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Abstract 
 
A problem with the construction line of business versus the environment is that there are not that much 
knowledge and rules around the carbon dioxide emissions that several construction projects releases. 
A lot of companies that we contacted didn´t have the knowledge about the carbon dioxide that releases 
from the construction projects that they´ve built. This is understandable because it is a very difficult 
calculation to do, it requires very advanced tools and knowledge around the subject to make detailed 
calculations. With this master thesis, we want to compare prefabricated buildings with different 
materials from an environmental perspective with a focus on the carbon dioxide. The different 
materials we are comparing are steel and tree. 
 
The purpose with this master thesis is to create a basis for Riki AB so that they will have a better sight 
on the environmental impact from their steel prefabrications which is shipped from China and this will 
be done with a comparison between a Swedish traditional half prefabricated apartment building. 
 
The first step for the thesis has been a literature study and interviews about the subject. The obtained 
literature study consists of rapports, relatable thesis, analysis and digital internet sources. The 
interviews were implemented with companies which were knowledgeable of prefabrication and 
materials, this was done to get a deeper understanding of the materials effects of the environment. 
 
The result of this examination results that the prefabricated apartment buildings made of steel from 
China has a larger carbon dioxide emission compared to the Swedish half prefabricated apartment 
buildings made of tree. 
 
 
 
Keywords: carbon dioxide environment, greenhouse gases, wood, steel, modular housing, China, 
Sweden, prefabricated  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett problem med byggbranschen kontra miljön är att det inte finns mycket kunskap och regler kring 
koldioxidutsläppen byggprojekt släpper ut. Många företag som kontaktades hade ingen kunskap kring 
koldioxidutsläppen som släpps ut av de byggnader som byggts av dem. Detta är förståeligt eftersom 
det är en väldigt svår beräkning att utföra, det krävs väldigt avancerade verktyg och stor kunskap kring 
ämnet för att hamna rätt. Med detta examensarbete vill vi jämföra olika typer av modulbyggnader och 
materialval och deras miljöpåverkan med ett fokus på koldioxiden. De olika materialen som jämförs är 
stål och trä. 
 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för Riki AB, då de ska få en bättre inblick på den 
miljöpåverkan deras stålmoduler har som fraktas från Kina och detta ska göras genom en jämförelse 
med en svensk traditionell halvprefabricerad flerbostadshus.  
 
Det första steget av arbetet har varit en litteraturstudie och intervjuer kring ämnet. Den inhämtade 
litteraturen består av rapporter, relaterade examensarbeten som berör detta ämne, analyser och digitala 
Internetkällor. Intervjuerna har genomförts med företag som är kunniga av prefabrikation och material, 
detta för att få en djupare förståelse av materialens påverkan av miljön.  
 
Resultatet av denna undersökning tyder på att de stålen tillverkade modulbyggnaderna från Kina har 
en större koldioxidutsläpp jämfört med de svenska halvprefabricerade flerbostadshusen gjorda av 
materialet trä.   
 

 

Nyckelord: Koldioxid, miljö, växthusgaser, trä, stål, modulhus, Kina, Sverige, prefabricerad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 
 
Examensarbetet är det avslutande momentet i högskoleutbildningen Byggproduktion (120hp) 
på Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet har utförts i form av ett samarbete med 
Riki AB.  
 
Vi vill tacka våra handledare för det stöd och hjälp de bidragit med under arbetets gång. Vi 
riktar vårt tack till våra handledare, Hans Zetterholm (KTH) och Richard Lantz (Riki AB) 
 
Vi vill även tacka alla som medverkat till studien. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att bygga modulhus eller prefabricerade hus har blivit allt mer populärt runtom i Europa. 
Prefabricerade hus är precis som namnet säger, byggnaderna tillverkas i fabrik där de byggs ihop utav 
olika element eller moduller och transporteras sedan till byggplatsen där de monteras upp och sätts 
ihop.  
 
Huvudsakligen så brukar alla huselementen som väggar, bjälklag och takpaneler framställas i fabriken 
och sedan skickas iväg till byggplatsen, somliga väljer att installera in VVS och el delar i efterhand på 
byggplatsen. Det går även att installera in VVS och el delarana redan på fabrik. Allt beror på hur 
företaget som har hand om projektet vill lägga upp det hela.   
 
Förmånerna med att tillverka ett modulhus/prefabricerat hus är många. Det är enkelt att bygga upp 
dem, både tidsmässigt och arbetsmässigt, speciellt i länder där klimatet kan ha en påverkan på 
byggprocessen. Detta är på grund av att modulhusen just tillverkas inomhus och inte blir påverkas utav 
faktorer som väder eller vind vilket gör att byggandet får ett löpande flöde. En annan förmån är att 
dem är energisnåla, detta gör att dem har en positiv inverkan på miljön. (Ecoreadyhouse 2017) 
 
 
Miljön har under en längre tid varit ett stort fokus runtom i världen. Vår jord blir ständigt utsatt för 
olika sorters föroreningar och skador från olika faktorer som förbränning utav fossila bränslen, 
avskogning etc. Av den anledningen har man valt att försöka ha ett miljövänligare förhållningsätt 
inom många olika branscher, genom att bland annat minska på dem farliga utsläppen som till exempel 
koldioxid.  
 
Byggbranschen har försökt ta ett kliv mot ett miljövänligare arbetsätt genom att tillverka mer 
energisnåla hus samt minska sitt utsläpp på de olika växthusgaserna, dock så är byggbranschen en av 
de större aktörerna som påverkat jorden med sitt koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. År 2014 
stod dem för ca 6,4 % av allt utsläpp runt om i världen. (WWF 2017) 
 
 
År 2015 stod bygg och fastighetssektorn inför ca 18 % utav Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, 
vilket motsvarar ca 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter tillsammans med 9,3 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter som kommer från importvaror utomlands. (Boverket 2018) 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket av modulbyggnadernas material som har störst utsläpp 
vad gäller koldioxid. Den ena byggnaden är byggd utav trä och den andra byggnaden är byggd utav 
stål. En beräkning på koldioxidhalterna kommer att jämföras beroende på två faktorer, vilket är 
byggnationen utav dem samt transporten.   

