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Abstract 
 

This report has been carried out together with Bonava with the purpose to investigate 
the difference in climate impact and cost of both concrete and wooden frames in 
apartment buildings. This to investigate if it is profitable to build climate smart. To 
perform this, a life cycle analysis and a life cycle cost analysis were performed on two 
frames of different materials; a wooden frame called "Nästet 3" and a concrete frame 
called "Kv. Smugglaren”. 
 

The results of the life cycle analysis shows that the wooden frame “Nästet 3” has less 
climate impact in comparison to the concrete frame “Kv. Smugglaren”. The wooden 
frame had a total emission of 176 tons of CO2e which is about 65 kg CO2e per square 
meter of gross area. The result of the life cycle analysis on the concrete frame “Kv. 
Smugglaren” showed a climate impact of 793 tons of CO2e, which approximately is 
229 kg CO2e per square meter of gross area. This study shows that a concrete frame 
in apartment buildings has a greater climate impact than a wooden frame.  
 
The results of the life cycle cost analysis shows that the wooden frame “Nästet 3” has 
the lowest frame material cost, about half as much as the concrete frame “Kv. 
Smugglaren”. However, it has the largest total construction cost, approximately 0.8% 
larger than the concrete frame.  
 
When all results are compared, it can be concluded that it does not necessarily cost 
more to build with more climate-smart materials. Using wood as a frame material is 
both more climate-smart and cheaper than concrete. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete har som syfte att undersöka skillnaden i 
klimatpåverkan samt kostnad hos betong- och trästomme i 
flerbostadshus. Detta för att undersöka om det är lönsamt att 
bygga klimatsmart. För att genomföra detta genomfördes en 
livscykelanalys och en livscykelkostnadsanalys på två stommar 
av olika material; en trästomme ”Nästet 3” samt en 
betongstomme ”Kv. Smugglaren”.  
 
Resultatet av livscykelanalysen visar att trästommen “Nästet 3” 
har mindre klimatpåverkan i jämförelse med betongstommen 
“Kv. Smugglaren”. Trästommen hade ett utsläpp på totalt 176 
ton CO2e, vilket motsvarade cirka 65 kg CO2e per kvadratmeter 
BTA. Resultatet av livscykelanalysen på betongstommen “Kv. 
Smugglaren” visade att denna har en klimatpåverkan på 793 
ton CO2e och därmed cirka 229 kg CO2e per kvadratmeter BTA. 
Denna studie påvisar att stomme av betong i flerbostadshus har 
större klimatpåverkan än stomme av trä i produktionsskedet 
A1-A3. 
 
Resultatet av livscykelkostnadsanalysen visar att 
stommaterialkostnaden för “Nästet 3”, som är uppförd i trä, har 
ungefär hälften så stor stommaterialkostnad som ”Kv. 
Smugglaren” som är uppförd i betong. Båda projekt har dock 
ungefär lika stor total byggkostnad. 
 
Resultaten visar att det inte nödvändigtvis kostar mer att bygga 
med mer klimatsmarta material. Trä som stommaterial är både 
mer klimatsmart och kostar ungefär lika mycket som betong för 
flerbostadshus med fem våningar. 
 
 

 
 
 
 

Nyckelord: LCA, Livscykelanalys, Trästomme, Betongstomme, 
Masonite-Beam, LCC, Livscykelkostnadsanalys, 
Klimatpåverkan 
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TERMINOLOGI 
 
BIM - Building Information Model. En 3D modell av byggnaden 

visualiseras för enklare informationshantering. 

BTA - Bruttoarea. Arean för en byggnads alla våningar.  

BYA - Byggnadsarea. Arean för platsen som en byggnad upptar 

på marken.  

CO2e - Koldioxidekvivalent. Mått på utsläpp av växthusgaser 

uttryckt i den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. 

EPD - Environmental Product Declaration. Miljövarudeklaration 

för en byggnadsprodukt.  

Klimatdeklaration – För att ha koll på vilken påverkan nya 

byggnader har på klimatet ska byggherren redovisa en byggnads 

klimatpåverkan. 

LCA - Livscykelanalys. Verktyg för att bedöma miljöpåverkan 

under hela dess livslängd. 

LCC - Livscykelkostnadsanalys. En kostnadskalkyl som tar 

hänsyn till en produkts eller ett systems kostnader och intäkter 

under dess livslängd.  

PCR - Produktspecifika regler. Regler inom en specifik 

produktkategori. 

PPM - Parts per million. Ett mått på andel, halt eller 

koncentration.  
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Genom historien har klimatet alltid varit i ständig förändring. 

