
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2018/14-SE

Examensarbete 15 hp
Maj 2018

Kommersiellt byggande i trä 

En undersökning av trä som stomval i 
kontorsbyggnader

Oskar Enokson
Emil Holm





i 
 

KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

En undersökning av trä som stomval i kontorsbyggnader 

 

Oskar Enokson 

Emil Holm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, 
Uppsala universitet 2018 



ii 
 

Detta examensarbete är framställt vid institutionen för 
teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala 
Universitet, Box 337, 751 05 Uppsala 
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2018/14-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Copyright© Oskar Enokson och Emil Holm 

Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, 
Uppsala universitet 2018 

 

Handledare: Christoph Andersson 

Ämnesgranskare: Nico van Dijk 

Examinator: Caroline Öhman Mägi



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Commercial wood construction

Oskar Enokson & Emil Holm 

The objective of this report is to evaluate why wooden framework
is not used more frequently in larger buildings when both
contractors and clients profile themselves as environmental
friendly, with future goals of becoming neutral to the
environment. The biggest incentive to build more with a wooden
framework is how the choice of material impacts the climate and
work environment at the construction site. It is hard to put a
financial value on the benefits for the climate and work
environment that a wooden framework provides. This is one of the
reasons why the wooden frame is being neglected in the bidding
process because it is often more expensive at that point in the
construction process.

Construction industries around the world has a large negative
impact on the climate and greenhouse effect and contributes to 40
% of the global carbon emissions. Statistics show that the
manufacturing of concrete and steel products used in construction
emits more than twice as much carbon dioxide as wood-based
materials. Wood-based materials binds carbon dioxide during its
life span and releases it when the product is obsolete.

Many consider the healthier work environment as a very significant
benefit of building with a wooden framework, especially the
construction workers themselves. A healthy work environment for
the construction workers increase well-being and efficiency at the
construction site. Project management is easier when the work
situation for the construction workers is prosperous. The wooden
framework contributes to a healthier workplace and reduces dust,
vibrations from machines and noise considerably, the air is also
cleaner and it has a better smell to it.

Buildings with wooden framework is often being built under a tent
of some sort to prevent moisture and rain to penetrate the
building causing damage. The tent itself is very expensive to
build under, and it’s a major reason why framework made of wood is
more expensive in the bidding process. Contractors supplying
framework-systems made of wood are constructing the building in
the same way a steel and concrete frame would be constructed,
without materials sensitive to moisture. The wooden frame dries
out faster than a frame made of steel and concrete. If the two
prefabricated systems are assembled in a similar way the wooden
framework can better compete on equal terms with other 
frameworksystems in the bidding process.

The crucial part for an increased usage of wooden frameworks in
commercial office buildings is that the contractors and clients
reach a turning point. A turning point in which they accept that
the wooden framework appears more expensive in the bidding process
but yet they choose it because of the benefits it provides. Only
then can the right circumstances be achieved, which leads to an
increased use of wooden frameworks in the market. 
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SAMMANFATTNING  

Målet med den här studien är att göra en utvärdering på varför det inte 
byggs fler större projekt med en trästomme när både entreprenörer och 
beställare har högt uppsatta framtida miljömål och vill profilera sig som 
miljömedvetna. De starkaste incitamenten för att bygga mer i trä är hur 
materialvalet påverkar klimatet och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är 
svårt att sätta ett värde i pengar på miljö och arbetsmiljö, vilket är en av 
anledningarna till att ett stomsystem i trä ofta väljs bort i anbudsskedet 
då kalkylen för en trästomme ofta påvisar att trästommen är dyrare i den 
delen av byggprocessen.  
 

Världens byggindustrier har en stor negativ klimatpåverkan på 
växthuseffekten och står idag för 40 % av de globala koldioxidutsläppen. 
Statistik visar att framställningen av betongprodukter och stålarmering 
står för mer än dubbelt så stora utsläpp koldioxidutsläpp som 
träbaserade material. Träbaserade material binder koldioxid under sin 
livstid och avger det när produkten är förbrukad. Ett träbaserat material 
avger aldrig mer koldioxid än den binder under sin livscykel och har 
därmed en neutral påverkan på klimatet. 
 

Många upplever arbetsmiljön som en stor fördel med arbetet i en 
trästomme, framförallt yrkesarbetarna. En sund arbetsmiljö för 
yrkesarbetare ökar trivsel och effektivitet i projekt. Projektstyrningen 
underlättas när yrkesarbetarnas välmående och arbetssituation är så bra 
som möjligt. Att bygga hus med trästomme medför färre arbetsmoment 
och är förebyggande mot vibrationsskador orsakade av förborrning och 
användande av hårt vibrerande maskiner som slagborrar och 
bilmaskiner. En trästomme minskar damm och buller avsevärt, samt att 
luften är renare och det luktar fräscht.  
 

Trähus byggs ofta under väderskydd eller tält för att förebygga mot regn 
och byggfukt som kan medföra fuktskador. Det är dyrt att resa stomme 
under tält med traverskranar och det är en stor anledning till att 
trästommar är dyrare vid stomresning. De träentreprenörer som 
levererar och monterar trästommar har börjat resa trästommen till 
byggnader utan fuktkänsliga trämaterial till att huset är tätt. När huset 
är tätt torkar byggnaden ut fortare än ett hus av betong och invändiga 
arbeten med fuktkänsliga material kan påbörjas. När en trästomme 
monteras på samma sätt utan tält som en stålstomme med betongbjälklag 
blir den mer konkurrenskraftig i anbudsskedet.  
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Det som är avgörande för utökat användande av trästomme i 
kommersiella kontorsbyggnader är att entreprenörer och beställare 
kommer till en brytpunkt. En brytpunkt där de accepterar att 
trästommen ser dyrare ut i anbudsskedet men ändå väljer den på grund 
av de positiva effekterna på arbetsmiljö, brukarupplevelse och långsiktig 
hållbarhet. Först då kan rätt förutsättningar skapas för att trästommen 
ska bli mer konkurrenskraftig mot övriga marknaden.  

 

Nyckelord: Stomme, trä, limträ, betong, stål, arbetsmiljö, miljö  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

På grund av omfattande bränder i Sverige under 1800-talet infördes 1874 
en nationell byggnadsstadga som förbjöd husbyggande i trä över två 
våningar. Dessa bestämmelser kom att gälla ända fram till 1994 då 
byggnadsstadgan upphävdes och ersattes av Boverkets byggregler och 
Boverkets konstruktionsregler. I Boverkets nya bestämmelser ställdes 
krav utifrån funktion istället för material vilket skapade nya 
förutsättningar för träbyggandet.  
 

Historiskt sett har byggföretags miljöarbete drivits av myndighetskrav 
och setts som en belastning och kostnad. Idag har tankesättet förändrats 
och miljöfrågor drivs inte längre enbart av strängare myndighetskrav 
utan det ligger i företagens intresse att profilera sig som hållbara 
(Antonsson et al. 2008). Många företag har ambitioner och uttalade 
hållbarhetsstrategier där ökat användande av mer hållbara material som 
trä är en del.  
 

Världens byggindustrier är en stor miljöbov och står idag för 40 % av de 
globala koldioxidutsläppen (Cuadrado et al. 2015). Statistik visar att 
framställningen av betongprodukter och stålarmering står för mer än 
dubbelt så stora utsläpp som träbaserade material (IVA/Sveriges 
Byggindustrier, 2014). Detta är ingen nyhet och de senaste åren har flera 
nationella projekt som Träbyggnadsstrategin 2004 och Projekt Trästad 
2010 startats av Sveriges regering med målet att främja 
träbyggnadsindustrin. Även fast efterfrågan på träbyggande ökat har 
inte det faktiska byggandet ökat i den takt man siktat på (Westerlund, 
2012). Detta stöds av en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån 
där man inte ser någon procentuell ökning av hus uppförda med 
trästomme mellan 2008–2016 (TMF/SCB, 2018).  
 

Av den enkla orsaken att det så länge varit förbjudet att bygga högt i trä 
domineras nu den kommersiella byggmarknaden av stål och 
betongstommar. Denna stomtyp har en stark marknadsposition som 
vilar på traditioner, inarbetade koncept, projektstyrning och långt 
utvecklade tekniska lösningar. Byggindustrin följer samhällets 
utveckling och går mot mer hållbara materialval vilket har skapat starka 
incitament för ökat användande av trä som stommaterial. Robert Crocetti 
på Lunds Tekniska Högskola beskriver marknadsläget så här; ‘’De stora 
fördelarna med trä som konstruktionsmaterial är att det är förnybart, 
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vackert, lätt att forma och dessutom ett av de starkaste 
konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt. Trots detta finns det i 
byggbranschen fortfarande en viss skepticism mot att använda 
materialet i stora konstruktioner. Inte minst i Sverige är vi tyvärr 
fortfarande lite försiktiga och traditionella när det gäller att utnyttja 
träets mekaniska egenskaper och arkitektoniska möjligheter’’ (Svenskt 
Trä 2016, s.1).  

1.2 Träbyggandets historia  

Trä är ett av våra äldsta, viktigaste och historiskt sett mest använda 
byggmaterial som blir mer och mer attraktivt i Sverige. Att bygga i trä 
relateras ofta till småhusbyggande men har på senare tid börjat användas 
som byggmaterial i högre och större bostads- och kontorsbyggnader 
(Axelsson & Kalliaridis, 2011a).  
 

Byggnadsstadgan från 1874 hade som ett av sina huvudsyften att 
motverka riskerna för brand och underlätta bekämpandet av bränder. 
Medlen var i första hand större öppenhet, bredare gator, en systematisk 
uppdelning av trädplanterade esplanader samt föreskrifter om zonering 
genom trädplanterade esplanader som kan tjäna som brandgator 
(Granath, 2001b).  
 

Lagen upphävdes 1994 då byggnormen ändrades och trähus återigen 
fick byggas högre än två våningar då lagen ändrades från att begränsa 
materialval till att utgå ifrån de funktionskrav som skall uppfyllas 
(Hansson & Hervén, 2011).  
 

Utvecklingen av högre byggnader än två våningar med trästomme har 
eskalerat under de 24 åren som följt efter att stadgan från 1874 
upphävdes, samt att det har byggts imponerande och höga 
konceptbyggnader runtom i världen i trä under de senaste tio åren, vilket 
syns i Figur 1.1.  
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Figur 1.1. Utvecklingen av stomsystem i trä 1994–2015. (Jarnerö, 2015, ss. 
SP - Höga byggnader i trä, konceptstudier). 
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1.2.1 Trä som byggnadsmaterial i stomme 

Trä är ett organiskt och hygroskopiskt material som anpassar sig efter 
den omgivande luftens fuktighet och temperatur. De största 
riskfaktorerna för fuktskador är att trämaterial och byggelement utsätts 
för nederbörd/fritt vatten. Däremot har luftfuktigheten i sig ingen större 
inverkan på risken för djupare fuktskador. Forskning visar att den 
kritiska relativa fuktigheten i luften måste vara lägre än 85 % för att 
undvika ytlig påväxt och mögel på materialet (Svenskt Trä, 2010). 
 

Limträ 

Limträ är konstruktionselement såsom pelare, balkar och bågar som är 
uppbyggda av ett antal ihoplimmade brädor, plankor eller lameller med 
fiberriktningen i elementens längdriktning och med limfogarna 
parallella med elementens bredsida. Ett limträtvärsnitt är uppbyggt av 
fyra eller fler lameller, limmat konstruktionsvirke även kallat LK-trä 
består av två eller tre lameller. Lameller är ett annat ord för skivor och 
utgörs av konstruktionsvirke vanligtvis i lamelltjocklek 45 mm per lamell 
(Axelsson & Kalliaridis, 2011b). 
 

Limträ som materialval till stomme har sedan upphävandet av 1874 års 
byggnadsstadga blivit en konkurrent till stål och betong på 
bostadsprojekt och kommersiella kontorsprojekt. Innan upphävandet så 
var limträ endast med och konkurrerade med stål och betong för olika 
typer av kommersiella projekt som idrottshallar, industrilokaler och 
arenor. Vänthallen i Stockholms centralstation byggd 1925 med 
uppspända limträbågar är ett bra exempel på en tidig 
limträkonstruktion. Tillverkningsprocessen för limträ är relativt enkel 
och alla moment utförs i samma sågverk där de sedan lastas på lastbilar 
och körs ut till byggarbetsplatsen eller till ett lagerhus för lagring. Figur 
1.2 visar tillverkningsprocessen för limträ från träd till färdigt 
limträelement. 
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Figur 1.2 Tillverkningsprocessen för raka limträbalkar (© Svenskt Trä 
2017a). 
 

KL-trä 

KL-trä är en benämning för massiva korslimmade träskivor, de består av 
ett antal lager lameller som korslimmas ihop med fiberriktningen 90 
grader mot intilliggande lameller för att få en styv och formstabil 
byggkomponent. KL-trä består av minst tre korslimmade lager av trä där 
det mittersta lagret med fördel kan bestå av material från 
limträtillverkning som inte klarat hållfasthetsklasstesterna för limträ. 
KL-trä prefabriceras som skivor och kallas KL-skivor. KL-skivorna har 
inte lika hög hållfasthet som limträ och används till väggar, bjälklag och 
tak i tjockleksdimensioner upp till 170 mm. Ett stomsystem i trä kan bestå 
av pelare och balkar i limträ med bjälklag i KL-trä (Berglund & 
Pettersson, 2011). Figur 1.3 visar hur en KL-skiva med tre lager ser ut 
innan limning, där det mittersta lagret har fiberriktningen 90 grader mot 
de intilliggande lagren.  
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Figur 1.3 KL-trä, massiva korslimmade träskivor.  
 

Estetik 

Roberto Crocetti, professor vid Lunds Tekniska Högskola anser att; ‘’I 
Sverige finns en föreställning om att trä är ett material som ska användas 
i estetiskt och konstruktionstekniskt enkla byggnader. I själva verket är 
det ofta tvärtom, att trä är det bättre materialet när kraven på 
gestaltningen är högre’’ (Svenskt Trä 2016, s. 1). 