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie är att jämföra mängden koldioxid som friges mellan stålet som finns i en 
modulbyggnation vars produktion är i Kina med träet i ett traditionellt svenskbyggt halvprefabricerat 
flerbostadshus. En beräkning av transporten utav modulerna som kommer från kina ska också göras, 
utsläppet från transporten ska även jämföras med stålets utsläpp för att se huruvida stor påverkan den 
bidrar med.  

 

1. Vilket släpper ut mest koldioxid, stålet i modulhuset från Kina eller träet i det svenskbyggda 
halvprefabricerade flerbostadshuset? 

2. Hur stor påverkan har utsläppet från transporten? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet undersöker mängden koldioxidutsläpp från stålet i ett modulhus vars byggnation är satt i Kina 
kontra träet i ett traditionellt svenskbyggt halvprefabricerat flerbostadshus. I rapporten ska en 
beräkning av koldioxidutsläppen samt en beräkning av transporten framgå. Utgångsläget för 
koldioxidutsläppen kommer innefatta olika faktorer; Från att de är redo för transport till destination av 
arbetsplats samt byggnation av modulbyggnaderna.  

1.5 Metod 
I detta avsnitt kommer tre olika metodval att presenteras för arbetet och ett överskikt av studiens 
arbetsgång redovisas. 

1.5.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie kommer utföras inom ämnesområdet baserat på rapporter, tidigare examensarbeten 
som är relaterad till ämnet och texter. Anledning till en teoretisk studie är för att kunna göra en 
jämförande bedömning kring de modulbyggnader som fraktas från Kina gentemot de prefabricerade 
husen i Sverige. Detta görs för att få en bättre uppfattning kring de olika beståndsdelar som 
byggnaderna är uppbyggda utav, för att därpå göra en kalkyl på dessa modulbyggnaders 
koldioxidutsläpp i jämförelse med ett traditionellt svenskbyggt prefabricerat hus. 

1.5.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är en forskningsform som har till syfte ge en djupare förståelse kring det man 
undersöker. En kvalitativ metod kan man utföra på olika sätt. I denna studie har vi valt att använda oss 
av intervjuer.  

Vi har valt att intervjua både anställda och chefer från sex olika företag. De är etablerade och kunniga 
inom modulbyggnationer samt materialen trä och stål. Frågorna som ställs är relaterade till själva 
studiens frågeställning 
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Intervjufrågor: 

• Hur mycket koldioxid släpps ut per boyta vid tillverkning av era modulbyggnader? 
• Vilket materialval använder ni för modulerna ni tillverkar samt varför just de 

materialen? 
• Vilka åtgärder för minimalt koldioxidutsläpp vidtas vid tillverkning av era moduler? 
• Hur stor del av transporten bidrar till koldioxidutsläppet per boyta? 
• Hur mycket koldioxid släpps det ut ur 1 kg trä under tillverkningsprocessen? 
• Hur mycket väger en modul? 
• Hur många moduler finns det i ett flerbostadshus som ni producerar? 
• Hur mycket trä består modulen utav? 
• Hur mycket av modulen består utav stål? 

 

1.5.3 Kvantitativ metod  
En kvantitativ metod är en typ av forskningsmetod där man studerar data med kvantifierbara samt 
statistiska resultat. Det som görs är att utgå ifrån frågor som leder till mätbara resultat. Ett Vanligt 
verktyg inom den kvantitativa metoden är enkätundersökningar. I en kvantitativ forskning är resultat i 
ett sifferformat 

En av metoderna som inkluderas i arbetet är mätningar som ska göras på koldioxidhalten av 
modulbyggnaderna. Specifikt för de modulbyggnader som transporteras från Kina kommer ett stort 
fokus att läggas på transporten, detta för att uträkning på koldioxidhalten ska stämma. 

 

1.5.4 Översikt 
Arbetsprocessen för rapporten redogörs i nedanstående figur 1.1 som visar faktainsamling som steg 
nummer ett. Inom faktainsamlingen kommer litteraturstudie att tillämpas samt rapporter och studier 
som är ämnesrelaterade, sammanställningen av fakta för att kunna jämföra de olika modulbyggnaderna 
och för att kunna göra en utförlig kalkyl över koldioxiden. Avslutningsvis görs en analys av de 
sammanställda resultaten. 

 

 Figur 1.1 Arbetsprocess 
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Genomförande 
2. Litteraturstudie 
Val av lämplig litteratur samt examensarbeten relaterade till studiens ämnesområde skedde genom 
Diva-portal-KTH. Vi sökte även efter litterära källor via KTH:s högskolebibliotek och andra bibliotek 
runtom i Sverige, detta för att kunna finna relevant litteratur för ämnet. När vi sökte efter litterära 
källor utgick vi ifrån ett flertal sökord som var hjälpsamma för hittandet rapporter, studier och böcker 
kring ämnet. De olika sökord som användes var bland annat modulbyggnad, prefab, koldioxidens 
påverkan på byggbranschen, jämförelse av moduler, stålets koldioxidutsläpp, träets koldioxidutsläpp 
och industriellt byggande. Det var mycket enklare att hitta litteratur relaterad till studien via internet 
jämfört med biblioteken eftersom de böcker vi fick tag på som ansågs vara inom vårt ämnesområde 
hade en mer teknisk inriktning snarare än en mer miljöinriktad fokus. De rapporter, studier och 
dokument som valdes till studien var följande:  

• Prefabrikation – En studie av byggmetodens lönsamhet 2015-05-10 (Mattias Dahlvik och 
Johan Eriksson) 

Det är en studie om hur prefabrikation kan påverka följande, tid-, kostnad-, och 
miljöeffektiviteten på ett byggprojekt. Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för 
hur prefabrikation kan förbättra effektiviteten i byggbranschen.  

• En PPT om Riki AB och de visionerna samt mål de har med att bygga modulbyggnader med 
kinesiska moduler. 

Består av beskrivningar på hur modulerna är uppbyggda, tekniska beskrivningar, 
rumsbeskrivningar samt olika planlösningar på de modulerna som ska tillämpas. 