Naturliga processer såsom kontinentrörelser och atmosfärens 

kemiska sammansättningar har bidragit till 

temperaturskillnader. Klimatförändringar som tidigare tagit 

flera tusen år sker nu väldigt snabbt på grund av mänskliga 

faktorer. Dessa förändringar påverkar medeltemperaturen som 

i sin tur har allvarliga konsekvenser för livet på jorden (WWF, 

2022). För att det inte ska bli allvarliga konsekvenser får inte 

temperaturen stiga mer är två grader. Om temperaturen höjs 

mer än så kommer det ha allvarliga konsekvenser för det 

ekologiska systemet, infrastrukturen och ekonomin. För att 

klara av temperaturhöjningen kommer det att behövas göras 

förändringar med dem globala energi- och materialsystemen 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  

 

År 2019 stod Sveriges byggbransch för utsläppet av 11,7 

miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta motsvarar 21 % 

av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Byggbranschen 

bidrar även till utsläpp utanför Sverige och med detta inräknat 

var det totala utsläppet år 2019 på 19,3 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (CO2e) (Boverket 2021).  

 

Fossila bränslen är något som är en viktig del av byggsektorn, 

främst för att kunna använda maskiner och transportera 

material. Detta är dock en ändlig resurs, så den måste tas hand 

om så den inte tar slut. Enligt en beräkning som gasbolaget BP 

gjorde 2015 så räcker bara den globala oljereserven i 53 år, 
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fossilgasen i 54 år och kolreserven i 110 år. Enligt IEA 

(International Energy Agency) visar energiscenarier att 

energianvändningen kommer att fortsätta öka. Prognosen för de 

fossila bränslena visar också att det kommer fortsätta dominera 

energisektorn fram till ca år 2035. Detta är något som inte går 

ihop och är orimligt, det används mer och mer fossila bränslen 

samtidigt som det är en ändlig resurs (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2017).  

 

Byggsektorn har stora möjligheter att påverka klimatutsläppen 

genom hela livscykeln. Särskilt viktiga åtgärder för att arbeta 

mot en minskad klimatpåverkan återfinns inom materialvalet. 

Detta genom att exempelvis minska byggnadens 

materialmängd, göra materialproduktionen mer klimatsmart 

och genom att välja mer hållbara materialalternativ 

(Naturvårdsverket u.å.). 

 

Under det senaste århundradet har stommaterialet i byggnader 

främst bestått av betong och stål, men på senare tid har även 

trä fått ett genomslag. Detta eftersom trä är det klimatsmartare 

alternativet gentemot stål och betong. Genomslaget är dock 

fortfarande i liten skala, för trots att Sverige är ett av de mest 

skogstäta länderna i världen utgjorde andelen nybyggda 

flerbostadshus i trä endast ca 12,5 procent år 2018. En 

bidragande faktor kan vara bristen på kompetens kring trä som 

materialval (Forskning.se 2019). 

 

Fortfarande är det oklart hur en högre träbyggnad kommer att 

åldras, vilket underhåll som kommer att behövas göras samt 

hur det står emot brand och fukt. Brist på kunskap leder till 
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risker såsom eventuellt adderade kostnader vid kalkyleringen av 

riskpremier, då vissa moment i byggprocessen måste göras 

annorlunda (Boverket 2018). 

 

1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilket material 

som är mest fördelaktigt att bygga med utifrån ett klimat- och 

kostnadsperspektiv. Genom att utföra en livscykelanalys och 

livscykelkostnadsanalys studeras vilken av trästommen ”Nästet 

3” respektive betongstommen ”Kv. Smugglaren” som har störst 

klimatpåverkan och kostnad. Resultatet kan appliceras på 

framtida flerbostadshusprojekt med fem våningar där 

klimatfrågan är i fokus.  

 

Målet med projektet är att med hjälp av livscykelanalysen 

identifiera vilket stommaterial som är mest fördelaktigt för 

klimateffektivisering av liknande projekt och därefter utifrån en 

livscykelkostnadsanalys tolka resultaten i en diskussion om 

materialets klimatpåverkan med hänsyn till prisfrågan.  

 

1.3 Frågeställningar 
F1: Hur stor skillnad i klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter är 

det mellan projektet ”Nästet 3” uppbyggt av trästomme i 

jämförelse med projektet ”Kv. Smugglaren” uppbyggt av 

betongstomme utifrån resultatet av livscykelanalysen? 

 

F2: Hur stor skillnad är det i kostnad mellan trästommen 

”Nästet 3” och betongstommen ”Kv. Smugglaren” baserat på 

resultatet av livscykelkostnadsanalysen? 
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F3: Baserat på båda analyserna, kan materialkostnaden 

påverka klimatfrågan? 