1.2.2 Trä och miljö  

Vid produktion av träprodukter, sågning och hyvling är energibehovet 
förhållandevis litet och biprodukterna vid produktion används som 
biobränsle vid torkning av materialet. Trähus och träprodukter lagrar 
koldioxid under hela sin livscykel. När träprodukterna är förbrukade 
eller uttjänta används de som biobränsle eller komposteras och då frigörs 
den koldioxiden som träprodukten lagrat under sin livscykel. Men till 
skillnad från koldioxidutsläppen från fossila bränslen tillför inte 
förbränningen av trä nya mängder koldioxid till atmosfären. Den 
koldioxid som frigörs tas istället upp av återplanterade och växande träd 
genom fotosyntesen. Därmed är cirkeln sluten och ett nytt kretslopp kan 
börja. 

1.3 Betongbyggandets historia  

Betongens historia är lång och omfattande, det som vi idag kallar cement 
har en lång historia och har använts i olika former för att sammanfoga 
stora byggstenar och bergsblock sedan flera tusen år tillbaka. Det är i 
början på 1800-talet som grunden till den betong som vi känner till idag 
började tillverkas i och med att engelsmännen Joseph Aspdin och Isaac 
Johnson kom på hur man skulle framställa portlandcementet. 
Portlandcementet är en blandning av bränd kalksten och lera. 
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Betong som byggnadsmaterial började användas i Sverige under senare 
delen av 1800-talet, där det framför allt användes i 
anläggningskonstruktioner.  
Betongkonstruktioner är svaga för dragpåkänningar och 
draghållfastheten är cirka 8 % av tryckhållfastheten. Det var i slutet mot 
1800-talet som man lärde sig hur betongkonstruktioner kunde armeras 
vilket möjliggjorde en helt ny utformning av betongkonstruktioner, med 
bland annat längre spännvidder, tunnare och lättare konstruktioner 
(Betong.se, 2017). 

1.3.1 Betong som byggnadsmaterial  

Betong är oorganiskt och väldigt resistent mot fukt vilket gör betong till 
ett bra materialval vid grundkonstruktioner och konstruktioner i fuktiga 
miljöer. Begränsningen för betongkonstruktionens hållbarhet och 
livslängd beror på armeringens risk för korrosion. Betongen ger ett bra 
skydd till armeringen men med tiden så tappar betongen sitt naturliga 
korrosionsskydd till armeringen då det sker en karbonatisering i 
betongen som bildar kolsyra. En annan orsak till korrosion är att fukt och 
klorider kan tränga in som finns i bland annat havsvatten. Genom att ha 
tillräckligt täckande betongskikt kring armeringen så förlängs betongens 
livslängd. En betongkonstruktion utan armering kan stå sig i flera 
hundra, till och med tusen år (Betong.se, 2017). 
 

De fyra råvarorna som används i framställandet av betong är cement, 
ballast, vatten och tillsatser. Cement tillverkas genom att man bränner 
kalksten vilket är en process som frigör en hel del koldioxid (⅔ från själva 
kalkstenen och ⅓ från processen). Ballast är bergmaterial ofta av typen 
naturgrus som är en ändlig resurs och förekommer i olika 
kornfraktioner. Volymförhållandet mellan ballast, cement och vatten 
varierar beroende på vilken betongkvalitet som önskas men generellt så 
är det 70 % ballast, 20 % cement och 10 % vatten. Tillsatserna i cement 
och själva betongen beror helt på vilken kvalitet och typ av betong som 
önskas, det finns tillsatser i cementen som sand eller lera för att få rätt 
balans mellan kalcium, kisel, järn och aluminium. Utöver tillsatser i 
cementen så används ofta flytmedel eller vattenreducerare i betongen så 
att den blir lättare att arbeta med och möjliggör bearbetning av betong 
med lågt vct-tal som betyder förhållandet mellan vatten och cement 
(Betong.se, 2017). 
 

Betongens estetiska möjligheter är många, ytan blir vad den gjuts mot. 
Den kan få mjuka former gjuten mot plast eller väv, samt en mer rå 
känsla om betongen är gjuten mot ohyvlade brädor. Betong kan ge en rå, 
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kall och industriell känsla. Betongens naturliga utseende och råa känsla 
har på senare tid även börjat uppskattas som ett estetiskt tilltalande 
materialval. Betongens yta bestäms vid formbyggnad samt vid 
bearbetning under gjutning och efterbearbetning av den hårdnade 
betongen. Betongen kan ytbehandlas genom målning eller lasering för 
att uppnå andra önskade estetiska resultat. Betongen är naturligt grå i en 
gråskala från berget som varierar från kalkens vita till magnetitens 
svarta. Med tillsatser som pigment kan betongen färgas röd, blå, gul eller 
vilken färg som önskas. Kombinationer av ballast och cement ger också 
olika färgnyanser, liksom reaktioner med syra (Svensk betong, 2018).  

1.3.2 Betong och miljö  

Betong delas vanligen upp i fyra delar, cement, vatten, ballast och 
tillsatser. De två komponenter som belastar miljön mest är 
cementtillverkningen och användningen av ballast. Ballast är en ändlig 
resurs, ofta natursten som bryts och blandas med cement, vatten och 
diverse tillsatser för att tillverka betong. Cementtillverkningen är den 
process som påverkar klimatet mest inom betongindustrin. Utsläppen av 
koldioxid under betongtillverkning uppskattas att vara mellan 230–290 
kg CO2eq/m2. Cementtillverkningen står för 80–90 % av utsläppen, detta 
beror på att det under förbränning vid kalcinering bildas koldioxid. 
Resterande utsläpp kommer från transporter och brytning och 
framställningen av ballast (Kaso & Thorén, 2015). 
 

Det är även känt att betongen efter framställning tar upp koldioxid under 
dess livscykel. Denna process kallas karbonatisering och då tar betongen 
upp delar av den koldioxid som frigjorts under kalcineringen. 
Karbonatiseringen kan påskyndas efter att betongen är förbrukad genom 
att krossa betongen således öka betongytan och utöka exponeringen mot 
luftens koldioxid (Svenska Miljöinstitutet, 2013). 

1.4 Stålbyggandets historia  

Den svenska järn och stålindustrin har en lång historia som startar i tidig 
medeltid. Stål anses vara samhällets viktigaste industriellt framställda 
material och används i så mycket mer än bara byggnadsmaterial. Utan 
stål hade vi inte haft maskiner, datorer, motorer, transportmedel och 
nästan inga råvaror, då produktionen av dessa råvaror tillverkas och 
bearbetas med hjälp av maskiner som är tillverkade i stål. Vårt samhälle 
är beroende av stålet både nu och i framtiden. Stål är en metall som till 
största delen baseras på grundämnet järn, när järnmalm reduceras med 
kol så får man råjärn. Råjärnet går genom olika processer som minskar 
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kol och svavelhalterna i råjärnet och tillsätter legeringsämnen som ger 
förbättrade egenskaper. Legeringsämnen och tillsatser baseras efter det 
önskade ändamål som stålet ska användas till. Efter att råjärnet 
behandlats i de här processerna så får man ett renare, mjukare, mer 
hållfast och lättarbetat material som vi kallar stål. Stålet vi känner till det 
idag har sin början i mitten av 1800-talet då britten Sir Henry Bessemer 
revolutionerade världens ståltillverkning. Bessemer uppfann 
konverterprocessen men lyckades inte få till önskad kvalitet då stålet 
innehöll för mycket kol. Metoden har genom årens lopp utvecklats och 
det är Bessemers metod som ligger till grund för dagens malmbaserade 
ståltillverkning (Widman, 2001).  

1.4.1 Stål som byggnadsmaterial  

Stål är ett oorganiskt material som kan varken ruttna eller mögla. Stål 
som utsätts för fukt riskerar att korrodera eller rosta som det även kallas, 
korrodera betyder fräta sönder eller frätning, och innebär att ett material 
vanligtvis metall löses upp. Korrosion är oftast en elektrokemisk process 
som kräver tillgång till vatten och syre. I luft sker praktiskt taget ingen 
rost i en relativ luftfuktighet under 60 % vilket medför att stål i torra 
inomhusmiljöer inte riskerar att korrodera (Stålbyggnadsinstitutet, 
2016). 
 

Stål är ett bra material när det kommer till projektering av avancerade 
arkitektoniska utföranden och egenskaper, både när det gäller form och 
ytbehandling. Det finns många sätt att bearbeta stål och det finns många 
alternativ när det kommer till valet av stål, höghållfast och rostfria är två 
alternativ av stål som gör att byggnaden kan få ett unikt utseende. Nya 
system utvecklas för färgsättningen av tunnplåt vilket ger nya funktioner 
och utseenden av tak och fasader i plåt, möjligheten att rullforma 
dubbelkrökta plåtar har skapat nya former som kan ses på OS-
velodromen i Aten. Formbarheten och styrkan hos stål resulterar i många 
möjligheter att skapa bestående landmärken som är både funktionella 
och vackra att se på. Fågelboet i Peking och Stockholm Waterfront 
Congress är exempel på estetiskt spektakulära byggnader som 
konstruerats med stål (Stålbyggnadsinstitutet, 2012). 

  



Examensarbete: KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

10 
 

1.4.2 Stål och miljö  

Ståltillverkningen i världen står ofrånkomligen för en stor del av 
koldioxidutsläppen i världen och Sverige. De största utsläppen från 
ståltillverkningen kommer främst från användningen av kol för 
reduktionen av malm till järn. Stål tillverkas på två sätt den ena 
tillverkningen från malm och den andra från skrot där tillverkningen av 
stål från skrot genererar avsevärt mindre koldioxid eftersom 
tillverkningsprocessen inte innehåller någon reduktion av malm. 
Omkring 75 % av världens stålproduktion är malmbaserad. I Sverige står 
den malmbaserade produktionen för ungefär två tredjedelar av 
produktionen. Teoretiskt sett så är stålproduktionen oändlig, 
stålindustrins viktigaste råvara, järn, är jordens fjärde vanligaste 
grundämne och de många miljarder ton stål som redan tillverkats och 
cirkulerar i samhället kan smältas ned flera gånger om och användas till 
nytt stål. På grund av stålkonsumtionens utveckling i världen så kan inte 
allt stål tillverkas från skrot och den mer för miljön kostsamma 
malmproduktionen måste fortsätta (Jernkontoret, 2018).  

1.5 Syfte och mål  

Den osäkerhet som råder kring att arbeta med trä i kommersiella 
byggnader leder till att trästommen ofta väljs bort (Mahapatra & 
Gustavsson, 2009). Därför ser vi tillsammans med NCC behovet av att 
analysera de faktorer som påverkar denna osäkerhet. Om 
entreprenörerna får mer stöd och underlag att luta sig emot ökar 
möjligheten för trästommen att bli en allvarlig utmanare. 
 

Rapporten syftar till att klarlägga vilka faktorer som är avgörande för 
valet av stomme i kontorsbyggnader. Genom att identifiera dessa olika 
faktorer kan ett underlag skapas för användning vid stomvalsbeslut i 
framtida projekt. De faktorer som undersöks är miljö- och 
arbetsmiljöfrågor, kostnad i anbudsskede, spännvidder och dimensioner 
på material samt fukt-, brand- och ljudproblematik.  
 

Målet är att belysa trästommens möjligheter och skapa ett stöd för 
entreprenörer att luta sig mot vid valet av stomtyp i ett kontor.  
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1.6 Frågeställning 

Frågor som arbetet ska besvara är:  
• Är trästommen konkurrenskraftig i kommersiella kontorsprojekt? 
• Hur upplevs arbetsmiljön med respektive stomsystem av 

yrkesarbetare? 
• Vilka aspekter förutom de ekonomiska är viktigast? 

1.7 Avgränsningar 

De stomsystem som studeras i denna rapport är prefab limträstomme 
med KL-bjälklag och prefab stålstomme med HDF-bjälklag i 
kontorsbyggnader. Andra alternativa stomkonstruktioner som 
halvprefab, platsbyggt eller andra typer av samverkanskonstruktioner 
har ej undersökts. Rapportens fokus är kopplat till miljöfrågor men på 
grund av tidspress och för många osäkerhetsfaktorer har ingen egen 
LCA-analys gjorts på respektive stomme. En potentiellt stor kostnad för 
projektet är brandskydd vilket inte ingår i de analyserade anbuden. 
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2 METOD 

2.1 Forskningsansats 

Vid val av forskningsmetod finns i huvudsak två metodteorier att välja 
mellan, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativa metodteorier 
baseras på statistik, mätvärden, enkätundersökningar och andra 
kvantifierbara resultat som lätt kan generaliseras. Denna metod kräver 
noggrann problemformulering och kontrollerade experiment (Bryman, 
2011). Den kvalitativa forskningen utgår från ett induktivt angreppssätt 
där generella slutsatser och teorier dras utifrån observationer, tidigare 
studier och hur människan upplever praktiken. I denna studie har den 
kvalitativa metodteorin valts då frågeställningen besvaras med hjälp av 
vetenskapliga studier, offerter från leverantörer, interna dokument från 
NCC samt intervjuer.  

2.2 Datainsamling  

Flera olika datainsamlingsmetoder har valts för denna studie. En 
litteraturstudie, en fallstudie och en intervjustudie som alla pågått mer 
eller mindre parallellt. De olika metoderna behandlar till viss del olika 
områden av frågeställningen men samverkar till studiens resultat och 
slutsatser.  

2.2.1 Litteraturstudie 

För att bygga en grundläggande förståelse inom området och få en 
överblick av nuläget genomfördes litteraturstudier av sekundärdata. 
Sekundärdatan utgjordes av vetenskapliga artiklar och studier, 
facklitteratur samt tidigare genomförda examensarbeten. Denna 
datainsamling utgjorde nödvändig bakgrundsfakta för studiens 
genomförande och låg till grund för resultat, analys och diskussion.  

2.2.2 Fallstudie  

En kvalitativ komparativ fallstudie genomfördes på NCC:s nybyggda 
regionskontor i Uppsala. Kontoret byggdes parallellt med att denna 
studie genomfördes med en prefabricerad stål/betongstomme. 
Fallstudien syftade till att jämföra den faktiska kostnaden för 
stål/betongstommen mot en hypotetisk kostnad för trästomme i 
kontoret.  
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Att göra en fallstudie innebär att studera ett specifikt fall på djupet vilket 
passar denna studie där två alternativ på ett enskilt projekt studeras 
(Denscombe, 2014). Denna fallstudie baseras på anbud på en 
prefabstomme från en trästommeleverantör samt ett anbud på en 
stål/betongstomme. Även systemhandlingar och bygghandlingar från 
projektet Navet har använts som stöd för att få en så detaljerad och 
verklighetstrogen jämförelse som möjligt.  
 

