

byggt trästommar så länge. Men vilka betongstommar väljer man att behålla eftersom det är bra ur 

miljösynpunkt? 

  

Bakom NK äger Pembroke en fastighet där man konstaterat att det är för låg takhöjd och huset 

behöver därför rivas. Byggnaden är i platsgjuten betong, därför går det går inte att göra någon annan 

åtgärd och det skulle kunna medföra att man skulle tjäna på att bygga husen med lite högre takhöjd. 

  

På Brinellvägen 10B på KTH, där jag sitter på CEED:s miljöenhet, är det högt i tak därför att man i 

framtiden har tänkt att det ska gå att göra om till utbildningslokaler och därför är varje våningsplan 

cirka tre meter högt. Där har man också förberett med tomrör till nya våtrumsgrupper om det ska 

komma en toalett någonstans, det är alltså redan designat i förväg. 

  

Vilken är den svåraste utmaningen med att bygga i KL-trä respektive betong anser du? 

Betongens akilleshäl är uttorkningstiden, som därmed förlänger byggtiden. Modern betong har en 

tätare matris, en tätare struktur som gör att den torkar ut långsammare. Det betyder speciellt då man 

har plastmattor vilket kan finnas i skolor, sjukhus och så vidare, då uttorkningstiden blir väldigt lång. 

Alternativt så går det åt mycket energi för att torka ut detta snabbare. Så är det är väldigt långa 

uttorkningstider, alternativt väldigt mycket energi för att torka ut det.  

  

Ett problem med KL-trä som jag förstått det är akustiken, där man måste bygga på ganska mycket på 

bjälklag och väggar för att klara ljudkraven. Bygger man dessutom ett trähus högre än åtta våningar 

får man även byggnadsdynamiska effekter, då behöver man en massa för att dämpa svängningarna för 

att det ska bli en behagligare bomiljö. 

  

Det finns till exempel samverkanskonstruktioner mellan KL-trä och betong där man använder ett KL-

träbjälklag, en betonggjutning ovanpå och med hjälp av dubb bildas det en samverkan. Detta medför 

att man får synligt KL-trä nedtill, större spännvidder och ett bjälklag som klarar akustikkrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 - Lista på EPD:er 
 

  



 

KL-trä 

Ägare av deklarationen: Martinsons Såg AB 

Godkänd datum: 2019-03-19 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/135789-

1557385801/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-345-236-NO_KL-tre.pdf 

 

Betong för bjälklag inomhus, standard 

Ägare av deklarationen: Svensk Betong 

Godkänd datum: 2017-03-27 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/137262-1490683923/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-

1296-419_Betong-f--r-bj--lklag-inomhus--standard.pdf 

 

Betong för bjälklag inomhus, klimatförbättrad 

Ägare av deklarationen: Svensk Betong 

Godkänd datum: 2017-03-27 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/137265-1490684061/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-

1297-419_Betong-f--r-bj--lklag-innomhus--klimatf--rb--ttrad.pdf 

 

Plattbärlag 

Ägare av deklarationen: ABetong 

Producerad: april 2019 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/92/61/epd_pelare_bjalklag_balkong_april

_2019.pdf?download=1 

 

Yttervägg, halvsandwichvägg 

Ägare av deklarationen: ABetong 

Producerad: april 2019 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-

och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1 

 

Innervägg, massivvägg 

Ägare av deklarationen: ABetong 

Producerad: april 2019 

Hämtad: 2019-04-22 

https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-

och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1 

 

Armeringsstål 

Ägare av deklarationen: Celsa Steel Service AB 

Uppdaterad datum: 2015-08-10 

Hämtad: 2019-04-22 

https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20Service%2

02018.pdf 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/135789-1557385801/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-345-236-NO_KL-tre.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/135789-1557385801/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-345-236-NO_KL-tre.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137262-1490683923/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1296-419_Betong-f--r-bj--lklag-inomhus--standard.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137262-1490683923/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1296-419_Betong-f--r-bj--lklag-inomhus--standard.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137265-1490684061/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1297-419_Betong-f--r-bj--lklag-innomhus--klimatf--rb--ttrad.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137265-1490684061/EPDer/Byggevarer/Betongvarer/NEPD-1297-419_Betong-f--r-bj--lklag-innomhus--klimatf--rb--ttrad.pdf
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/92/61/epd_pelare_bjalklag_balkong_april_2019.pdf?download=1
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/92/61/epd_pelare_bjalklag_balkong_april_2019.pdf?download=1
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1
https://www.abetong.se/system/files_force/assets/document/ae/96/epd_ytter-och_innervaggar_april_2019.pdf?download=1
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20Service%202018.pdf
https://gryphon4.environdec.com/system/data/files/6/8564/epd305%20Celsa%20Steel%20Service%202018.pdf


 

Konstruktionsvirke (Structural timber of spruce and pine) 

Ägare av deklarationen: Norwegian Wood Industry Federation 

Godkänd datum: 2015-03-09 

Hämtad: 2019-05-08 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/135816-

1481285791/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-308-179-EN_Structural-timber--English-

version.pdf 

 

Brandgips 

Ägare av deklarationen: Gyproc AB 

Godkänd datum: 2016-01-13 

Hämtad: 2019-05-08 

https://www.gyproc.se/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/document-files/Environmental-

SE/SE%20V2%20epd389%20Gyproc%20Protect%20F%20-%20Fire%20board.pdf 

 

Lösull 

Ägare av deklarationen: Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER 

Godkänd datum: 2016-04-07 

Hämtad: 2019-05-08 

http://www.mynewsdesk.com/material/news/160329/download?resource_type=resource_attached_pdf

_document 

 

Mineralull 

Ägare av deklarationen: Paroc AB 

Godkänd datum: 2014-09-15 

Hämtad: 2019-05-08 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/137072-

1486116676/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD00265E_Paroc-Insulation--product-group-with-

density-70-kg-m--_1.pdf 

 

https://www.epd-norge.no/getfile.php/135816-1481285791/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-308-179-EN_Structural-timber--English-version.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/135816-1481285791/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-308-179-EN_Structural-timber--English-version.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/135816-1481285791/EPDer/Byggevarer/Heltreprodukter/NEPD-308-179-EN_Structural-timber--English-version.pdf
https://www.gyproc.se/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/document-files/Environmental-SE/SE%20V2%20epd389%20Gyproc%20Protect%20F%20-%20Fire%20board.pdf
https://www.gyproc.se/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/document-files/Environmental-SE/SE%20V2%20epd389%20Gyproc%20Protect%20F%20-%20Fire%20board.pdf
http://www.mynewsdesk.com/material/news/160329/download?resource_type=resource_attached_pdf_document
http://www.mynewsdesk.com/material/news/160329/download?resource_type=resource_attached_pdf_document
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137072-1486116676/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD00265E_Paroc-Insulation--product-group-with-density-70-kg-m--_1.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137072-1486116676/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD00265E_Paroc-Insulation--product-group-with-density-70-kg-m--_1.pdf
https://www.epd-norge.no/getfile.php/137072-1486116676/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD00265E_Paroc-Insulation--product-group-with-density-70-kg-m--_1.pdf
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