 

1.4 Avgränsningar  
Det som kommer att beaktas i denna studie är följande: 

Projektet kommer att studera ett befintligt flerbostadshus, “Kv. 

Smugglaren”, med stomme av betong samt ett projekterat 

flerbostadshus, “Nästet 3”, med stomme uppbyggd av Masonite-

Beams lätträbalk. Båda byggnaderna är av typen lamellhus med 

två trapphus.  

 

Då dessa byggnader har olika mängd våningar, kommer en 

rättvis jämförelse ske genom att studera “Nästet 3” samtliga fyra 

våningar och takvåning medan “Kv. Smugglaren” kommer att 

begränsas till att studera fyra våningar samt takvåning. En 

normalplan hos “Kv. Smugglaren” borträknas.  

 

Båda projekt, ”Nästet 3” samt ”Kv. Smugglaren”, har i jämförelse 

med varandra en ungefär lika lång byggnadstid. 

 

Detta projekt kommer att avgränsas till att vid genomförandet 

av livscykelanalysen endast studera byggskedet A1-3. (se 3.2 

Livscykelanalys). 

 

Slutligen kommer projektet att avgränsas till att vid 

genomförandet av livscykelkostnadsanalysen endast studera 

uppförandeskedet samt dess relevanta material (se 3.3 

Livscykelkostnadsanalys). 
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2. METOD 
Detta examensarbete inleddes med en teori-insamling för att öka 

förståelsen för ämnet. Därefter påbörjades fallstudien för 

vardera byggnader med analys av ritningar samt 

sammanställning av relevant data. Efter det genomfördes 

mängdberäkningar för båda projekt för att sedan kunna utföra 

en livscykelanalys i beräkningsverktyget One Click LCA samt 

vidare handberäkningar i en livscykelkostnadsanalys. Efter 

beräkningarna genomförts analyserades resultatet inför 

diskussion och slutsats. Studiens översiktliga 

genomförandeprocess redovisas enligt figur 1.1 nedan. 

 

 
 

Figur 1.1 Översiktlig genomförandeprocess. 
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2.1 Metoden för studien 

Examensarbetet inleddes med sökning av 

bakgrundsinformation och information kring tidigare studier 

inom ämnet för att öka förståelsen. Teorin till studien är 

insamlad genom internetsökning, sökning i databaser såsom 

Diva-Portal och SIS samt genom vetenskapliga artiklar och 

litteratur på Uppsalas universitetsbibliotek. 

 

2.2 Material och mängdning 
Material som beräkningarna är baserade på är de som ingår i 

byggnadens stomme: tak, väggar samt bjälklag. Samtliga 

material i alla byggnadsdelar beaktades. 

 

Mängdning från samtliga material är baserat på 

handberäkningar utförda i Excel. Dessa mängder är baserat på 

planritningar och detaljritningar tillhandahållna av företaget. 

Samtliga mått har tagits fram från vardera byggnads BIM-

modell samt ritningar. 

 

2.3 Metoden för livscykelanalys 

Vid genomförandet av LCA användes programmet One Click 

LCA, som är ett beräkningsverktyg innehållandes miljödata 

baserat på miljödeklarationer (EPD) från hela världen. I 

beräkningarna beaktades endast skedena i modul A1-3 (se 3.2 

Livscykelanalys). Verktyget One Click LCA tillåter uppdelning av 

livscykeln, vilket möjliggör att endast utvalda skeden kan 

undersökas. One Click LCA tillhandahåller EPDer för ingående 

material via en databas och låter användaren välja motsvarande 

material för att sedan fylla i mängd i exempelvis vikt (kg, ton) 

eller storlek (m2, m3). Därefter beräknas materialets utsläpp i 
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kg koldioxidekvivalenter för att sedan sammanställas i hela 

byggnadsdelar om så önskas (One Click LCA, 2015).  

 

I figur 2.1 nedan illustreras hur verktyget One Click LCA 

fungerar. Under inmatning av material väljs en resurs 

motsvarande det materialets EPD och därefter fylls kvantiteten 

in. Den EPD som valdes under resurs var exakt motsvarande 

det material som matades in. Alternativt ersatts med generisk 

EPD data som motsvarar den typen av byggkomponent, ifall 

specifika leverantörsdata saknats. 

 

 
Figur 2.1 Visar hur material väljs och mängder anges i One Click LCA 

(One Click LCA, 2015).  

 

2.4 Metoden för livscykelkostnadsanalys 
Vid genomförandet av LCC analysen beaktades motsvarande 

skede och material som i livscykelanalysen, vilket är 

uppförandeskedet (se 3.3 Livscykelkostnadsanalys) samt dess 

materialkostnader. Processen skedde via handberäkningar med 

samma mängddata som blev framtaget tidigare i processen. 