Det finns både för- och nackdelar med fallstudier utförda på detta sätt. 
Metoden ökar möjligheten till exakta och konkreta resultat då ett smalt 
och specifikt område studeras. En nackdel kan vara att fallstudien 
isolerar enskilda aktörers beteende och att det därför blir svårt att dra 
generaliserbara slutsatser utifrån resultatet.    

2.2.3 Intervjustudie 

För att kartlägga personliga åsikter och erfarenheter från träbyggande 
jämfört med stål/betong genomfördes intervjuer med två yrkesarbetare 
och en platschef. Denna typ av informationskälla kallas primärdata och 
definieras av att informationen hämtas från direkta källor som intervjuer 
och enkätundersökningar (Bell, 2015).  
 

Yrkesarbetarna som valts som respondenter har befattningen lagbasar 
och innehar båda många års yrkeserfarenhet från arbete med både trä 
och stål/betong. De intervjuades för att få en inblick i 
produktionsarbetsmiljön och deras upplevelse ute på arbetsplatsen. 
Frågor som trivsel, hälsa och arbetsmoment var centrala under intervjun.  
 

Platschefen som intervjuades har cirka 30 års erfarenhet från branschen 
och har genomfört stora projekt med både trästomme och stål/betong. 
Intervjun kretsade precis som med yrkesarbetarna mycket kring 
arbetsmiljö men även områden som ekonomi, tekniska lösningar samt 
utmaningar och möjligheter för träbyggande diskuterades.  

2.2.4 Platsbesök  

För att öka förståelsen i jämförelsen gjordes regelbundna 
arbetsplatsbesök där projekt Navet byggs. Den teoretiska kunskapen om 
projektet fördjupades genom dessa besök och blev mer konkret. Även 
friidrott- och innebandyarenan IFU Arena i Uppsala som stod klar 2016 
besöktes. Detta för att få en känsla för hur storskaligt träbyggande går till 
och hur det upplevs ur ett brukarperspektiv.  



Kap. 2 Metod 

15 
 

 

2.3 Genomförande  

Det första steget i arbetet var att tillsammans med handledaren och 
produktionschefen för avdelningen Hus bestämma vilken inriktning 
studien skulle ha. Författarna hade från början en egen idé om 
frågeställningen där förslaget var en jämförelse av stomcykler under 
produktionsskedet med fokus på tidsbesparing. Med bakgrunden att 
NCC:s nya kontor precis skulle börja byggas och att diskussionen om val 
mellan trä och stål/betongstomme varit uppe blev deras förslag en 
jämförelse mellan dessa stomsystem och vilka faktorer som påverkar 
valet. Detta förslag diskuterades och en mer konkret frågeställning 
formades med hänsyn till NCC:s önskemål och författarnas intresse. 
Utifrån frågeställningen valdes därefter de metoder som ansågs bäst 
lämpade.  
 

Arbetet utfördes till största del på NCC:s platskontor i Uppsala. Under 
arbetets gång hölls en tät kontakt med handledare, platschef, 
projekteringsledare och entreprenadingenjörer på NCC. Kontakten 
skedde löpande via mail, muntliga konversationer samt bokade möten.   
 

I startskedet av arbetet gjordes sökningar på internet för att hitta 
relevanta källor och bygga en teoretisk grund inför det kommande 
arbetet. Datan som samlades in behandlade bland annat 
bakgrundshistoria för de olika materialen trä, betong och stål, nuläget för 
branschen samt olika parametrar som påverkar valet av stomme. 
Litteraturstudien pågick sedan kontinuerligt under arbetets gång då 
författarnas kunskaper ökade och nya frågor dök upp.  
 

När den teoretiska grunden lagts började en fallstudie. Fallstudien 
gjordes på NCC:s projekt Navet vars stomme byggdes och färdigställdes 
under tiden studien pågick. Stål/betongstommens kostnad kunde enkelt 
bestämmas genom tillhandahållet anbud medan trästommen var svårare 
att kostnadsbestämma. Gamla anbud fanns att tillgå men för att få ett 
mer trovärdigt resultat kontaktades en trästommeleverantör som 
tidigare lämnat anbud för en uppdaterad version. Det begärda anbudet 
kom dock inte författarna tillhanda i tillräcklig tid varpå fallstudien 
gjordes på det gamla anbudet.  
 

För att väva in så kallade mjuka värden i studien gjordes intervjuer med 
avsikt att kartlägga arbetsmiljön ute på byggarbetsplatsen. Den 
upplevda arbetsmiljön för yrkesarbetare är svår att sätta en kostnad på 
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men är en viktig faktor i byggprocessen. Intervjuerna ägde rum ute på 
respondenternas byggarbetsplatser och genomfördes semi-strukturerat 
vilket innebar att de flesta frågorna var förutbestämda, några var öppna 
och utrymme gavs för ändringar och tillägg under intervjuns gång 
(Biemer & Lyberg, 2003). Intervjuerna spelades in så att fokus kunde 
läggas på en flytande dialog istället för antecknande av svar. Detta 
tillvägagångssätt underlättaade även analysen och efterarbetet av 
svaren.  
 

Utöver den insamlade datan har NCC:s interna miljömål och värderingar 
tagits i beaktning. Då det inte anses relevant att nämna inblandade 
företags- och leverantörsnamn samt namn på intervjupersoner har dessa 
utelämnats i rapporten.
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3 TEORETISK BAKGRUND  

Syftet med detta kapitel är att ge en allmän bakgrund och nulägesbeskrivning 
till de faktorer som påverkar valet av stomtyp allra mest.  

3.1 Kostnad i anbudsskedet  

Priset på en entreprenad med en stomme i trä och en stomme i stål med 
betongbjälklag skiljer sig ofta mycket i anbudsskedet. Det är av den här 
anledningen som trästommar har svårt att konkurrera med en stål- och 
betongstomme vid upphandling. Priset vid anbud är oftast fördelaktigt 
för en stomme av stål med betongbjälklag, det kan bero på 
materialkostnader, lösningar för ljudproblem samt väderskydd. En 
väldigt stor kostnad för uppförande av trästomme är att det ofta måste 
byggas under väderskydd eller tält om det innehåller fuktkänsliga 
material. För att få ner priset på en entreprenad med trästomme har man 
börjat projektera stommen utan fuktkänsliga material till att huset är tätt. 
Det är projektspecifikt om det behövs ett väderskydd eller inte, därför är 
det viktigt att man jobbar för att få ned kostnaderna i anbudsskedet för 
att inte bli utkonkurrerade i ett tidigt skede av byggprocessen (Hellsborn 
& Nilsson, 2010). 

3.2 Ljud  

Hårda ljudkrav är ett av de största problemen som projektörerna ställs 
inför när de ska projektera ett hus med trästomme. Den vanligaste typen 
av stomljudsstörning är stegljud i bjälklag. Ljudkraven är normalt enligt 
BBR:s ljudklass B eller C. Ljudklass B och C för stegljud i kontor är 60 dB, 
och ljudkraven för bostäder är 52 dB för B och 56 dB för C (Svenskt Trä 
2017b).  
 

Beroende på vilka ljudkrav som projektet ställs inför och vilken typ av 
projekt det är som ska utföras så kan ljudkraven skapa följdproblem för 
projekteringen om projektörerna inte tar hänsyn till detta i ett tidigt 
skede. Problematiken med höga ljudkrav kan medföra dyra åtgärder 
som tilläggsisolering, pågjutning, och montage av övergolv vilka 
samtliga resulterar i tjockare dimensioner för att minska ljudtransporten 
i väggar och bjälklag. De här åtgärderna kan medföra att bland annat 
bjälklagen blir tjockare, huset högre, spännvidder och planlösningar 
ändras och att utrymmen för installationer minskar. Det finns lösningar 
för ljudproblematiken som inte påverkar tjockleken av bjälklaget. Är 
byggnaden projekterad med solida träbjälklag måste de förses med ett 
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ljudisolerande undertak, ett så kallat plattbjälklag som inte påverkar 
bjälklagstjockleken. Installationerna som dras i detta undertak måste 
vara ljudisolerade och får inte ha kontakt med undersidan på det solida 
träbjälklaget (Martinsons, 2006). 
 

Det är viktigt att projektörerna är medvetna om och hur viktigt det är 
med en bra projektering och vilka problem som kan uppstå om de inte 
gör en korrekt projektering som följer ljudkraven som ställs.  

3.3 Installationer  

Ur ett installationstekniskt perspektiv är den största problematiken 
utrymme för rören. Det är idag lättare att projektera en platsgjuten 
stomme där installationerna gjuts in i konstruktionen. Massivträsystem 
skiljer sig inte mycket från prefabricerade stål och betongsystem förutom 
att prefabricerade betongplattor är slankare vid längre spännvidder än 
trä. Största problemet är ventilationskanaler som kräver mest utrymme 
och som inte kan byggas in i träkassetter. Montering av installationer är 
mer fördelaktigt för en trästomme då det inte krävs någon förborrning 
vilket spar tid och gör att arbetet i projektet fortgår bättre och lättare. Vid 
mindre ändringar av installationsprojekteringen eller problem med 
montaget kan arbetarna själva utföra arbetet med att såga eller ta hål i 
trästommen för installationsgenomföringar. Det krävs fler 
arbetsmoment vid montage av installationer och beslag i betong och det 
behövs även hyras in en håltagningsfirma för att ta hål eller såga i 
betongen vid ändringar i projekteringen under utförande. Den kanske 
viktigaste faktorn vid byggande med massivträ är hur ljud- och 
brandisoleringen utförs på installationsdragningarna. Det är vanligt att 
det byggs ett undertak för installationsdragning i kontorsbyggnader, här 
är det mer fördelaktigt för betong då installationerna och undertaket 
måste vara brandisolerade i en trästomme med solida träbjälklag. 
(Martinsons, 2006). 

3.4 Grundläggning och markförutsättningar  

En trästomme är stark i förhållande till sin egentyngd jämfört med en 
stålstomme med betongbjälklag. Det är en väldigt fördelaktig egenskap 
hos trä när det kommer till grundläggningsprojektering. En träbyggnads 
låga vikt jämfört med andra konstruktionsmaterial resulterar ofta i en 
enklare och mindre förstärkt grundläggning (Sveriges skogsindustrier, 
2016). Marken i Uppsala innehåller väldigt mycket lera och kräver ofta 
att marken måste pålas innan arbetet med husgrunden kan påbörjas vid 
större projekt. Vid projektet IFU Arena i Uppsala projekterade de om 
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från en stål- och betongstomme till en stomme i trä som resulterade i att 
marken inte behövde pålas eftersom byggnadens egentyngd sänktes. De 
sparade in både tid och pengar av den enkla anledningen att byggnadens 
egentyngd reducerades och en entreprenad för pålning av marken inte 
längre var nödvändig.  

3.5 Fukt  

Trä är känsligare för fukt än stål och betong och det måste tas i beaktning 
vid projekteringen av en byggnad med trästomme, detta gäller speciellt 
vid byggnation av större projekt då exponeringen för vind och regn är 
större och längre. Trä är ett organiskt material och känsligt för fukt, 
framför allt fritt vatten och regn vilket kan ställa till problem i 
produktionskedet. Till skillnad mot stål och betong måste träet skyddas 
från väder och vind på något sätt. Det vanligaste sättet att väderskydda 
en byggnad under produktionstiden är att använda tält och resa 
stommen med traverskranar, alternativt ett tält med flyttbara delar. Det 
flyttbara tältet skjuts då undan, ofta monterat på någon form av räls, då 
kommer en vanlig kran åt att montera delar av stommen. Det går att 
undvika kostnaden som ett tält medför genom att inte bygga in 
fuktkänsliga material till att huset är tätt. Principiellt finns det fyra 
lösningar för att bygga ett flerbostadshus med en stomme i trä på ett 
fuktsäkert sätt (Svenskt trä, 2003). 
 

• Res en stomme utan fuktkänsliga skivskikt och isoleringsmaterial 
som samlar fukt, samt anbringa takkonstruktionen så fort som 
möjligt. 

• Bygg huset så att taket monteras samma dag, detta kan fungera 
vid mindre hus med en väldigt hög prefabriceringsgrad 
alternativt kan ett förtillverkat takelement även läggas ovanpå 
huset när arbetsdagen är över.  

• Täck in hela arbetsplatsen och den blivande byggnaden med ett 
tält. 

• Bygg huset på ett sätt som underlättar uttorkningen av fukt, detta 
kräver noggrann uppföljning och kvalitetssäkring.   

 

Innemiljön i trähus får en jämnare fuktbalans eftersom träet kan 
absorbera och avge fukt (Hurmekoski et al. 2015).  
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3.6 Brand 

Historiskt sätt har trä ansetts betydligt farligare än stål ur brandsynpunkt 
men tankesättet kring vad säker branddimensionering är har ändrats. I 
modern branddimensionering ligger inte fokus på att materialet ska vara 
obrännbart utan på att utrymma människor snabbt. Därför anses det 
idag viktigare att bärande konstruktionsdelar ska ha ett visst 
brandmotsånd en viss tid. Detta är en stor fördel för träkonstruktioner 
då träets brandförlopp kan förutsägas mycket precist till skillnad mot 
stål. Vad som händer när träet brinner är att det bildas ett skyddande 
kolskikt som saktar ner brandförloppet till cirka 0,6 mm/min (Burström, 
2007). Stål har visserligen ett högt brandmotstånd och klassas som 
obrännbart men redan vid 300°C börjar stålet tappa sin bärförmåga och 
vid 450°C har bärförmågan reducerats till cirka hälften (Hurley et al. 
2010; Erchinger et al. 2010).  
 

Den stora utmaningen ur brandsynpunkt i träkonstruktioner är 
framförallt brandens spridning. Detaljlösningar för schakt, 
genomförningar, infästningar och förband är alla kritiska punkter och 
ofta avgörande för hur snabbt brandförloppet utvecklas. Därför är det 
viktigt att exempelvis fullisolera väggar och bygga brandceller för att 
sänka spridningshastigheten (Östman & Stehn, 2014).  