• Stålet och miljön – om den svenska stålindustrins insatser för miljön vad gäller stålets 
produktion, användning och återvinning (Widman, J) 

Detta är en rapport skriven av Widman, J. Rapporten handlar om hur står påverkan 
stålindustrin har gentemot miljön i samhället.  

• Klimatpåverkan från byggprocessen – Rapport från IVA och Sveriges byggindustrier. 

En fördjupande studie på byggprocessens påverkan av utemiljön, de har valt att i studien 
inkludera både påverkan av energianvändning samt koldioxidutsläpp. 
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2.1 Byggbranschens klimatpåverkan 
Byggprocessen i Sverige har en väldigt hög påverkan på miljön, enligt en studie gjort av IVA och 
Sveriges byggindustrier. De anser att kunskapen kring byggindustrins klimatpåverkan är väldigt liten 
och mer forskning kring ämnet bör uträttas. Enligt IVA är det cirka 10 miljoner ton CO2 som släpps ut 
per år just från Sveriges byggindustrier, varav 4 miljonerton motsvarar bostadsprojekt och 6 
miljonerton motsvarar anläggningsprojekt.  

Hustillverkningen effektiviseras kontinuerligt och den typ av energi som används för själva driften av 
byggnaden samt uppvärmningen är av ett mer klimat vänligare typ av el och fjärrvärme. Det som görs 
för en mer energieffektiv elanvändning är att man inför användning av värmepumpar. (IVA – M 
Rapport, Per Westlund & Maria Brogen 2012) 
  

 

2.1.1 Ett större fokus på klimatfrågan 
Inom byggindustrin sätter man tyvärr inte stort fokus på miljöfrågan. Enligt studier och observationer 
hos IVA beror det på att byggskedet har en obetydlig betydelse just inom driftsfasen detta gäller för 
både anläggning- och husprojekt. Byggprocessen anses vara någonting temporärt som tar slut då 
byggnationen av byggprojektet är avklarat.  

I Sverige byggs för cirka 325 miljarder svenska kronor varje år. Byggbranschen bygger beroende på 
den efterfrågan som finns. Under den senaste tiden har det varit en väldigt stor efterfrågan på just 
byggnationer och bostäder.  

 

 Diagram 1 (diagram taget från rapporten skriven utav IVA) 
 
 
Inom de byggregler som finns så ställer man endast krav på att minska energiprestandan. Det finns för 
lite kunskap kring miljöpåverkan inom byggindustrin och de verktyg som används, just därför är det 
svårt att ställa krav på klimatprestandan. (IVA – M Rapport, Per Westlund & Maria Brogen 2012) 
 

 

Figur 1: Klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige,   
uppskattning baserad på underlag från 2012. 
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2.2 Trä och miljö 
Sverige är ett land med ett stort överflöd av naturresursen trä. Det är ett naturligt material med väldigt 
många olika användningsområden. Det kan användas till att tillverka möbler, papper, plywood, tallolja 
m.m. och i detta fall för byggnation av bostäder. (Svenskträ 2018 (a)) 
 
Hållbarheten hos träet är enastående, hugger du ett trä kan du plantera två nya. Det är en förnybar 
naturresurs som är miljövänlig klimatsmart och väldigt enkel att arbeta med. (Svenskträ 2018 (b)) 
 

Enligt träguiden så släpper byggsektorn ut årligen 10 miljoner ton koldioxid det motsvarar den 
koldioxidutsläpp som alla bilar i Sverige släpper ut sammanlagt på ett år. Det är ett stort problem som 
måste åtgärdas.   

För att kunna utvinna trä krävs väldigt lite energi. Det är en färdigprodukt, utvinningsprocess kan se ut 
på så sätt att man hugger ned träd från skogar och transporterar de till olika sågverk beroende på 
ändamålet. I träet lagras koldioxid och i dess slutskede då den förbränns så har den lika stort 
koldioxidutsläpp som när den lagrat koldioxiden, på så sätt finns det ingen skillnad på det utsläpp som 
släpps vid lagringsskedet. Träd är återvinningsbart och kan även energi återvinnas. Det man kan göra 
är att riva ned eller nedmontera det och använda det i annat syfte, exempelvis möbler, ramar och 
papper. Energiåtervinningen kan göras genom det avfall som sorteras och flisas som sedan används 
som biobränsle, detta gör så att fossila bränslen ersätts, det är en hjälpande metod för att minska 
växthuseffekten. (Träguiden 2018) 
 

Vid tillverkning- och utvinningsfasen släpper trä ut 40,9 gram koldioxid per kilogram enligt CPM. 
(Center for Environmental Assessment of Product and Material Systems) CPM är en databas med 
LCA analyser som är utvecklad av det Svenska livscykel centret med ett samarbete med Chalmers 
universitet. (Svenskalivscykel centret cpmdatabase 2018 (a)) 
 

 

2.3 Stål och miljön 
Stål är ett av de viktigaste materialen i vårt samhälle, det finns många användningsområden för stål i 
dagsläget. Den har användningsområde inom fordon, byggnader, infrastrukturen, maskiner, industri 
och mycket mer.  

Stålindustrin i Sverige har en väsentlig betydelse för välfärden i landet. Industrin generar i positiva 
effekter såsom sysselsättningar skatt- och exportintäkter. Stålindustrin har bidragit med jobb till cirka 
50 000 personer i Sverige. Intäkterna från exporten bidrar till Sveriges BNP och intäkterna från skatten 
bidrar till finansiering av välfärden, sjukvård, kommuner, skola med flera. (jernkontoret 2015) 
 

Innan stål blir till stål går den igenom en process. I masugnen reduceras mängden järnoxider med hjälp 
av kol vilket leder till att koldioxid släpps ut i luften. Stål tillverkas genom råjärn som består av 3-4 
procent kol som blir väldigt hårt så att det inte blir möjligt att formas. Av denna anledning måste kolet 
avlägsnas så att råjärnet blir formningsbar. För att stålet ska få önskade egenskaper måste 
legeringsämnen av olika slag tillsättas. (Jernkontoret 2001 (a)) 
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2.3.1 Ståltillverkningens miljöpåverkan 
Vid ståltillverkning använder man sig av andra typer av material som legeringsmetaller för att få en 
önskad egenskap och utöver det utnyttjas även naturresurser. Ståltillverkningen kan gå igenom olika 
typer av processer för att framställas. Dessa olika processer har en gemensam faktor, utsläppen från 
ståltillverkningen: (Jernkontoret 2001 (b)) 
 