3.7 Spännvidder och materialdimensioner 

I kontorslokaler är stora spännvidder generellt ett av viktigaste 
grundkraven. Det är en stor anledning till att stålbalkar och 
betongbjälklag används då möjligheten till smäckra 
materialdimensioner och stora spännvidder är bättre än för 
limträstommen. Projektet Navet byggs med stålbalkar och HDF-bjälklag 
med en fri spännvidd på 16 m. Enligt Martinsons Trä, en av Sveriges 
största leverantörer av KL-trä är den största spännvidden som kan 
uppnås med KL-trä med en godkänd deformation i en kontorsbyggnad 
7,4 m och en bjälklagstjocklek på 280 mm (Martinsons, 2018). Denna 
skillnad i materialdimensioner har en avgörande betydelse vid val av 
stomtyp i ett kontor som ofta består av stora, öppna ytor och flera 
våningar. För att uppnå tillräckliga spännvidder med limträbalkar och 
KL-bjälklag behövs stagande pelare som blir en begränsande faktor vid 
utformningen av planlösning då de inkräktar på de öppna ytor man 
eftersträvar.  
 

Tjockare vägg- och bjälklagsdimensioner innebär också större 
byggnadsarea och mindre brukararea. Eftersom kontorsbyggnader ofta 
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uppförs i redan tätbebyggda områden är byggnadsarea en begränsande 
faktor som man vill utnyttja till max. Större byggnadsarea innebär också 
högre materialkostnad eftersom byggnaden blir större. Likaså har 
brukararea en viktig ekonomisk betydelse i brukarskedet då varje 
kvadratmeter som går förlorad i exempelvis väggtjocklek innebär 
mindre yta att ta betalt för.   
 

3.8 Produktionsarbetsmiljö 

Under ett möte med en entreprenadingenjör på NCC framkom flera 
intressanta tankar kring arbetsmiljö för yrkesarbetare i produktionen. 
Entreprenadingenjören har tidigare arbetat som betongarbetare men var 
tvungen att sluta på grund av ryggproblem orsakade i samband med lyft 
av cementsäckar. Ur arbetsmiljösynpunkt ser han flera starka argument 
som talar till fördel för att välja en prefabricerad trästomme framför stål- 
och betongstommen.  
 

Ett av de allra största problemen med att arbeta med betong anser 
entreprenadingenjören är den stora risken för vibrationsskador från 
bearbetning med maskiner. Moment som borrning och sågning i betong 
är väldigt slitsamt för kroppen och leder enligt hans erfarenhet från 
branschen nästan oundvikligen till förslitningsskador på lång sikt. Dessa 
moment förekommer visserligen även inom träbyggande men med 
betydligt mindre vibrationsbelastning. En fråga nära relaterat till 
bearbetning av betong är förekomsten av byggdamm och smuts på 
arbetsplatsen. På en byggarbetsplats med betong och stål är det generellt 
smutsigare och man utsätts som yrkesarbetare för betydligt mer 
inandning av damm än vid arbete med trä.     
 

En annan viktig arbetsmiljöaspekt som påverkar yrkesarbetaren stort på 
lång sikt är bullernivån på arbetsplatsen. Här finns en stor skillnad 
mellan arbetsplatsen med trä och betong/stål menar 
entreprenadingenjören. Vid alla typer av montage, bearbetning och 
hantering av dessa material uppstår lägre ljudnivåer med trä. Lägre 
bullernivåer uppskattas inte bara av yrkesarbetarna utan även andra 
berörda parter. Boende och arbetande personer runt byggarbetsplatsen 
påverkas i stor utsträckning av ljudnivån från byggarbetsplatsen 
(Naturvårdsverket, 2017). Kombinationen med hög grad av 
prefabricering och valet av trä som material ger en mycket gynnsam 
effekt för ljudnivåerna.   
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3.9 Brukarupplevelse 

Enligt en studie från University of British Columbia (Fell, 2010) finns 
många fördelar för trä ur ett brukarperspektiv. De fann liknande positiva 
effekter från att vistas i träbyggnader som man tidigare sett från studier 
i natur- och skogsmiljöer. Studien visar på att människor som vistas i 
byggnader av trä upplever en högre trivselfaktor, får sänkta stressnivåer 
och bättre fokus. Liknande resultat visades i en studie från Norwegian 
University of Life Sciences där människors psykologiska respons på att 
vistas i rum med olika interiörmaterial undersöktes. När testpersonerna 
reaktioner av att visats i ett rum med vitmålade stålväggar och ett med 
japansk träpanel jämfördes visade det sig träpanelen genererade lägre 
nivåer av stress, puls, blodtryck och depressiva känslor vilket stålet inte 
gjorde (Nyrud & Bringslimark, 2009).  

3.10 Skogen som råvara 

Europas skogsbestånd ökar med 510 000 hektar om året och bara 64 % av 
den årliga tillväxten avverkas (Nabuurs, 2003). Liknande statistik finns 
på den svenska skogen där skogsbeståndet ökar i betydligt högre takt än 
avverkningen sker (Figur 3.1).  

 
Figur 3.1. Det svenska virkesförrådet har ökat stadigt från 1955 till idag.  
 

 
Genom fotosyntes tar den växande skogen tar upp solenergi, koldioxid 
och vatten och frigör glukos och syre. När denna process sker absorberas 
1 ton koldioxid/m3 skogsråvara och 0,7 ton syre frigörs (Svenskt Trä, u.å). 
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Kolet som binds i fotosyntesen lagras i det växande trädet och fortsätter 
att lagras när trädet sågas till byggmaterial. När sedan byggmaterialet 
har använts klart i byggnaden och återvinns frigörs det bundna kolet till 
naturen igen (Figur 3.2) vilket gör processen helt klimatneutral (ibid.).  
 

 
Figur 3.2. Skogens avgivning och upptag av koldioxid under en 
tillväxtperiod på 80 år.  

3.11 Hållbarhetsanalys 

En livscykelorienterad jämförande miljöstudie gjordes 2002 på Chalmers 
Tekniska Högskola. I denna studie jämfördes sex livscykelanalyser på 
stål/betongstomme mot trästomme och man fann att trästommen var 
bättre ur ett miljöperspektiv över en hel livscykel (Brunklaus & 
Baumann, 2002). Marginalen var dock inte stor, cirka 20 % och vissa 
osäkerhetsfaktorer fanns som till exempel haltande dataval och olika 
krav för jämförda miljöaspekter. Man drog också slutsatsen att det totala 
koldioxidutsläppet beror mer av användningsfasen än materialval.  
 

2006 gjordes en litteraturöversikt över den forskning som då fanns att 
tillgå av Tomas Ekvall på Svenska miljöinstitutet. Litteraturöversikten 
bestod av en kartläggning av relevanta LCA-analyser på olika 
stomsystem. Ekvalls resultat visade att trä som stommaterial överlag är 
att föredra ur ett miljöperspektiv men att det finns frågetecken kring 
jämförelseparametrarna i de analyserade studierna (Ekvall, 2006). 
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Världens byggindustrier svarar för 40 % av de globala 
koldioxidutsläppen (Cuadrado et al. 2015) och framställningen av 
byggprodukter av betong och stål står för mer än dubbelt så stora utsläpp 
som trämaterial (IVA/Sveriges Byggindustrier, 2014). Som bakgrund till 
detta har NCC satt som mål att under perioden 2015–2020 minska 
koldioxidutsläppen från den egna verksamheten 
med 50 % till 2,9 ton CO2e/MSEK.  

  
Figur 3.3 och 3.4. CO2-utsläpp från den egna verksamheten och andel 
återvunnet material och avfall.  
 

Utfallet för 2017 blev 19 % (Figur 3.3) och det långsiktiga målet är att bli 
helt klimatneutrala. Även material och avfall (Figur 3.4) är ett viktigt 
område där man konsekvent jobbar hårt för att förbättra sig (NCC, 
2018a). 
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4 FÖRETAG OCH REFERENSPROJEKT 

4.1 NCC 

NCC bildades formellt juridiskt den 1 januari 1989 efter en fusion mellan 
Nordstjernan AB, deras dotterbolag Armerad Betong Vägförbättringar 
(ABV) och Johnson Construction Company (NCC, 2018b). Koncernen är 
idag Sveriges tredje största aktör med 17 762 anställda och en omsättning 
på cirka 55 Mdr SEK (NCC, 2018a). NCC bedriver sin verksamhet i 
Norden, Baltikum och Ryssland men den klart största marknaden är 
Sverige som står för ungefär 60 % av omsättningen. Företaget består av 
de fyra affärsområdena Infrastructure, Building, Industry och Property 
Development. 

 
Figur 4.1. NCC:s hållbarhetsstrategi.  
 

Bolagets övergripande strategi är att förnya branschen och erbjuda de 
bästa hållbara lösningarna till sina kunder. Just hållbara lösningar är en 
av de viktigaste grundpelarna för NCC:s framtida utveckling och något 
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som varit en utgångspunkt för detta arbete. Den långsiktiga 
hållbarhetsstrategin (Figur 4.1) utgörs av sex tårtbitar som var och en 
representerar olika områden inom organisationen där olika 
hållbarhetsaspekter har en extra stor betydelse. I denna rapport har fokus 
valts att läggas på områdena Klimat och energi samt Material och avfall. 
Dessa fokusområden utgörs av långsiktiga målsättningar som att välja 
hållbara material, skapa cirkulära flöden och minska energianvändning 
och utsläpp och genom detta bli klimatneutrala.  

4.2 Projekt Navet 

Undersökningen görs på projektet Navet som ska bli NCC Uppsalas nya 
regionskontor. Fastighetsbolaget Castellum agerar byggherre på 
totalentreprenad för kontoret som planeras bli 2100 m2 fördelat på tre 
våningar. Planerna på ett nytt regionskontor började målas upp redan 
2010. Vid valet av stomtyp fanns alternativen prefabricerad stålstomme 
med HDF-bjälklag och utfackningsväggar samt prefabricerad 
limträstomme med KL-träbjälklag och utfackningsväggar. Efter flera 
turer fram och tillbaka föll valet till slut på stål/betongalternativet. Det 
fanns flera anledningar till beslutet men de största var att det på pappret 
såg ut att bli billigare samt en osäkerhet kring fukt- och 
väderskyddsfrågor.    
 

 
Figur 4.2. Rendering på det färdiga kontoret.  
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Trä är ett mer hållbart material än stål och betong och kan återvinnas och 
på så sätt minimeras mängden avfall och cirkulära materialflöden 
skapas. Detta är mål som återfinns i NCC:s hållbarhetsstrategi och som 
fanns med i tankarna när ambitionen att välja trästomme på projektet 
Navet lades fram. Andra argument för trästommen var att visa 
marknaden att miljö- och hållbarhetsarbete är en allt viktigare fråga som 
prioriteras av ledningen. 
 

NCC använder olika certifieringssystem för sina byggnader beroende på 
projekt men de vanligaste är det svenska certifieringssystemet 
Miljöbyggnad samt de internationella systemen BREEAM och DGNB. 
För Navet bestämdes att Miljöbyggnad skulle användas för att 
möjliggöra ett miljövänligt byggande. I Miljöbyggnad finns fyra 
klassningsbetyg, Guld, Silver, Brons och Klassad där Guld uppfyller de 
hårdaste kraven (Sweden Green Building Council, 2018a). I Navets 
bygghandlingar sattes projektkravet att uppfylla betyget Guld för 
Miljöbyggnads Indikator 1 som avser Specifik Energianvändning. Enligt 
Miljöbyggnads krav på energianvändning får byggnaden använda max 
36 kWh/m2,år vilket motsvarar 65 % av energikravet för BBR21. Enligt 
preliminära beräkningar utförda av NCC THU ska kontoret när det sätts 
i drift förbruka 28 kWh/m2. I de preliminära bygghandlingarna framgår 
att målet för Navets helhetsbetyg är att uppnå betyget Guld. 
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5. OBSERVATIONER OCH RESULTAT  

5.1 Kostnad för trästomme jämfört med 
stål/betongstomme 

I de anbud som lämnats på projektet Navet har följande prissummor på 
respektive stomtyp konstaterats. På grund av sekretesskäl får vi inte 
delge de anbud eller bilagor som vi haft tillgång till från 
stomlevernatörerna. Vi hade förväntat oss att få en mer specifik 
uppdelning av totalsumman för de olika stomsystemen. Men på grund 
av tid- och resursbrist har vi inte fått tagit del av denna information och 
inte haft möjlighet att göra en mer detaljerad prisjämförelse. De 
totalsummor som visas nedan tjänar som en indikation på kostnaden för 
en trästomme och en stålstomme med betongbjälklag i anbudsskedet för 
projekt Navet. 
 

• Trästomme 8 887 000 SEK. 
• Stål/betongstomme 7 767 369 SEK.  

 

Skillnaden är alltså 1 119 631 SEK och alla summor är angivna exklusive 
moms. En väsentlig faktor som inte ingår i anbudssummorna är 
brandskydd. Här skiljer sig de båda alternativet åt men som nämnts 
tidigare är denna rapport avgränsad från att ta hänsyn till denna 
eventuella skillnad.  

5.2 Intervjustudie 

Vi har utfört intervjuer med tre relevanta personer för att få en realistisk 
och tidsenlig uppfattning om projektstyrning och arbetsmiljö med en 
stomme i trä. De intervjuade personerna refereras till i texten som 
respondenten, platschefen, han, lagbasarna, respondenterna och de. 
Intervjuerna med yrkesarbetare för betong och snickare är kortare och 
mer informativ, medan intervjun med platschefen täcker fler områden 
och är mer övergripande där det diskuteras fler parametrar kring att 
bygga i trä. Intervjuunderlagen är flexibla och justeras efter personen 
som intervjuas. Underlagen till frågorna har tagits fram med hjälp av 
synpunkter om vad som är intressant att undersöka efter korta 
diskussioner med flera tjänstemän på NCC:s huvudkontor. Intervjuerna 
är inspelade och i efterhand nedskrivna i text under styckesrubriker och 
inte transkriberade.  
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5.2.1 Intervju platschef 

Befattning: Platschef 
 

Utbildning/bakgrund: 4 år teknisk utbildning, 15 år som arbetsledare 
och 14 år som platschef. 
 

Antal år i branschen: Över 30 år. 
 

Erfarenhet av träbyggande: Torghörnet i Östervåla och IFU Arena i 
Uppsala. 
 

Allmänt 

Estetisk upplevelse av trästommen 

Respondenten har fått positiva reaktioner redan från början med 
exponerad trästomme och att det verkligen framgår invändigt att 
stommen är byggd i trä. Trappor, räcken, läktare och andra byggdelar 
har exponerade träytor och både brukare och besökare upplever miljön 
som välkomnande och trevlig.  
 

De största problemen med att börja bygga mer i trä idag 

Ljudkrav och spännvidder är de största problemen med trästomme 
enligt respondenten, ljudproblematiken medför att tilläggsisolering och 
tjockare dimensioner krävs för att minska ljudtransport i bjälklag och 
väggar. Det finns även andra lösningar för att klara ljudkrav med 
pågjutningar eller övergolv, på IFU Arena var inte det ett problem då 
ljudkraven i en idrottshall inte är i närheten lika strikta som på ett 
kontorsprojekt eller framförallt ett bostadsprojekt där kraven på ljud är 
högst. Beroende på ljudkraven som projektet ställs inför så varierar 
bjälklagstjockleken i en trästomme mer efter de krav som ställs än en 
stomme med betongbjälklag där ljud inte är ett problem.  
 

Ändringar av systemhandlingar vid omprojektering till trästomme på 
IFU Arena 

IFU Arena var initialt projekterad med en stomme i stål och 
betongbjälklag. Vid omprojektering av stommen kan det uppstå problem 
som tidigare inte var ett problem, det kan innebära ändringar av 
projekteringen av installationer till projekteringen av planlösningen. Det 
blev inga större ändringar i systemhandlingarna när för stommen 
projekterades om från stål med betongbjälklag till en stomme i limträ och 
KL-trä säger platschefen på IFU Arena. De ändringar som gjordes till 
följd av bytet av stomval resulterade i att förrådsutrymmet fick 
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ytterligare pelare, i övrigt är det ingenting som påverkar planlösningen, 
eller hur byggnadens ytor var projekterade.  
 

Ändringar av handlingar i produktionsskedet 
En platsgjuten konstruktion har fördelen att den går att ändra ända in 
tills att konstruktionen är gjuten. Respondenten menar att oavsett vilken 
typ av prefabricerade element så blir det inte lika lätt att utföra 
ändringar, det finns utrymme för sena ändringar i projekteringen men 
det är väldigt oekonomiskt. 
 

Installationer, stomkomplettering och efterarbeten  

Fördelar för trä 

Vid IFU Arena och Östervåla var det bara att skruva direkt i träväggen 
vid montage av installationer och stomkomplettering, det krävs ingen 
förborrning. När det inte krävs någon förborrning för montage sparar 
projektet in på arbetstid efter att stommen är uppe, och när det sparas tid 
på projektet sparar beställaren eller entreprenören på ekonomin. 
Respondenten upplever att efterarbeten och montage blir generellt 
enklare för en trästomme och mer arbetarvänligt. Vid mindre ändringar 
kan yrkesarbetarna lätt såga och ta hål själva för genomföringar.  
 

Nackdelar för trä 

Utrymme för installationer kan bli problematiskt att projektera om 
byggnaden har grova träbalkar och bjälklag för att uppfylla 
hållfasthetskraven vid stora spännvidder. Det krävs noga planering om 
projekteringen ändras från stål/betong till trä med hänsyn till 
installationer säger respondenten. med största sannolikhet så blir 
dimensionerna större för stommen och utrymmen för installationer 
mindre.  
 

Fördelar för Betong/stål 
Respondenten anser att stora spännvidder och slankare konstruktioner 
är det mest fördelaktiga med betongbjälklag. Konstruktioner i betong 
möjliggör stora spännvidder och minskar användandet av pelare och 
balkar som resulterar i öppnare planlösningsmöjligheter. Betongbjälklag 
är även slankare än träbjälklag vilket resulterar i mindre påverkan på 
våningshöjd och byggnadshöjd. 
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Nackdelar för betong/stål 
Det krävs ytterligare arbetsmoment vid montage av beslag och liknande 
när de arbetar med betong, det krävs först att det borras i betongen och 
sen skruvas. Hantering av oväntade efterarbeten och ändringar i 
handlingar kräver att en håltagningsfirma hyrs in för att såga och borra i 
betongen, detta tycker respondenten är problematiskt om det inte är 
planerat och projekterat för en håltagningsentreprenad.  
 

Produktion och arbetsmiljö  

Arbetsmiljö som projektansvarig av träprojekt samt feedback från 
yrkesarbetare 

Respondenten upplever att arbetsmiljön är en av de största om inte den 
största fördelen med att bygga hus i trä, han har aldrig upplevt en sån 
tyst och ren arbetsplats. Att skruva, montera och bearbeta trä går fort, det 
är enkelt, och det låter inte så mycket. Det upplevdes som en mjuk och 
bra arbetsmiljö jämfört med en rå och bullrig miljö som det ofta är i 
betonghus. Det var enkelt att hålla rent på arbetsplatsen då det inte 
bildades betongdamm som det gör när det ska bilas och borras i betong 
och de undviker även problemen och kraven om kvartsdamm. 
Yrkesarbetarna upplever precis som platschefen att även luften var mer 
behaglig att andas in då det inte var dammigt men även också att det 
luktade gott på arbetsplatsen, det luktade trä och fräscht. En bra 
arbetsmiljö medför att arbetet blir bättre och snabbare utfört, det gör att 
projektet flyter på bättre.  
 

Erfarenhet av stommontage och efterarbeten i trä- och 
stål/betongstomme 

Respondenten har varit platschef på ett flerbostadshus i Östervåla och 
IFU Arena som båda uppfördes i ett stomsystem av trä. IFU Arena var 
från början projekterat med en stålstomme och betongbjälklag. Efter 
framgångarna med trästommen i Östervåla skickades en förfrågan ut om 
olika stomlösningar i trä, och en alternativ offert togs in. Läktarna var det 
som projekterades i första hand för att minska lasterna och slippa en mer 
komplicerad, dyrare och förstärkt grundläggning. Efter att en lösning för 
läktarna projekterats i trä så började tankarna gå i hur de kunde bygga 
mer av IFU Arena i trä. De undersökte vad kraven sade och om de kunde 
bygga mer i trä. Det är efter de diskussionerna som en träentreprenör tog 
helheten för stommen, därefter byggde de på mer och mer med detaljer 
i projekteringen för att framhäva träkonstruktionen och tillsammans 
med arkitekter och konstruktörer tog de fram bland annat väggar och 
trappor i trä utöver stommen. 
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Teknik 

Brandsäkerhet och brandkrav 

Med avseende på brand så anser respondenten att det är bättre och 
enklare att klara av brandkraven med en stomme i trä jämfört med stål. 
Träpelarna på IFU Arena behöver inget extra brandskydd för att uppnå 
brandkraven, en del pelare är endast estetiskt inklädda. Det hade krävts 
brandskyddsmålning och andra brandriskförebyggande åtgärder enligt 
krav om de var tillverkade av stål som den initiala projekteringen visade. 
I och med att de inte behövde brandskydda trästommen sparade de 
mycket pengar.  
 
Erfarenhet från montage under tält och trästomme med avseende på 
fukt 
På IFU Arena var projektet för stort för att bygga under väderskydd eller 
tält men på Östervålaprojektet fungerade det utmärkt att bygga under 
tält med traverskranar säger respondenten. Han menar att det viktigaste 
är att träprodukterna torkar ut efter montage och att skapa ett tätt hus. 
Torkar stommen ut ordentligt behöver de inte bygga trästommar under 
väderskydd. En trästomme byggd med limträ och KL-trä behöver inget 
väderskydd, det är när det byggs in färdigisolerade byggelement eller 
kassetter med fuktkänsligt material som det behövs. I Östervåla byggde 
de med färdiga modulsystem och där var det av yttersta vikt att inte få 
in fukt i konstruktionen, där var ett väderskydd obligatoriskt menar han.  
Det går precis som med betongstomme att bygga en trästomme i 
fukttåliga träelement och sedan täcka in och värma när taket är på plats 
och huset är tätt. Respondenten säger att väderskydd är väldigt dyrt och 
att det byggs mindre med väderskydd i projekt med trästomme för att få 
ner kostnaderna. Respondenten säger att träelementbranschen har svårt 
att konkurrera prismässigt i anbudsskedet om stommen måste byggas 
under väderskydd. I dagsläget bygger de stommen med träprodukter 
som inte är fuktkänsliga för att senare täcka in och värma huset precis 
som vid uppförande av en stomme i stål och betong. Nu räknar 
träentreprenörerna på att det inte byggs in några fuktkänsliga 
träprodukter förrän huset är tätt. Element som kommer skyddade och 
täckta med plast för att motverka yttre fuktpåverkan blev ett problem 
efter montage då plasten samlade fukt och de var tvungna att riva bort 
plasten. Platschefen anser att plasten inte gjorde elementen fuktsäkrare 
vid montage, men bör användas vid transport och lagring utomhus. 
Yrkesarbetarnas oro för att träelementen stod och sög upp vatten i ändträ 
var inget problem då alla ändträn var skyddade med masonitskivor, den 
ytliga påväxt och mörka områden som fanns kunde de lätt slipa bort när 
huset blev tätt och uppvärmningen av byggnaden startade.  
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Spännvidder och begränsningar 

Respondenten instämmer helt att spännvidder är en känd begränsning 
för träbjälklag och en av de största utmaningarna i dagsläget, på IFU 
Arena gick det att lösa det problemet för att bjälklagen inte har så stora 
spännvidder. När bostad- eller kontorsprojekt projekteras påverkar 
träbjälklag planlösningen och bjälklagstjockleken. På vissa delar så har 
de förstärkt träbjälklagen med balkar där spännvidderna blev längre. Det 
beror på vad man har för höjder på bjälklag, rumshöjd och 
byggnadshöjd, om ett kontor projekteras och bjälklagen blir 700 mm 
tjocka påverkar det byggnadens höjd väldigt mycket och det resulterar i 
en högre byggnad. När det kommer till bjälklag så har 
betongkonstruktioner den fördelen att bjälklagen blir slankare, det är ett 
vanligt problem att hitta lösningar när beställare eller entreprenörer vill 
ersätta projekterade betongbjälklag med bjälklag i trä. Det kan resultera 
i ytterligare pelarrader och påverkar den arkitektoniska projekteringen 
och utformningen av planlösningen. Arbetet med att ersätta redan 
projekterade betongbjälklag med bjälklag i trä är inte flexibelt då trä ofta 
behöver förstärkning i form av balkar eller pelare för att klara av samma 
spännvidder som betongbjälklagen. Omprojekteringen påverkar även 
utrymmen för installationer som ofta blir mindre. Respondenten vill 
uppmana hur viktigt det är med en bra och noggrann omprojektering för 
att inte få för mycket följdproblem.  
 

Egentyngd och påverkan på grundläggning 

Respondenten belyser att träbjälklag har lägre egentyngd än 
betongbjälklag, vid projektering av betongläktare på IFU Arena så 
behövdes en förstärkning av grunden göras för att stödja 
betongbjälklagen. Där valde de att byta till träbjälklag för att undvika det 
extra grundläggningsarbetet och det var så användandet av trä i 
stommen på IFU Arena började. Efter att läktarna ändrades från att 
byggas i betong till trä så började de undersöka hur de kan byta ut fler 
delar av stommen till trä. Det slutade med att de kom överens med en 
träleverantör att de skulle ta hela stomentreprenaden och bygga Arenan 
i trä. Platschefen säger att beslutet resulterade i en lättare stomme och 
pålning av marken under byggnaden behövdes inte längre och de 
sparade flera miljoner kronor på det.  
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Ekonomi 

Kostnader för stommontage under väderskydd/tält 
Platschefen vet att det är dyrt att bygga under tält, men han anser även 
att det inte är nödvändigt att bygga under tält om de bygger stommen 
utan fuktkänsliga träprodukter till att huset är tätt. Kostnaden för att resa 
stomme under tält är stor och bör endast användas om det är ett 
modulhus med färdiga träprodukter innehållande fuktkänsliga material 
anser respondenten.  
 

Tid 

Tidsaspekten av ett projekt är en av de viktigaste om inte den viktigaste 
aspekten att ta hänsyn till vid projektering och produktion säger 
respondenten. Sparar man tid så sparar man pengar och får bättre 
projektstyrning. I NCC:s projekt IFU Arena så tror han med säkerhet att 
de sparade tid på att bygga stommen i trä. I ett projekt som IFU Arena så 
var det många arbetsmoment som underlättades och gick snabbare på 
grund av stomvalet att bygga i trä. Montaget av läktarstolar sparade 
enormt med tid, samt färdiga träelementväggar som bara behövde ett 
lager gips. Platschefen säger att samordning av projekt tar tid och 
arbetskraft, att välja ett och samma stommaterial för alla delar av 
projektet minskar samordningen, tidsåtgången och därmed 
kostnaderna.  
 

Vilket stomval blir dyrast när byggnaden står färdig? 

Det är en väldigt svår fråga att besvara, det går alltid visa med en känsla 
vad som blir billigast, om en platschef känner för att en lösning är bra så 
kan den personen alltid visa och argumentera för det. Platschefer 
föredrar oftast att uppföra en stomme av en viss typ eller ett visst 
material, det kan vara platsgjutet mot prefabelement i trä eller betong. 
Det som projektansvariga måste ha i åtanke när anbuden kommer in för 
de olika stomtyperna är att även om de ligger på ungefär samma 
anbudspris så är det av yttersta vikt att projektchefen är bekväm med hur 
projektet ska drivas. Är platschefen bekväm med att driva projekt med 
en viss typ av stomme så är det sannolikt att den personen fortsätter att 
driva liknande projekt om marknadsläget tillåter. Det är projektdriften 
som gör det svårast att sätta ett slutpris på vad de olika stomvalen kostar 
menar respondenten. Utreder beställaren och entreprenören priset på ett 
stomval endast utifrån ett inköpsperspektiv så blir det svårare att 
motivera valet för en trästomme, då de oftast är dyrare i det skedet. 
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Var valet att bygga stommen i trä ekonomiskt fördelaktigt? 