- Koldioxid 

- Kväveoxider 

- Kolväteföreningar 

- Stoft med innehåll av metalloxider  

- Olja, fetter och smörjmedel 

Ståltillverkningen kräver stor mängd energi då tillverkningen sker vid temperaturer som överstiger 
1000°C, och över 90 procent av utsläppen kommer från reduktionen av järnmalm till järn med kol. 
(miljönytta 2016) 
 
Detta är en statistik på utsläpp från de olika anläggningar som framställer råjärn eller stål. Statistiken 
är tagen ur Naturvårdsverket och tillhör en undersökning för år 2017. (naturvårdsverket 2017) 
 

Anläggning Verksamhet Ton/år Län 

SSAB EMEA AB Stål och metall 1 294 000 Norrbotten 

SSAB Oxelösund AB Stål och metall 1 531 026 Oxelösund 

Höganäs Sweden AB Metallpulver 197 266 Höganäs 

Outokumpu Stainless 
AB 

Rostfritt stål 138 972 Avesta 

Enligt LKAB är det genomsnittliga utsläppet av koldioxid vid framställning av stål 2,0 tCO2/t 
metall. (LKAB 2018) 

2.3.2 Kinesiska Moduler av stål 

2014 hade Riki AB iden att bygga bostäder som fler hade råd att köpa samt göra att fler 
fastighetsägare kan investera i nyproduktioner i olika orter och inte bara i storstäder, detta i 
förhållande med att utan ge vika för både standard eller energiprestanda.  

Riki AB bygger prefabricerade yt- och energieffektiva lägenheter på den nordiska marknaden vilket 
dem får importerat från Kina. Sedan tidigare har dem haft ett samarbete med Kina där dem under 2016 
besökte ett par fabriker som arbetade med prefabricering av byggnader. Under 2017 slöt dem ett avtal 
med CIMC – TLC som gjorde att deras första projekt påbörjades. 

Deras första projekt är en byggnad med 48 moduler där 44 av modulerna innefattar lägenheter och 
resterande modulerna är trapphus och hissar etc.  

Transporten för modulerna kommer från TLCs fabrik i kina. Det krävs 22 lastbilar för att transportera 
alla moduler till Yangzhous hamn där dem vidare transporteras med fartyg till Shanghai. Från 
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Shanghais hamn transproteras dem ännu en gång med fartyg till slutdestinationen som är hamnbolaget 
i Umeå.  

Byggmetod  
Bostadsvolymerna är fabriksbyggda, projekteringen är från Sverige medan produktionen sker i Kina, 
stommen är gjord utav stål med containerfästen. Isoleringen är en innovativ PIR – isolering. Till 
fönster har man använt kompositfönster från Europa och Dörrarna är SP – klassade. 

Fasad och plåtdetaljerna monteras på plats och fasaden består utav Steni-Skivor. Det är både brand och 
luftätning mellan alla modulerna och det finns en brandskiva bakom fasaden. (RIKI AB 2018) 
 
Grundläggningen startar efter att projekteringen är klar, projekteringen tar ca 2 månader och 
grundläggningen tar ca 3 månader. Halvvägs in på projekteringen så startar fabriksproduktionen utav 
modullägenheterna, detta tar upp till 4 månader och är nästan klar samtidigt som grundläggningen. 
Efter både grundläggningen och fabriksproduktionen av modulerna startar tak montaget och frakten av 
modulerna. Takmontaget tar ca 1 månad och transporten tar ca 1,5 månad. Efter transporten så 
monteras fasaden och plåtdetaljerna fast, samt så görs även invändiga arbeten som installationen av 
hissar etc. detta tar upp till 3 månader. Slutligen görs en internkontroll och en besiktning utav 
modulhuset vilket tar ca 1 månad. Se Bilaga (1). 

Tekniska lösningar 
I de kinesiska modulhusen av stål använder de sig av ventilationstypen FTX från Fläkt Woods vid 
namn minimaster som har en värmeåtervinning på ca 83 procent. För att det ska uppstå värme i husen 
finns inget radiatorsystem utan man använder sig av ventilationssystem för uppvärmningen av huset 
samt ett värmebatteri och för badrum används golvvärme. (RIKI AB 2018) 

 

Marknaden för de prefabricerade flerbostadshusen 

Enligt en rapport skriven av Boverket år 2016 så var det bostadsbrist på över 30 % enligt en 
bedömning av 240 kommuner i Sverige. Detta eftersom en väldigt snabb befolkningsökning och 
ökningen förväntas att bli större under de kommande åren. För år 2017 förväntas det att över 61 000 
bostäder ska påbörjas enligt en prognos av boverket. (Boverkets Indikatorer 2016) 

Prefabrikation är en metodform som leder till en ökad och snabbare byggprocess. I olika delar av 
landet planeras att uppföra prefabricerade bostäder (Boverkets indikatorer 2016), med ett prefabricerat 
trä byggande kan det leda till positiva effekter som att klimatbelastningen reduceras med en tredjedel. 
Under en fabriksmiljö ges en bättre kontroll på arbetsmiljön, planeringen, kvaliteten, och kostnaderna. 
Detta gör att tiden för byggandet blir kortare och mer sparsamt. I ett industriellt byggprojekt så kan det 
även konstanteras att antalet spill från materialet blir mycket mindre och ÄTA – arbeten blir lägre. 
(Brege, S & Nord, T & Stehn, L Industriellt byggande i trä 2017) 

För nuvarande i Sverige byggs 10 procent av flerbostadshusen av materialet trä, det är en väldigt liten 
mängd men visionen om att öka den finns. Till 2025 finns det en möjlighet för Sverige att göra en stor 
ändring inom byggbranschen för byggnationen av flerbostadshus. Sverige beräknas till år 2025 ha den 
tillgång som behövs för att bygga hälften av alla flerbostadslägenheter i materialet trä enligt professor 
Staffan Brege i Linköpings universitet. Detta skulle ge en stor positiv påverkan i form av en 
minskning av koldioxidutsläppen. Inom träbyggindustrin finns en plan om att öka kapaciteten för 
byggandet med trä, detta med de ledande företagen inom industriellt byggande med trä, dessa företag 
inkluderar Lindbäcks Bygg, Moelven, Derome, BoKlok, Stora Enso samt Martinsons trä.  
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Denna studie bekräftar även Träbyggnadskansliet. Ett citat från Susanne Rudenstam, chef för Sveriges 
Träbyggnadskansli 

- Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet 
och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade.  

 

År 2025 förväntas att den prefabricerade träbyggandet av bostadsindustrin omsätta mellan 38–44 
Miljarder SEK och öka anställningar med 13 500. Störst är ökningen för byggandet av 
flerbostadshusen som går från 3,5 miljader SEK (2012) till 18-22 miljarder SEK (2025) och en ökad 
sysselsättning från 1400 anställda till cirka 7500 anställda. (Brege, S & Nord, T & Stehn, L Industriellt 
byggande i trä 2017) 

Ifall flerbostadshusen byggs med trä fram till 2025 skulle det ha ett väldigt positiv påverkan på miljön 
och koldioxidutsläppet som ges ut under byggnationen utav hus. Byggsektorn hade ett utsläpp 11,1 
miljoner ton koldioxidekvivalenter under år 2015, detta motsvarar ca 18 % utav Sveriges totala utsläpp 
av växthusgaser. Skulle träet ersätta andra material i flerbostadshusen så är det räknat att 
koldioxidutsläppet skulle sjunka med ca 40 % i flerbostadshusen och skulle träet ersätta materialen 
som finns i lokaler så skulle koldioxidutsläppet minska med ca 35-40%. (Brege, S & Nord, T & Stehn, 
L Industriellt byggande i trä 2017) 

I USA har man under en längre tid byggt prefabricerade flervåningshus med trästommar, under den 
senaste tiden har det även börjat bli mer aktuellt runt om i Europa och i Sverige.  Med en ökad 
träbyggande kan den Svenska industrin växa mer runt om i landet, detta i sin tur leder till att landet får 
en ökad sysselsättning, nytt företagande och det skapas även nya möjligheter inför framtiden vad det 
gäller export. (Svenskträ 2018 (c))  

Det finns ett antal Företag som arbetar med tillverkning och försäljning av prefabricerade hus i 
Sverige, två utav dessa är Moelven och Nordic Modular.  

Moelven är ett företag som tillverkar och säljer olika typer av modulbyggnader, med deras nya 
byggmetoder kan dem minimera byggprocessen med ca 80 %. Byggmodulerna har olika varianter 
vilket gör att det ger ett stort utbud ute på marknaden, de olika byggmoduler som byggs är för 
äldreomsorgen, skolor/förskolor, flerfamiljehus, studentboenden och hotell. Alla enheter är byggda 
utav trä och produceras i Moelvens olika fabriker, fabrikerna är utsatta nära skogsområden för att 
transporten utav materialet inta ska åka långa sträckor. Moelven tillverkar även byggbodar som 
används till för arbetsplatser. Dem prefabricerade husen transporteras iväg när det väl är dags för 
monteringen utav dem, detta gör att det inte behövs någon förvarningsplats ute på byggplatsen vilket 
även skyddar materialen mot exempelvis fukt och mögel. Husen är även tillverkade för att dem enkelt 
ska kunna monteras upp och demonters ifall delarna ska återanvändas till andra projekt. (Moelven 
2018) 
 

Nordic Modular arbetar med utveckling, försäljning, tillverkning och uthyrning av prefabricerade 
modulhus som är flyttbara, runt om i norden. Flyttbara moduler har blivit ett attraktivt allternativ för 
kunder som vill utöka sina lokaler utan att binda kapital i byggnader. Efter att kunden inte har något 
behov utav lokalerna kan dem välja att minska antal lokaler som dem inte behöver, lokalerna 
transporteras då vidare till en annan kund som har användning utav dem. Detta gör att modulerna 
ständigt har en användning vilket gör det både kostnads effektivit då det inte behövs tillverka nya hus 
konstant, samtidigt som det är miljövänligt. Nordic Modular bygger även permanenta yrkesbyggnader 
som skolor, förskolor, gruppboenden och studentboenden. (Nordicmodular 2018) 
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3. Intervju Modultillverkare 

3.1 Intervju 3 maj A-hus 
A-hus är ett etablerat företag inom deras arbetsområde och är med i Deromegruppen som även arbetar 
för en hållbar utveckling, detta gör de genom hustillverkning av trä. Deromegruppen använder sig av 
trä från egna skogar samt skogar som är närliggande och de utgår ifrån en policy att plantera 75 nya 
träd för varje hus som byggts. (A-hus 2017) 

Vi kom i kontakt med logistikchefen för A-hus och hade ett samtal kring de frågorna vi ville ha svar 
på.  

Följande frågor som ställdes var: 

1. Hur mycket koldioxid släpps ut per boyta vid tillverkning av era modulbyggnader? 

- Enligt logistikchefen hos A-hus finns tyvärr ingen studie på koldioxidutsläppen som 
modulhusen släpper ut, de skulle påbörja en sådan studie kring detta i kommande projekt, en 
sådan plan finns men ingenting som varit aktuellt. 

2. Vilken typ av material använder ni för modulerna ni tillverkar samt varför just de 
materialen? 

- A-hus använder sig av trä från västsvenska skogar då de har ett samarbete med väldigt många 
skogsägare. Anledningen till val av trä är för att det är en produkt som har minst påverkan på 
koldioxiden. 
 