Respondenten vill säga ‘’ja det är fördelaktigt’’, men det kan vara svårt 
att bevisa det med konkreta siffror och dokument, som platschef så ser 
han mer värde i att bygga med trästomme än vad anbudspriset visar. En 
bra projektering är det absolut viktigaste i alla projekts ekonomi oavsett 
stomval, det gäller att ta med alla parametrar, från efterarbeten som 
stomvalet medför till projektstyrningen innan och efter huset är tätt. 
 

Största kostnadsskillanden mot stål/betong, som ni upplever 

Respondenten säger att den skillnaden som sticker ut mest mellan 
betong/stål mot trä kostnadsmässigt är de parametrar som inte går att 
prissätta riktigt. Det kan vara renheten, skruvningen, lukten och 
arbetsmiljön generellt i ett trähus som inte går att värdera i pengar. 
Montagetiden är ungefär detsamma för båda stomvalen, det är 
kostnaden och tidsåtgången för efterarbeten som är svårast att uppskatta 
i projekteringen. Beroende på vilken typ av projekt som ska byggas kan 
det skilja mycket i hur de olika stomvalen påverkar slutpriset.  
 

Marknadsläge för hus i trä och beställar-entreprenörskyldighet mot 
miljön 

Marknadsläget talar mot trä fast egentligen ur en positiv synvinkel, 
träentreprenörerna börjar få så mycket jobb att göra så att de inte hinner 
med säger platschefen. När efterfrågan på produkter och tjänster från 
träleverantörerna och träentreprenörerna ökar, stiger även priset. De kan 
inte producera tillräckligt för att möta efterfrågan. Det investeras i nya 
fabriker för att öka utbudet och tillfredsställa marknadsläget på 
träelement, det här krävs för att försöka bli mer konkurrenskraftiga i 
anbudsskedet. Respondenten tror på en fortsatt utveckling och 
efterfrågan på större projekt i trä, det största incitamentet för att bygga i 
trä handlar om miljö och arbetsmiljö. Miljö och arbetsmiljö är viktiga 
delar i byggprocessen som både entreprenörer och beställare blir mer och 
mer medvetna om, de ställer högre krav på miljö än vad som krävs enligt 
lagstiftning menar han. För att NCC och Uppsala kommun ska nå deras 
koldioxidutsläppsmål så är byggnader och stommar av trä den bästa 
vägen att jobba vidare med för att uppnå de här målen säger 
respondenten. Diskussionen om miljö och arbetsmiljö fanns inte för fem 
år sedan i samma grad som det gör idag. Det finns inga miljökrav som 
styr entreprenörerna eller beställarna till att bygga i trä i dagsläget.  
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Avslutning 

Övriga synpunkter 

Respondenten vill belysa hur viktigt det är att de som är ansvariga för 
projektet jobbar mot samma mål och har liknande inställning, att 
projektchef, projekteringsledare, arkitekter och andra inblandade stödjer 
valet av stomme. Det underlättar byggprocessen väldigt mycket om alla 
är med på valet av stomme, då undviker projektledningen oklarheter och 
osämja då alla har accepterat att jobba efter de förutsättningar som 
bestäms gemensamt.  
 

Miljö och arbetsmiljö är de bästa argumenten för att bygga mer i trä och 
måste lyftas och jobbas vidare med menar han. Projektdriften, 
arbetstiden för montage, ytskikt och stomkomplettering är också viktiga 
parametrar vilka kan vara svåra att bevisa och argumentera för med 
siffror. Respondenten vill att ekonomiska fördelar ska vara ett argument 
för trästommen. Att tala för den totala projektekonomin och 
projektkostnader för en trästomme är extremt svårt att tydligt bevisa och 
det beror mycket på typen av projekt som ska utföras.  
 

Framtida undersökningar och examensarbeten 

Respondenten och många andra projektchefer och produktionsansvariga 
upplever att ett projekt i trä faktiskt är billigare att bygga i trä även om 
det i anbudsskedet är dyrare att bygga i trä. En studie som fokuserar helt 
på ekonomin för stomval i detalj på vad det kostar att bygga med de olika 
stomsystemen är en väldigt intressant och attraktiv frågeställning för 
hela byggbranschen. 
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5.2.2 Intervju yrkesarbetare/lagbas 

Befattningar: Lagbas för betong och lagbas för snickare.  
 

Bakgrund relaterat till trä: Östervåla (hört från kollegor). IFU var senaste 
träprojekt. 
 

Antal år i branschen: Cirka 30 års erfarenhet, mest nyproduktion. 
 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden: Representerar och ansvarar för 
yrkesarbetarna. 
 

Allmänt 

Hur fungerar återgivning av erfarenhet efter ett projekt? 

Lagbasarna tycker erfarenheterna från projektet IFU Arena eller andra 
träprojekt får platschefen ta med sig till liknande projekt. Återgivningen 
eller återkoppling efter ett projekt står klart är inget som yrkesarbetarna 
tänker på förutom nästa gång de ska montera eller arbete med 
trästomme. Lagbasarna tycker att det inte är relevant att de ska vara en 
del av detta då de inte är inblandade i projekteringsskedet av projekt. 
Däremot tycker de att platscheferna ska ta deras synvinkel och åsikter 
när de utformar dessa dokument som kan komma att användas inför 
kommande projekt.   
 
Hur upplever ni det är att arbeta i byggnader av trä generellt? 

Lagbasarna och yrkesarbetarna tycker överlag att det är trevligt att bygga 
i trä och få variation i arbetet, sen tycker de att det vore lämpligt att 
NCC:s egna yrkesarbetare ska montera stommen. Respondenterna 
tycker att om NCC ska satsa på trä så bör de satsa på att utföra jobbet 
själva med sina egna yrkesarbetare, det är viktigt att lära upp och skapa 
erfarenhet för NCC:s egna yrkesarbetare från början av den här 
satsningen på trä. Yrkesarbetarna är positivt inställda att jobba mer med 
trä framöver, det ger variation och trivsel.  
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Installationer och montage  

Fördelar för trä 

De tycker det är enklare och snabbare att montera beslag och andra 
infästningar i trä. Det är smidigt att göra små justeringar i träväggar 
direkt på plats för yrkesarbetarna. Justeringar går snabbt att lösa på plats 
och de behöver inga tunga maskiner eller hjälp av en externt inhyrd 
håltagningsfirma.  
 

Nackdelar för trä 

De upplever att det är lite struligare att arbeta trä när det mesta ska vara 
färdigt från fabrik, de jobbar gärna med att bygga på plats.  
 

Fördelar för betong/stål 
Lagbasarna tycker det är smidigt att jobba efter att en håltagningsfirma 
har gjort förarbetet i betongen och de gör oftast ett rakt och snyggt jobb 
som underlättar montaget yrkesarbetarna ska utföra.   
 

Nackdelar för betong/stål 
Vid ändringar så krävs det att en håltagningsfirma anlitas för att ta hål i 
betong, då de inte har eller får använda de verktyg som krävs. 
Lagbasarna upplever att håltagningsfirmor bidrar till en mer bullrig och 
dammig miljö, samt medför en säkerhetsrisk med borrkärnor från 
bjälklag där det krävs avspärrningar av arbetsområden både på och 
under den våning där håltagarna arbetar.  
 

Produktionsarbetsmiljö 

Hur viktigt är det med variation i arbetet? 

NCC monterade innerväggar och stomkomplettering, respondenterna 
tyckte det var en trevlig och annorlunda miljö att jobba i och variation i 
arbetet ger en bättre arbetsmiljö. 
De flesta yrkesarbetare upplevde att arbetsmiljön i ett projekt med 
trästomme var roligare och skonsammare att jobba i, de uppskattar 
verkligen variation i arbetsmoment och förutsättningar vilket medför 
nya utmaningar.  
 

Tidsåtgång med respektive stomsystem 

Respondenterna säger att montagetiden för det olika prefabricerade 
stomvalen är ungefär lika lång oavsett materialval. De jobbar mest med 
stomsystem av prefabricerade element som är mer eller mindre färdiga 
från fabrik beroende på projekt. 
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Upplevelse av montage i trä jämfört med stål/betong med tanke på 
stomkomplettering 

De upplever att mängden arbete efter stommen är på plats är ungefär 
detsamma för de båda stomsystemen fast färre arbetsmoment efter huset 
är tätt med en trästomme. De kan bland annat undvika en hel del 
borrning när de arbetar i trästomme vilket är fördelaktigt. Lagbasarna 
upplever att de sparar tid och minskar påfrestningar från vibrerande 
maskiner på yrkesarbetarna när de arbetar i en byggnad av trä.  
 

Yrkesarbetarnas upplevelse? Fördelar och nackdelar som tex buller 
och damm? 

Respondenterna säger att de upplever en tystare och mer skonsam 
arbetsplats med hänsyn till buller och damm vid arbete i en trästomme. 
Det sker inga arbeten med bilning, borrning och sågning med tunga hårt 
vibrerande maskiner på samma sätt som det gör i en stomme av betong. 
Respondenterna anser att en viktig punkt att belysa är vibrationsskador 
i byggbranschen, de skadorna uppstår från användande av vibrerande 
maskiner under längre tid och blir alltmer uppmärksammade och kan 
leda till allvarliga livslånga skador. Lagbasarna tycker att det blir en 
bättre arbetsmiljö överlag vid arbete i en trästomme, framförallt med 
hänsyn till buller, renlighet, luftkvalitet och förebyggande mot 
vibrationsskador. 
 

Vilka är de största riskerna vid montage av prefabelement?  
Respondenterna anser att själva montaget är ungefär det samma som ett 
prefabsystem med stål och betong bara ett annat material, det är samma 
tillvägagångssätt. Vid arbeten efter montage så upplevs en trästomme 
mindre riskfylld, då det inte borras i bjälklag och därmed undviker risk 
för fall av borrkärnor. Däremot kände de lite oro över att de kunde känna 
hur träbjälklagen sviktar av deras egna kroppsvikt när de gick på dem 
innan golvbeläggningen var utfört. 
 

Teknik 

Vad upplever ni är största problematiken med träbjälklag? 

Respondenterna tyckte inte det blev lyckat med golvbeläggningen på 
träbjälklagen på IFU Arena, det sviktade och rörde sig och komplicerade 
golvläggningen som NCC utförde. Lagbasarna säger att det var ett 
elände med golvbeläggningen, det var mycket strul och det fanns inget 
direkt tillvägagångssätt eller utförande som de visste fungerade. De fick 
testa sig fram med flera olika golvlösningar innan de fick till ett resultat 
som höll i längden. De upplever att metodvalet var fel från början vid 
golvläggningen. Det var överlag mycket osäkerhet över hur golven 
skulle utföras ovanpå träbjälklagen för att det skulle bli bra. Det var svårt 
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att veta om golvet blev bra eller inte, golvbeläggningen kunde kännas 
och se väldigt bra ut initialt men sedan sprack det sönder. 
Respondenterna tycker att det är konstigt att inte Martinsons som reste 
trästommen eller projektledningen hade några lösningar som de visste 
fungerade för golvbeläggningen. NCC fick lösa problemen med 
golvbeläggningen och andra moment allt eftersom stommen var rest.  
 

Grundförutsättningar  
Grundförutsättningar ändras och blir ibland billigare, det behövdes ej 
pålas på IFU. Det pågår mycket pålning i Uppsala på grund av all lera i 
marken och det blir en väldig skillnad i förutsättningarna för projekt. 
NCC monterade inte stommen på IFU, det gjorde Martinsons det vill 
säga bjälklag, yttervägg balkar och andra element. 
 

Hantering av byggfukt i trästomme 

Respondenterna upplevde att till viss del så var hanteringen av 
trästommen tvivelaktig då träelementen stod mycket i vatten och de 
funderade på om det verkligen är bra när det står och suger upp vatten i 
ändträ. Lagbasarna säger att de var förvånade över hur bra stommen 
torkade ut och att de fick ner fukthalten så att det inte medförde större 
problem. De fick gå runt en del och slipa trävalven där det hade blivit 
mörkt eller där det fanns synlig påväxt, det var dock inget som 
påverkade integriteten av träelementen då det bara var ytligt. När 
stommen var monterad så var de tvungna att tänka till och vara 
uppmärksamma på ställen där trästommen inte torkat eller var skadad 
av fukt.  
 
Erfarenhet från montage under tält?  
Respondenterna säger att de inte använde tält vid montaget av IFU arena 
då projektet var så stort. De använde tält när de gjöt bottenplattor under 
vinterhalvåret för att skydda mot snö. Respondenterna har hört från 
kollegor I östervålaprojektet att de reste byggnaden under tält med 
traverskranar och att det inte var några större problem.  
 

Avslutning 

Från ert perspektiv för stomval, finns det något ni vill att vi lyfter i 
rapporten?  
Lagbasarna tycker att Martinsons gjorde ett bra jobb med montaget av 
trästommen. De upplever att det inte är något speciellt märkvärdigt eller 
svårt med montaget av en trästomme, NCC:s egna yrkesarbetare ska inte 
ha några problem att montera en trästomme. Respondenterna anser att 
kompetensen för prefabricerade stommontage finns och materialvalet 
borde inte göra någon större skillnad. De tycker att det vore bra för 
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framtiden att NCC börjar involvera sina egna yrkesarbetare i montage av 
stomme oavsett materialval så att kompetens skapas och förbättras finns 
inom företaget. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Kunskap och erfarenhet  

Kunskap och erfarenhet har av naturliga skäl hamnat på efterkälken på 
grund av det långa förbudet att bygga högt i trä. Enligt den data vi tagit 
del av och de intervjuer vi genomfört är just kunskap och erfarenhet de 
allra viktigaste faktorerna vid val av stomtyp. För att entreprenören ska 
välja trästommen vill man ha erfarenheten både hos projektansvariga 
och yrkesarbetare. Om inte projektledningen inom företaget känner sig 
bekväm med sin kunskap och erfarenhet har man svårt att motivera 
risken det innebär att välja ett stomsystem som är relativt obeprövat 
jämfört med stål/betongstommen. I projektet Navet såg det även dyrare 
ut i anbudskalkylen vilket räckte för att trästommen skulle väljas bort. Vi 
tycker detta agerande är förståeligt och en naturlig väg för 
entreprenörerna att ta eftersom det handlar om stora kostnader. Men för 
att bli bättre på träbyggande i kontorsbyggnader krävs att man vågar 
bryta ny mark och accepterar risken det innebär att arbeta med mindre 
invanda koncept och material.  