3. Vilka åtgärder för minimalt koldioxidutsläpp vidtas vid tillverkning av era moduler? 
 

- De satsar väldigt mycket på effektiviteten på deras modulbyggnader. De strävar efter att göra 
ett bra jobb väldigt snabbt, arbetet de utför värnar även miljön och det gör de genom att ha 
framställt två fabriker och den tredje är i konstruktionsfas. Fabrikerna befinner sig i tre olika 
områden i Sverige Skellefteå, Kristinehamn och i Varberg. Placeringen på de 3 olika 
fabrikerna är väldigt väluttänkta eftersom de finns i norra-, centrala- samt södra delen av 
Sverige, på så sätt har de en väldigt smidig distribution av modulerna då lastbilarna inte 
behöver färdas allt för långa sträckor. Husfabriken i Varberg kommer att ha en 
solcellsanläggning byggt på taket. Anläggningen kommer att bli på 605 kW och det var även 
beräknat enligt (intervjuperson) att de skulle ha en elproduktion på 625 MWh/år. A-hus har 60 
lastbilar som har hand om transporten runt om i Sverige, de arbetar med fyllnadsgraden för 
lastbilarna så att de inte ska gå tomma på så sätt utnyttjar de transporten av modulerna till 
max. A-hus har även en egen pelletsfabrik då de kan använda sig av rester i bygget och göra 
om det till biobränsle. Biobränslet kan de leverera till myndigheter och företag som kan ha 
användning för detta. Pelletsproduktionen går upp till 60 000 ton/år. Vi fick även reda på att 
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de ägde 1 och en halv vindkraft men intervjupersonen visste inte hur detta påverkade deras 
miljöarbete.  
 
 

4. Hur stor del av transporten bidrar till koldioxidutsläppet per boyta? 
 

- Denna fråga kunde logistikchefen tyvärr inte ge något svar för eftersom ingen studie eller 
forskning har gjorts när det gäller just denna fråga. Av den anledningen valde han att inte ge 
något typ av svar gällande denna fråga.  

3.1.1 Intervju 3 maj Lindqvist trävaru AB 
 

Detta är ett företag som satte sina rötter år 1936 som hade påbörjat som ett snickeri åt försvaret. De har 
haft flera olika roller inom träindustrin och efter en brand som utlöstes år 2004 så försvann företagets 
alla samlade tillgångar och det var då de bestämde sig för att påbörja någonting helt nytt som idag kom 
att bli Lindqvist trävaru AB. (Lundqvistträvaru 2015) 

Hur mycket koldioxid släpps ut per boyta vid tillverkning av era modulbyggnader? 

- Enligt Viktor Engström som är logistik ansvarig så har de inga värden för det, men att de 
värnar den frågan och kommer i senare arbeten att ta reda på detta. 

 
1. Vilken typ av material använder ni för modulerna ni tillverkar samt varför just de 

materialen? 
 

- Som standard använder de sig av trä, och isoleringsvis är det glasull som fungerar bäst för 
dem. Anledningen för val av glasull beror på att den logistiken är väldigt effektiv. 

Följande fråga fick vi tyvärr inte ett konkret svar på. Anledningen till detta var brist på studier och 
forskning, de planerar att sätta igång ett arbete kring detta men var inget aktuellt i nuläget. 
 
Följande fråga med inget svar: 

• Vilka åtgärder för minimalt koldioxidutsläpp vidtas vid tillverkning av era moduler? 
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3.1.2 Intervju 4 maj Lindbäcks 
Lindbäcks är det ledande företaget inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Allting började 
som ett familjeföretag i Norrbotten med en vision om att bli ett förstahandsval av kunderna. 
(Lindbäcks AB 2017) 
Då vi kontaktade Lindbäcks blev vi hänvisade till Helena Lidelöw, företagets Konstruktionschef. 

1. Hur mycket koldioxid släpps ut per boyta vid tillverkning av era modulbyggnader? 

- För denna fråga hade de tyvärr inget konkret svar som de kunde ge ut. Enligt Helene skulle 
sådana studier finnas om man sökte via ”SP Rice” och sökte på sökordet ”Wälludden” 

2. Vilken typ av material använder ni för modulerna ni tillverkar samt varför just de 
materialen? 
 

- De använder sig av materialet trä eftersom trä är ett material som är skonsam för miljön med 
ett minimalt utsläpp av koldioxid. 

 
3. Vilka åtgärder för minimalt koldioxidutsläpp vidtas vid tillverkning av era moduler? 

 
- Enligt Helena Lidelöw så lägger de störst fokus på transporten då deras lastbilar fungerar med 

hydro olja (HVO) istället för fossila bränslen. De försöker främst att arbeta med lokala 
träråvaror, detta gör så att transporterna inte blir långa, på så sätt sparar man både tid och 
koldioxidutsläpp.   
 

4. Hur stor del av transporten bidrar till koldioxidutsläppet per boyta? 
 

- Eftersom ingen studie gjorts så valde hon att inte svara på denna fråga. 
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3.2 Intervju; Värden kring flerbostadshus 

3.2.1 Intervju 6 maj; CIMC – TLC  
Detta är företaget i Kina med en tillverkning av stålmoduler som fraktas till Sverige. 

Intervjun gick till genom vår handledare Richard Lantz från Riki AB som vidarebefordrade frågorna 
till Cary Wang via mail.  Cary Wang var vår kontaktperson i Kina. 

De följande frågor som ställdes var: 

1. Hur många modullägenheter finns det i ett flerbostadshus som ni producerar? 
 

-  Ett flerbostadshus omfattar Ca 48 moduler varav 44 av dem modulerna är lägenheter.  

 
2. Hur mycket väger en Modullägenhet gjort utav stål?  

 
-  En modullägenhet väger Ca 15600 kg (15,66 ton) 

 
3. Hur mycket av modulen består utav stål? 

 
-  5600 kg av en modullägenhet består av stål.  

 
4. Vilka andra material används i era modulbyggnader bortsett från stålet? 

 
- Dem exakta värdena och resterande informationen för modulerna kommer att ges i slutet av 

maj vilket är när modulerna kommer skickas från Kina till Sverige. 
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3.2.2 Intervju 8 maj: Moelven  
Moelven Modus AB  
Hans Andersson  
Arbetsområde: Bostäder 
Intervjun skedde via Telefon. 
 

1. Hur många moduler finns det i ett flerbostadshus som ni producerar? 
 

- Det går inte riktigt att svara på den frågan då det skiljer sig åt från olika projekt, men för att ge 
ett svar så skulle jag nog säga runt 100 moduler.  