6.2 Värdering av miljö och arbetsmiljö  

Att trä är ett mer miljövänligt material i en stomme än stål och betong 
visas tydligt enligt tidigare gjorda studier (Brunklaus & Baumann, 2002; 
Ekvall, 2006; IVA/Sveriges Byggindustrier, 2014). Myndighetskraven 
rörande miljöfrågor kommer med största sannolikhet bli allt strängare 
vilket kommer gynna trä som byggnadsmaterial de kommande åren. 
Därför ser vi stor potential för träbyggandet och klara fördelar med att 
redan nu ställa om från att titta på sista raden i anbudskalkylen och fatta 
stomvalsbeslutet på det. Ett av de största hindren för trästommen är just 
brist på erfarenhet och om fler och fler projekt genomförs med 
trästomme tror vi att kostnaden i anbudskalkylen för trästomme jämfört 
med stål/betong kommer jämna ut sig. Vi tror att de företag som redan 
nu vågar satsa på ökat träbyggande kommer ha ett försprång och tjäna 
på det på längre sikt. Eftersom det i dagsläget ser dyrare ut krävs dock i 
de flesta fall att beställaren värderar miljö och arbetsmiljö högre än att 
spara en viss summa pengar. 
 

Vid årsskiftet 2017/2018 uppdaterades Miljöbyggnad från versionen 2.2 
till den nya versionen 3.0 (Sweden Green Building Council, 2018b). När 
projektet Navet projekterades gällde Miljöbyggnad 2.2 och i och med att 
projekteringen var klar innan årsskiftet låstes projektet till den äldre 
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versionen. Den nya uppdateringen av Miljöbyggnad 3.0 innehåller ett 
nytt kriterium som behandlar stommens klimatpåverkan. Detta 
kriterium tar hänsyn till klimatpåverkan genom CO2-utsläpp för 
utvinning och transport av råvaror, tillverkning av byggmaterial och 
förpackning. I de tidigare versionerna av miljöbyggnad har det tagits 
liten hänsyn till materialval och transporter och endast “utfasning av 
farliga ämnen” samt “dokumentation av byggvaror” har funnits med 
som kriterier. Eftersom miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare 
och Miljöbyggnads certifieringssystem är ett av de vanligaste i Sverige är 
det möjligt att detta kan påverka stomvalet i kontor i framtiden. Den 
största fördelen med dessa system är att miljöfrågan lyfts och att detaljer 
konkretiseras och kan jämföras mellan olika projekt. Även fast systemen 
inte täcker in allt och brister finns anser vi att det är ett nödvändigt steg 
att ta i arbetet med hållbarhet.   

6.3 Brukarskede 

De positiva hälsoeffekterna av att vistas i byggnader av trä visar sig 
tydligt i de studier vi läst (Fell, 2010; Nyrud & Bringslimark, 2009). 
Frågan är dock om inte samma effekt kan uppnås genom att välja trä som 
interiörmaterial på exempelvis väggar, möbler och inredningsdetaljer. 
Eftersom en träkonstruktion generellt innebär fler och grövre pelare och 
balkar som syns tydligt i konstruktionen tror vi det kan vara en skillnad. 
Om man väljer att blotta dessa tror vi, precis som den intervjuade 
platschefen, att det kan ge en annan känsla än om byggnaden har några 
enstaka träinklädda stålpelare. Att sedan addera mycket trä och andra 
naturmaterial i interiören är ett bra komplement för att skapa en trivsam 
och produktiv kontorsmiljö. I de intervjuer som genomförts i vår studie 
styrks dessa resultat och den allmänna reaktionen på trä interiört är 
positiv. Vi är inne på samma spår som Thomas Nord, universitetslektor 
vid Linköpings Universitet som hävdar att det krävs tydliga 
forskningsresultat att hänvisa till för att bättre kunna argumentera för 
brukarupplevelsens betydelse. Denna forskning är redan idag på god 
väg och pekar på att kundvärde och brukarupplevelse kommer få allt 
större betydelse i framtiden (Kesselfors, 2017).   

6.4 Förädlingsindustrins betydelse 

Limträindustrin har haft en stark tillväxt de senaste åren och 
prognoserna pekar mot att den trenden kommer fortsätta de kommande 
åren (Melin Lundgren, 2018; Skogsaktuellt, 2018). Eftersom den svenska 
skogen växer i betydligt högre takt än den avverkas finns goda 
förutsättningar för att möta denna efterfrågan med inhemsk skogsråvara. 
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Vi har dock identifierat ett annat problem i denna produktionskedja. För 
att undvika en flaskhals i produktionskedjan måste limträleverantörerna 
i Sverige expandera i tillräcklig takt för att möta efterfrågan på 
industriellt producerade träprodukter.  

6.5 Spännvidder och materialdimensioner 

Eftersom den maximala fria spännvidden för KL-bjälklag idag ligger på 
cirka 7,4 m kan man säga att ju mindre kontor som ska byggas desto mer 
fördelaktigt blir det för trästommen då materialdimensionerna blir ett 
mindre problem (Martinsons, 2018). På projektet Navet var man tvungen 
att lägga två extra pelarrader i mitten av kontoret vilka inkräktade på 
utrymmet i vissa mötesrum. Detta visar att om en trästomme ska väljas i 
ett kontor är det av största vikt att noggrann projektering utifrån klara 
funktionskrav görs i ett tidigt skede.  

6.6 Fukt och väderskydd  

En vanlig frågeställning är om en trästomme klarar av att hantera 
byggfukt och regn utan att projektet byggs under ett väderskydd. Det är 
ett förekommande antagande att det alltid behövs ett väderskydd när det 
ska byggas i trä för att trä är organiskt och kan mögla eller ruttna. I 
verkligheten anser vi att det endast behövs ett väderskydd eller tält när 
det byggs in färdiga moduler eller kassetter innehållande fuktkänsliga 
material. Tält eller väderskydd kan vara en bra lösning om huset byggs i 
prefabricerade moduler för då kan kostnaden för tält och traverskranar 
kompenseras med att projekttiden kortas ner och kostnaden i 
produktionsskedet minskar. En limträbalk eller pelare är inte känslig för 
fukt så länge ändträ är skyddade. Ytlig påväxt och mörka områden går 
inte in i konstruktionen och försämrar elementets hållfasthet och 
integritet. Ytliga fuktrelaterade angrepp går enkelt att slipa bort när 
stommen är uppförd och huset är tätt, ändträ kan skyddas med till 
exempel masonitskivor. Vi tror att en trästomme i praktiken kan 
monteras precis som en stålstomme med betongbjälklag så länge det inte 
byggs in fuktkänsliga skivmaterial eller färdigisolerade element. 

6.7 Ljud  

Beroende på vilka ljudkrav som ställs på ett projekt har betongbjälklag 

överlag en stor fördel mot träbjälklag när det kommer till 

stegljudsöverföring i väggar och golv. Vi anser att träbjälklag lämpar sig 

bättre i byggnader med lägre ljudkrav då bjälklagsdimensionerna blir 
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större när ljudkraven blir hårdare. De lösningar som finns för att klara av 

ljudproblematiken med träbjälklag idag resulterar oftast i att bjälklagen 

blir tjockare. En lösning med ljudisolerande undertak kan vara en onödig 

kostnad och här tror vi att trästommeleverantörerna står inför en stor 

utmaning för att konkurrera med betongbjälklag. Vi tror att marknaden 

för bostadsbyggnation i trä behöver lösningar som inte resulterar i 

betydligt tjockare bjälklag jämfört med betongbjälklag. Det är välkänt 

sedan tidigare att en stomme i trä lämpar sig bra i idrottshallar eller 

lagerhallar där ljudkraven är väldigt låga. I kontorsbyggnader är 

skillnaderna i tjocklek mellan betongbjälklag och träbjälklag inte lika 

stora på grund av de lägre ljudkraven, och av den här anledningen tycker 

vi att det bör det byggas fler kontor i trä. 

6.8 Brand 

Brandkrav är inte en begränsande faktor vid val av stomsystem i trä 
istället för stål och betong i en kontorsbyggnad. Träbjälklagen kan 
behöva ett skyddande lager gips på undersidan och träpelare är mer 
brandtåliga och håller sin integritet bättre än stålpelare. Stålbalkar och 
stålpelare behöver också bli inklädda i brandskyddande material eller 
färg då de tappar sin integritet vid höga temperaturer. En trästomme 
klarar av brandkraven utan större svårigheter men trä är ett brännbart 
material och kommer brinna upp om inte elden bekämpas vilket 
resulterar i att byggnaden kollapsar. Vi tror precis som 
platschefsrespondenten att det kan sparas en hel del pengar på att inte 
behöva brandskydd på pelare eller balkar. Det stomval som skulle vara 
bättre ur brandsynpunkt är om hela huset är i betong och det inte finns 
några stålpelare eller stålbalkar.  

6.9 Installationer 

Installationer utgör en stor del av projektkostnaderna vid kommersiella 
kontorsprojekt. I kontor blir dimensionering av ventilationssystemet mer 
omfattande då det är många brukare en viss tid på dygnet. Det 
projekteras ofta in sprinklersystem och antalet toaletter och VA-system 
brukas oftare än i bostäder. Installationer i bostäder är dimensionerade 
efter antalet personer och typ av rum som bostaden är dimensionerad 
för. Installationer i kontor bör klara av en maxbelastning av personal och 
gäster i alla delar av byggnaden samtidigt, såsom kontorsrum, 
konferensrum och mötesrum. Vi tror detta resulterar i att installationer 
tar mer utrymme i kommersiella kontorsbyggnader än i bostäder och att 
undertakshöjden ofta blir större för att få plats med alla installationer om 
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projekteringen använder undertak som utrymme för installationer. 
Träbjälklag blir ofta tjockare och har mer begränsade spännvidder än 
betongbjälklag. Det är endast små ventilationskanaler som kan 
projekteras in i kassettbjälklag av trä. Vi vill belysa att det krävs en bra 
projektering för att inte få problem med takhöjd och byggnadshöjd med 
hänsyn till utrymmen för installationer.  

6.10 Grundläggning 

Grundläggningen påverkas av flera faktorer, bland annat 
markförhållanden, egentyngden på byggnaden och byggnadsarean. I 
Uppsala är det väldigt mycket lera och därför krävs det ofta omfattande 
pålning för att marken ska bli stabil. Kritiska punkter som bärande 
innerväggar eller stomstabiliserande områden som hisschakt medför 
extra förstärkning och pålning av marken under de ytorna. En stomme 
av trä har lägre egentyngd vid samma hållfasthet som en stomme i 
betong och stål. Det resulterar i en mindre omfattande grundläggning 
och pålning där det kan sparas tid och pengar.  
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7. SLUTSATS  

En avgörande faktor för trästommens framtida marknadsposition är om 
industrin för prefabricerade träprodukter klarar av att möta den 
kapacitet vi tror kommer efterfrågas i framtiden. Den svenska 
skogsnäringen klarar ökningen men industrierna måste också hänga 
med. Om inte den balansen upprätthålls kan det innebära att vi måste 
importera prefabstommar från utlandet, att priserna stiger eller att 
leveranstiderna blir långa. Alla dessa scenarion kommer leda till att 
branschen blir mer negativt inställd till träbyggande och spä på den 
osäkerhet som redan finns.  
 

Som de intervjuade lagbasarna är inne på tror vi också det vore en bra 
idé att låta NCC:s egna yrkesarbetare utföra montaget av den 
prefabricerade trästommen. Som läget är idag erbjuder de stora 
trästommeleverantörerna inte bara konstruktionslösning och 
produktion av byggelement utan också montage. Vi tror det kommer 
gynna NCC mycket att låta de egna yrkesarbetarna sköta den biten av 
flera anledningar. Yrkesarbetarna upplever det som trevligt och 
omväxlande att arbeta med trä, kompetens byggs långsiktigt inom 
företaget och det blir lättare att vinna anbudsgivning på framtida projekt 
då företaget enkelt kan visa att man besitter kunskap inom området. Alla 
dessa faktorer leder till ökad lönsamhet genom nöjdare medarbetare och 
högre kompetens.  
 

Att trästommen kräver större dimensioner för att uppnå samma 
hållfasthet som stål/betongstommen är ett problem som är svårt att 
kringgå i dagsläget. Spännvidder kan troligtvis ökas och 
materialdimensioner minskas i takt med utvecklingen av nya material 
och limträprodukter men i dagsläget är det främst en arkitektonisk 
utmaning att integrera till exempel stödpelare i designen av kontoret.  
 

Precis som med materialdimensionerna finns det i dagsläget inte mycket 
att göra åt att en trästomme har sämre ljudegenskaper än en 
stål/betongstomme. Det man kan göra för att uppnå bättre 
ljudegenskaper i byggnaden är att prioritera ljudfrågan i ett tidigt skede 
av projekteringen. Detta ökar möjligheterna till bra samordning med 
installationer och smarta tekniska lösningar. Sämre ljudegenskaper 
behöver dock inte betyda något negativt för användande av trä i kontor 
eftersom ljudkraven i en kontorsbyggnad är lägre än i ett bostadshus. För 
att öka byggandet med trästomme tror vi att det utifrån parametern 
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ljudkrav är bättre att fokusera på kommersiella byggnader som kontor 
och idrottshallar än bostäder.  
Avslutningsvis tror vi att entreprenörerna behöver komma till en 
brytpunkt där man accepterar att trästommen ser dyrare ut i 
anbudsskedet men ändå väljer den på grund av de positiva effekterna på 
arbetsmiljö, brukarupplevelse och långsiktig hållbarhet. Först då kan 
förutsättningar skapas för att successivt och målinriktat bygga kunskap 
och erfarenhet som leder till ökat träbyggande. 
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Nedan följer några förslag till fortsatta studier. 
 

• Studera utvecklingen av stål/betongstomme. Vilka 
förbättringsmöjligheter finns ur ett miljöperspektiv? Undersöka 
processer, prefabriceringsgrad, återvinning etc.  

 

• Undersöka balansen mellan kapacitet och efterfrågan av 
industriellt producerade träprodukter. Klarar den svenska 
marknaden en kraftig ökning av träbyggande? 

 

• Göra en fallstudie på en mindre kontorsbyggnad där inga extra 
pelarrader behövs. Hur mycket påverkar det projektering, 
planlösning etc? 