 
2. Hur mycket väger en modullägenhet som ni tillverkar?  

 
- En modullägenhet brukar ligga mellan 7 – 8 ton. 

 
3. Hur mycket trä består modullägenheten utav? 
- Hela lägenheten är i princip bara trä, men jag skulle nog säga Ca 85 % är trä och resterande 

material är lite gips och sen isolering.  

 

 

3.2.3 Intervju 8 maj: Lindqvist trävaru AB  
Lundqvist Trävaru AB 
Viktor Engström, Inköp och logistik ansvarig 
Intervju via telefon och mail. 

1. Hur mycket väger en modulvägg? 

- En modulvägg kan väga allt från ca 40-50 kg.  

2. Hur mycket väger ett modulhus? 

- Allt beror på omständigheterna och kunden, men på ett ungefär så skulle jag säga att dem 
ligger på ca 4- 5 ton.  

3. Hur mycket trä består modulen utav? 

- Ca 95 procent av modulen består utav trä. 
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3.3 Intervju: Koldioxidhalt för trä 9 maj 

 

3.3.1 Intervju 9 maj: SCA  
SCA 
Katarina Kolar  
Hållbarhets Direktör  
Intervjun skedde via Telefon och Mail.  
 

1. Hur mycket koldioxid släpps det ut ur 1 kg trä under tillverkningsprocessen? 

Svar: Var osäker och kunde inte svara på frågan direkt via telefon, skulle titta på dem via mail 
istället och vidarebefordra frågan till fler för att få svar snabbare.  
Ingen mer respons efter detta svar.  

 

 

 

3.3.2 Intervju 9 maj: Träguiden   
Träguiden/svenskträ  
Alexander Nyberg  
Arkitekt  
Intervjun skedde via telefon och Mail. 

 
1. Hur mycket koldioxid släpps det ut ur 1 kg trä under tillverkningsprocessen? 

Svar: Skulle återkomma med ett svar, hade vidarebefordrat frågorna via mail till en kollega 
som skulle kolla på det.  
Ingen mer respons efter detta svar.  
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4. Resultat 
I detta kapitel så redovisas resultaten för koldioxidutsläppet i modulerna gjorda utav stål och trä, det 
som kommer jämföras i slutresultatet är stålets koldioxidutsläpp i modulhusen från CIMC - TLC vars 
produktion är i förlagd i Kina gentemot träets koldioxidutsläpp i ett traditionellt svenskbyggd 
halvprefabricerat flerbostadshus från Moelven.  

 

Koldioxidutsläppet för Stålet i Modulhusen.  

2, 0 t CO2/ton = 2000 kg CO2/ton 

 
Koldioxidutsläpp Stål (tCO2/ t stål). 

CO2/ton. Vikt stål i en 
modul. 

Resultat. 

2000 kg CO2/t 
stål 

5,6 t stål  11 200 kg CO2 

  Tabell 1 
 
 
Tabell 1 visar koldioxidutsläppet för stålet i modulerna som importeras från Kina. En modullägenhet i 
sig väger ca 15,6 ton varav 5,6 ton utav detta är gjort av materialet stål. (Cary Wang, TLC 
kontaktperson, Intervju 2018-05-06) 
Multiplicerat med utsläppet för tillverkningen av 1 ton stål som ligger på ca 2000 kg CO2 ges ett 
resultat som beskriver koldioxidutsläppet för en modullägenhet, vilket är 11 200 kg CO2. (LKAB 
2017) 
 
 

Stålets Koldioxidutsläpp för 44 moduler. 
Antal modul 
lägenheter. 

Stålets CO2 
utsläpp för 1 
modul.  

Resultat. 

44 11 200 kg CO2 492 800 kg CO2 
 Tabell 2  
 
 
Tabell 2 visar koldioxidutsläppet för stålet som uppstår från dem 44 modullägenheterna. Detta har 
tagits fram genom att ta resultatet för stålets koldioxidutsläpp från en lägenhetsmodul från Tabell 1 
multiplicerat med antal modullägenheter det finns i modulshuset som Riki AB ska producera. 
Resultatet för utsläppet som kommer från stålet för alla 44 modullägenheter ligger på 492 800 ton 
CO2.   
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Koldioxid utsläppet för transporten. 
 
44 Moduler x 15, 6 ton = Ca 686 ton 
 
 
 
 
 
 
  
Tabell 3 
 
Tabell 3 visar koldioxidutsläppet för transporten utav modullägenheterna från Kina till Sverige. TLC 
som är fabriken modulerna tillverkas i befinner sig i staden Yangzhou. Lasten med alla 44 moduler 
(exklusive hissar och trapphus) mellan landar i Shanghai innan dem transporteras vidare till Umeå 
som är slutdestinationen. (Cary Wang, TLC kontaktperson, Intervju 2018-05-06) 
 Resan med båt från Yangzhou till Shanghai står för ca 2300 kg koldioxid. Resan från Shanghai till 
Umeå står för ca 82000 kg koldioxidutsläpp, sammanlagt ges ett resultat på 84300 kg koldioxidutsläpp 
för hela transporten. (Ecotransit 2017) 
 
 
 
 
 
 
Koldioxidutsläppet för träet i flerbostadshusen.  
 
40, 9 g CO2/kg = 40, 9 kg CO2/ton 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4 
 
                              
Tabell 4 visar koldioxidutsläppet för träet som finns i dem prefabricerade husen tillverkade här i 
Sverige. Under tillverkningsprocessen så släpper 1 ton trä ut ca 40,9 kg CO2. En modullägenhet 
tillverkad av Moelven Modus AB har en vikt på 7–8 ton, 85 % utav materialet som finns i 
modullägenheten består utav trä, detta ger en vikt på ca 6,4 ton. (Hans Andersson, Moelven, intervju 
2018-05-08) 
Multiplicerars båda värdena så får man 260 kg CO2, vilket är ett resultat på hur mycket koldioxid det 
släpps ut från materialet trä i en modullägenhet tillverkad utav träd. (Svenskalivscykel centret 
cpmdatabase 2018 (b)) 
 
 
 
 
 
 
 

CO2 för Transporter 
Avgång & Destinationer CO2 utsläpp 

Yangzhou - Shanghai 2300 kg CO2  
Shanghai - Umeå  82000 kg CO2  

Totalt: 84300 kg CO2 

Koldioxidutsläpp för trä (t CO2/ t träd). 
CO2 ton. Vikt trä i en 

modul. 
Resultat. 

40,9 kg CO2/ t 
träd 

7,5 x 0,85 = 
6,4 ton 

260 kg CO2   
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                                Tabell 5 
           
                      
  
Tabell 5 visar koldioxidutsläppet för materialet trä vid ett flerbostadshus som har 100 
modullägenheter. Genom att ta antal modullägenheter som finns i flerbostadshuset multiplicerat med 
träets koldioxidutsläpp för en modullägenhet som är resultatet taget från Tabell 4 så ges ett resultat för 
träets koldioxidutsläpp för 100 moduler. Svaret blir då 26 000 kg CO2 släpps det ut för ett 
flerbostadshus med 100 moduler gjorda utav materialet trä. (Hans Andersson, Moelven, intervju 2018-
05-08) 

Slutresultat 

 

 

Diagaram 2 (Sammanställning av resultaten av stålet, träet och transportens utsläpp) 

Stapeldiagrammet visar en jämförelse för resultatet av alla beräkningarna. Stålet framträder starkast 
med ett utsläpp på 492 000 kg CO2, detta är ca 20 gånger mer än koldioxiden träet släpper ut, vilket är 
26 000 kg CO2. Även fast träet har mer än dubbelt så många moduler så är stålets utsläpp mer. Hade 
det använts lika många moduler dvs. 44 st. i båda flerbostadshusen så hade träets utsläpp halverats om 
inte mer.  
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Stålets utsläpp sammanlagd med transportens utsläpp motsvarar ca 580 000 kg CO2, detta är ca 17 % 
av vad stålet släpper ut. 

 

 

5. Analys 
Redan innan beräkningarna för träet och stålets koldioxidutsläpp i modulerna så visas utsläppet per ton 
för båda materialen i Diagram 3. Precis som i slutresultatet där stålet överlägset stod för mest 
koldioxidutsläpp så är det ungefär samma sak i detta fall. Stålet släpper ut mer koldioxid per ton än 
vad träet gör.  

 I Diagram 3 står det inte de exakta värden på hur mycket koldioxid materialen släpper ut. Men det 
staplarna i diagramet visar kan relateras på ett ungefär till värdena tagna ifrån LKAB och CPM 
Databas, vilket är 2000 kg CO2 för stål och 40,9 kg för trä.  
 

Diagram 3 (svenskträ 2018 (d)) 
 

Vad som gör att materialen har så pass mycket marginal mellan sig när det kommer till utsläppen av 
koldioxid beror mycket på att dem är väldigt olika, både när det kommer till deras egenskaper som 
material samt under deras tillverkningsprocesser.   

Stålet är inte som träet ett färdigt material, för att få fram stål måste man tillverka den genom olika 
processer. En stor anledning till varför den släpper ut så mycket koldioxid är på grund av all 
järnmalmsreducering som sker i masugnarna. Utsläppen kommer även från förbränningen utav fossila 
bränslen. Att man förbränner fossila bränslen är pga. stål är ett material som är väldigt energikrävande 
att tillverka då det kan förekomma att under tillverkningen så stiger temperaturen över 1000°C. 

Träet har inte en lika avancerad tillverkningsprocess som stålet har, trä är en färdigprodukt vilket gör 
att det inte går åt lika mycket energi för att framställa den. Den är lättare att forma och dimensionera 
då efter att man huggit ner trädet så transporteras det till ett sågverk där den formas och dimensioneras 
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utifrån krav från beställaren. Trä har även egenskapen att lagra koldioxid vilket gör materialet i sig 
väldigt miljövänligt då den hjälper till att motverka växthuseffekten.  

Utifrån ett miljöperspektiv så släpper stålet ut mycket mer koldioxid under dess tillverkningsprocess 
än vad träet gör, träet i sig är ett mer miljövänligare material än stål och har egenskapen att vara mer 
gynnsam mot miljön när den används.  

Transporten har också bidragit med en del koldioxid. Summan koldioxid den släpper ut är inte så jätte 
högt om man jämför den med stålets utsläpp i sig, men den gör ändå en skillnad. 84300 kg är inte lika 
högt som 492 000 kg, men det är ändå en summa som inte går att se över då den belastar med extra 
koldioxid som gör att värdet på stålets utsläpp ökar mer än vanligt. 

 

6. Slutsats 

Syftet med hela arbetet var att se vilket av modulbyggnadernas material hade störst utsläpp vad det 
gäller koldioxid, den ena är byggd utav trä och den andra är byggd utav stål. Husen var även 
prefabricerade på olika platser och innehöll olika mängder av moduler. Stålets modulhus kom från 
Kina och innehöll 44 modullägenheter medan träets flerbostadshus var byggt i Sverige och innehöll 
100 modullägenheter.  

Vid sidan av detta skulle även koldioxidutsläppet för transporten beräknas, där skulle man se hur stor 
påverkan transportens koldioxidutsläpp hade på koldioxidutsläppet som redan uppstod hos stålet i 
modullägenheterna från Kina.  

Resultatet vi fick var ganska förväntat, stålet bidrar med mycket mer koldioxidutsläpp än vad träet gör 
även fast träet hade mer moduler i sina flerbostadshus. Transporten bidrog med ett ganska så högt 
koldioxidutsläpp, belastningen den gav på utsläppet som redan kom från stålet var inte lika högt som 
stålets utsläpp i sig men den bidrog ändå med en summa som påverkade slutresultatet.  

Efter att ha studerat och forskat kring ämnet så har vi kunnat dra följande slutsats om att trä är ett 
miljövänligare material än stål och som skrivet tidigare så beror det på att materialen är så pass olika, 
både under deras tillverkningsprocesser samt deras egenskaper i sig.   

Detta gör dock inte stålet till ett sämre material inom andra områden, stålet används idag inom många 
arbetsområden, speciellt inom byggnation och transport och har många fördelar som ett material.  
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