 

• Göra en studie på olika typer av samverkanskonstruktioner av 
KL-bjälklag i kommersiella byggnader.  

 

• Analysera utvecklingen av prefabricerade limträprodukter ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv med frågor som sparad tid på 
byggarbetsplatsen, jobbtillfällen på landsbygden och förädling av 
den svenska skogsråvaran.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete: KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

52 
 

 
 



Kap. 9 Referenslista 

53 
 

9. REFERENSLISTA 

Axelsson, K., Kalliaridis, P. (2011a). Träbyggnad, En introduktion i 
träkonstruktion. Uppsala: Studentlitteratur. s. 3.  
 
Axelsson, K., Kalliaridis, P. (2011b). Träbyggnad, En introduktion i 
träkonstruktion. Uppsala: Studentlitteratur. s. 29–31. 
 
Antonsson, A-B. (2008). Miljödriven affärsutveckling. I Grahn, K (red.), 
Miljö i ett företagsperspektiv. Stockholm, Prevent, s. 66–70. 
 
Bell, J (2015). Introduktion till forskningsmetodik. Uppl. 5:2 Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Berglund, M., Pettersson, M. (2011). KL-trä och Limträ Hur råvarans 
kvalité tas tillvara i den färdiga produkten. Umeå. SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet. s. 11–12. 
https://stud.epsilon.slu.se/3261/4/Pettersson_M_Berglund_M_30-10-
2011.pdf  
[2018-05-07] 
 
Biemer, P., Lyberg, L. (2003). Introduction to survey quality. New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc.  
 
Betong.se (2017) Fråga Experten: Betongens framställning och historia? 
http://betong.se/2017/05/26/fraga-experten-betongens-framstallning-
och-historia/) 
[2018-04-03] 
 
Boverket (2018) 
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-
forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/  
[2018-04-18] 
 
Brunklaus, B., Baumann, H. (2002) Vad innebär ett ökat träbyggande i 
Sverige för miljön? Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola. 
[2018-04-26] 
 
Bryman, A., Nilsson, B. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. Uppl. 
Malmö: Liber ekonomi, s. 272–273. 
 

https://stud.epsilon.slu.se/3261/4/Pettersson_M_Berglund_M_30-10-2011.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/3261/4/Pettersson_M_Berglund_M_30-10-2011.pdf
http://betong.se/2017/05/26/fraga-experten-betongens-framstallning-och-historia/
http://betong.se/2017/05/26/fraga-experten-betongens-framstallning-och-historia/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/


Examensarbete: KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

54 
 

Burström, P-G. (2007) Byggnadsmaterial. Uppl. 2. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Cuadrado, J., Zubizarreta, M., Pelaz, B., & Marcos, I. (2015). Methodology 
to assess the environmental sustainability of timber structures. Elsevier. 
 
Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide: For Small-scale Research 
Projects. 5. uppl., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education. 
Ekvall, T. (2006) Miljöaspekter på val av stommaterial i byggnader. 
Kompletterande kartläggning av kunskapsläget. Göteborg. IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 
[2018-04-18] 
 
Erchinger, C., Frang, A. & Fontana, M. (2010). Fire design of steel-to timber 
dowelled connections. Engineering structures. 32 (2): s. 580–589. 
[2018-05-04] 
 

Granath, K. (2001a). Ordning, lag och stadga Om byggnadsordningar och 
maktfördelning. Nordisk Arkitekturforskning. s.25. 
http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/382/338  
[2018-04-14] 
 
Granath, K. (2001b). Ordning, lag och stadga Om byggnadsordningar och 
maktfördelning. Nordisk Arkitekturforskning. s. 23. 
http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/382/338  
[2018-04-14] 
 
Hansson, V., Hervén, O. (2011). Sverige bygger högt i trä. LUP Student 
Papers. 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1982360  
[2018-03-29] 
 
Hellsborn, T., Nilsson, R. (2010) Höga hus med trästomme i Göteborg. 
Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola. 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/132295.pdf  
[2018-05-18]  
 
Hurley, M J., Gross, J L., McAllister, T P. & Phan, L T. (2010). Best 
Practice Guidelines for Structural Fire Resistance Design of Concrate and 
Steel Buildings. s. 69 och s. 128. 
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/TechnicalNotes/NIST.TN.1681.pdf   
[2018-05-04] 
 

http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/382/338
http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/382/338
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1982360
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/132295.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/TechnicalNotes/NIST.TN.1681.pdf


Kap. 9 Referenslista 

55 
 

 
 
Hurmekoski, E., Jonsson & R., Nord, T., (2015) Context, drivers, and 
future potential for wood-frame multi-story construction in Europe.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002115 

[2018-04-19] 
 
IVA/Sveriges Byggindustrier (2014) 
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-
samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf  
[2018-04-18] 
 
Jernkontoret (2018). Klimatfrågor och handelssystem för växthusgaser.  
https://www.jernkontoret.se/sv/energi--miljo/klimatfragor-och-
handelssystem-for-vaxthusgaser/  
[2018-04-13] 
 
Kaso, A., Thorén, K. (2015). Betongtillverkningens påverkan på klimatet. 
Göteborg. Chalmers tekniska högskola. 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/228076/228076.pd
f   
[2018-04-11] 
 
Kesselfors, S. (2017) Ny forskning: Limträ bra för hälsa och välmående. 
http://www.stockholmsbyggnyheter.se/20171003/3175/ny-forskning-
limtra-bra-halsa-och-valmaende  
[2018-05-21] 
 
Martinsons (2006) Massivträhandboken. 
https://www.martinsons.se/Allm%C3%A4n/Filer/System/Nedladdn
ing/Massivtrahandboken2006.pdf  
[2018-05-18]  
 
Martinsons (2018) 
https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/projektera-och-
bygg/spannvidder 

[2018-05-09] 
 
Melin Lundgren, N. (2018) Försäljningen av limträ slår rekord. 
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsaljningen-av-limtra-slar-
rekord-26174  
[2018-05-18] 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002115
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf
https://www.jernkontoret.se/sv/energi--miljo/klimatfragor-och-handelssystem-for-vaxthusgaser/
https://www.jernkontoret.se/sv/energi--miljo/klimatfragor-och-handelssystem-for-vaxthusgaser/
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/228076/228076.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/228076/228076.pdf
http://www.stockholmsbyggnyheter.se/20171003/3175/ny-forskning-limtra-bra-halsa-och-valmaende
http://www.stockholmsbyggnyheter.se/20171003/3175/ny-forskning-limtra-bra-halsa-och-valmaende
https://www.martinsons.se/Allm%C3%A4n/Filer/System/Nedladdning/Massivtrahandboken2006.pdf
https://www.martinsons.se/Allm%C3%A4n/Filer/System/Nedladdning/Massivtrahandboken2006.pdf
https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/projektera-och-bygg/spannvidder
https://www.martinsons.se/byggprodukter/kl-tra/projektera-och-bygg/spannvidder
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsaljningen-av-limtra-slar-rekord-26174
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/forsaljningen-av-limtra-slar-rekord-26174


Examensarbete: KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

56 
 

Naturvårdsverket (2017) 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/  
[2018-05-18] 
 
NCC. (2018a) Årsredovisning 2017. 
https://www.ncc.se/globalassets/investor-
relations/arsredovisning/ncc_sve_ar_2017.pdf  
[2018-05-07] 
 
NCC. (2018b) Så föddes NCC. 
https://www.ncc.se/om-ncc/om-koncernen/var-historia/  
[2018-03-30] 
 
Nyrud, A Q., Bringslimark, T. (2009). Is interior wood use psychologically 
beneficial? A review of psychological responses toward wood. Aas, Norway. 
Norwegian University of Life Sciences. 
[2018-05-07] 
 
Skogsaktuellt (2018) Nya rekordsiffror för limträ.  
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56042/nya-rekordsiffor-for-
limtra.html  
[2018-05-21] 
 
Stålbyggnadsinstitutet (2012). STÅL - Hållbart, flexibelt och kreativt. 
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar
/Stal%20-%20Hallbart_Flexibelt%20och%20kreativt.pdf  
[2018-04-16] 
 
Stålbyggnadsinstitutet (2016). Om stål. Rostskydd.  
http://sbi.se/om-stal/rostskydd 

[2018-05-07] 
 
Svenska Miljöinstitutet, (2013). Sveriges betongkonstruktioner tar upp 300 
000 ton koldioxid per år. 
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---
arkiv/2013-10-30-sveriges-betongkonstruktioner-tar-upp-300-000-ton-
koldioxid-per-ar.html 
[2018-04-19] 
 
 
 
 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/
https://www.ncc.se/globalassets/investor-relations/arsredovisning/ncc_sve_ar_2017.pdf
https://www.ncc.se/globalassets/investor-relations/arsredovisning/ncc_sve_ar_2017.pdf
https://www.ncc.se/om-ncc/om-koncernen/var-historia/
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56042/nya-rekordsiffor-for-limtra.html
http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56042/nya-rekordsiffor-for-limtra.html
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar/Stal%20-%20Hallbart_Flexibelt%20och%20kreativt.pdf
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar/Stal%20-%20Hallbart_Flexibelt%20och%20kreativt.pdf
http://sbi.se/om-stal/rostskydd
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2013-10-30-sveriges-betongkonstruktioner-tar-upp-300-000-ton-koldioxid-per-ar.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2013-10-30-sveriges-betongkonstruktioner-tar-upp-300-000-ton-koldioxid-per-ar.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2013-10-30-sveriges-betongkonstruktioner-tar-upp-300-000-ton-koldioxid-per-ar.html


Kap. 9 Referenslista 

57 
 

Svensk Betong (2018) Om betong. Arkitektur. 
https://www.svenskbetong.se/om-betong/fakta-
egenskaper/arkitektur  
[2018-04-23] 
 
Svenskt Trä (2010) Forskning om trä och fukt. Forskningsresultat. 
https://www.svenskttra.se/om-tra/forskning-om-tra-och-
fukt/forskningsresultat/  
[2018-05-17] 
 
Svenskt Trä (2003) Väderskydd. 
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-
trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---
generellt/vaderskydd/  
[2018-05-21] 
 
Svenskt Trä (2016). Dags att se möjligheterna med trä. 
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2016/10/dags-att-se-
mojligheterna-med-tra/ 

[2018-05-02] 
 
Svenskt Trä (2017a). Träguiden. Limträ. 
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-
produkter/konstruktionselement1/limtra/  
[2018-05-10] 
 
Svenskt Trä (2017b) Ljudkraven i byggreglerna. 
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/kl-tra-och-
ljud/8.1-projektering-med-hansyn-till-ljud/8.1.1-ljudkraven-i-byggreglerna/  
[2018-05-18] 
 
Svenskt Trä (u.å) Skogen och hållbart skogsbruk.  
https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-
miljo/skogen-och-hallbart-skogsbruk/  
[2018-05-18] 
 
Sveriges skogsindustrier (2016). Limträhandbok, Fakta om limträ.  
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-
oss/publikationer/pdfer/limtrahandbok-del-1-svenska.pdf  
[2018-04-19] 
 
  

https://www.svenskbetong.se/om-betong/fakta-egenskaper/arkitektur
https://www.svenskbetong.se/om-betong/fakta-egenskaper/arkitektur
https://www.svenskttra.se/om-tra/forskning-om-tra-och-fukt/forskningsresultat/
https://www.svenskttra.se/om-tra/forskning-om-tra-och-fukt/forskningsresultat/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/vaderskydd/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/vaderskydd/
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/projektering-av-trahus---generellt/projektering-av-trahus---generellt/vaderskydd/
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2016/10/dags-att-se-mojligheterna-med-tra/
https://www.svenskttra.se/om-oss/aktuellt/2016/10/dags-att-se-mojligheterna-med-tra/
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/konstruktionselement1/limtra/
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/konstruktionselement1/limtra/
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/kl-tra-och-ljud/8.1-projektering-med-hansyn-till-ljud/8.1.1-ljudkraven-i-byggreglerna/
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/kl-tra-och-ljud/8.1-projektering-med-hansyn-till-ljud/8.1.1-ljudkraven-i-byggreglerna/
https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/skogen-och-hallbart-skogsbruk/
https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/tra-och-miljo/skogen-och-hallbart-skogsbruk/
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/limtrahandbok-del-1-svenska.pdf
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/limtrahandbok-del-1-svenska.pdf


Examensarbete: KOMMERSIELLT BYGGANDE I TRÄ 

58 
 

Sweden Green Building Council (2018a) Om Miljöbyggnad. 
https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad 

[2018-04-12] 
 
Sweden Green Building Council (2018b) Miljöbyggnad 3.0 - 
Bedömningskriterier för nyproduktion.  
https://www.sgbc.se/docman/bgo-2014/947-3-0-mb-nyproduktion-
170510-vers-170915/file  
[2018-04-18] 
 
TMF/SCB (2018) 
http://www.tmf.se/siteassets/statistik/statistiska-
publikationer/trahusbranschen/trahusbranschen-2017-uppd.pdf 
[2018-04-19] 
 
Westerlund, L. (2012) En ny väg: Trästad 2012. Umeå: Projektet Trästad 
2012. 
 
Widman, J. (2001). Stålet och miljön. Stockholm. Stålbyggnadsinstitutet 
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar
/Stalet%20och%20miljon_SBI-Jernkontoret%202001.pdf  
[2018-04-04] 
 
Östman, B., Stehn, L. (2014). Brand i flerbostadshus av trä – Analys, 
rekommendationer och FoU-behov. SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. ISSN 0284–5172. 
[2018-04-06] 
 

 

 

https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad
https://www.sgbc.se/docman/bgo-2014/947-3-0-mb-nyproduktion-170510-vers-170915/file
https://www.sgbc.se/docman/bgo-2014/947-3-0-mb-nyproduktion-170510-vers-170915/file
http://www.tmf.se/siteassets/statistik/statistiska-publikationer/trahusbranschen/trahusbranschen-2017-uppd.pdf
http://www.tmf.se/siteassets/statistik/statistiska-publikationer/trahusbranschen/trahusbranschen-2017-uppd.pdf
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar/Stalet%20och%20miljon_SBI-Jernkontoret%202001.pdf
http://www.stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/Artiklar/Stalet%20och%20miljon_SBI-Jernkontoret%202001.pdf