 

Vid genomförandet av analysen behövdes samtliga kostnader för 

respektive projekt vara angiven i procent i stället för i kronor, 
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detta för att de exakta siffrorna är sekretessbelagda. 

Kostnaderna för stommaterialet på byggnaderna beräknas för 

hand och priser kommer att jämföras och tas från diverse 

byggvaruhandlare.  

 

I uppförandeskedet ingår följande kostnader: 

- Stomkostnad 

- Installationskostnad 

- Markarbeten 

- Allmänna kostnader 

 

Under rubriken “stomkostnad” ingår stommens 

materialkostnad, kostnaden för montage samt transport. 

“Installationskostnader” innefattar uppförandet av 

installationer i byggnaderna. Under rubriken “markarbeten” 

ingår schakt, pålning, sprängning samt finplanering.   

 

Allmänna kostnader innefattar: inköp (exempelvis 

kontorsmaterial), byggbodar, el- och vattenförbrukning vid 

arbetsplatsen, byggstaket samt städning av arbetsplats och 

byggbodar (SS-ISO 15686–5:2008, s.21). 

 

Efter summering av kostnaderna togs inflationen i hänsyn. 

 

Vid jämförelse av flera projekt från olika årtal kan inflationen 

behöva beaktas. Vid användning av reala kostnader vid en LCC 

behöver inflationen inte tas i antagande, detta då inflationen 

redan är inräknad. Vid nominella kostnader är inflationen inte 

tagen i hänsyn och därmed kan antaganden göras för den 

underliggande inflationstakten (SS-ISO 15686–5:2008, s.21). 
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För att säkerställa noggrannheten i livscykelkostnadsanalyser 

bör reala kostnader i allmänhet användas. Vid 

livscykelkostnadsanalyser med nominella kostnader härleds 

den från ekonomiska, tekniska och effektivitetsfaktorer (SS-ISO 

15686–5:2008, s.25).  

 

Inflationsfaktorn 𝑞𝑖, 𝑑 bestäms enligt ekvation 2.1: 

 𝑞!,# 	= 	 (1 + 𝑎)$ (2.1) 

 

där 

𝑎  är den förväntade reala räntan per år; 

𝑛  är antalet år mellan basdatumet och kostnadens 

uppkomst. 

 

Den nominella kostnaden beräknas genom att multiplicera den  

reala kostnaden med inflationsfaktorn, detta enligt ekvation 2.1: 

 

 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	 = 𝑟𝑒𝑎𝑙	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 	𝑞𝑖, 𝑑 (2.1) 

 

där 

𝑞!,# 	 är inflationsfaktorn. 
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3. TEORI 
3.1 Klimatförändringar 
Klimatförändringar till följd av temperaturförhöjning är ett 

pågående problem. Resultatet av en alltmer stigande 

medeltemperatur har visat sig i form av mer omfattande 

naturkatastrofer som påverkar hundratals miljoner människor. 

Fortsätter denna temperaturhöjning att fortgå kan 

klimatsystemet helt förändra förutsättningarna för samhällets 

utveckling (Bokalders et al., 2014, s.10). 

 

Den globala uppvärmningen beror främst på halten av 

växthusgaser i atmosfären. Växthusgaser har en uppvärmande 

effekt, då den släpper igenom solens kortvågiga strålning och 

absorberar delar av jordens värmestrålning. Koldioxid är en av 

de växthusgaserna med mest påverkan på klimatet, då den 

svarar för cirka 70 % av växthusgaserna (Boverket 2021). 

 

De senaste tiotusen åren har koldioxidhalten i atmosfären legat 

i snitt på 270 ppm (Bokalders et al., 2014, s.11). År 2020 låg 

koldioxidhalten i atmosfären omkring 413 ppm. Ökningen av 

koldioxidhalten har varit alarmerande snabb, med en 

genomsnittsökning på 2.0 ppm per år mellan år 1985 och 2020 

(SMHI 2021). 

 

Stabilisering av koldioxidnivåerna kan endast uppnås om den 

nuvarande utsläppsnivån minskas med mer än 80%. Åtgärder 

för att hindra den fortskridande växthuseffekten är att hålla 

ökningen av jordens medeltemperatur under 1,7 °C och 350 

ppm koldioxid. Detta genom att hålla de individuella utsläppen 



                                                     Kap. 3. TEORI  

            
   

11 

av växthusgaser, koldioxidekvivalenter (CO2e), nere mellan 1–

1,5 ton per år (Bokalders et al., 2014, s.11). 

 

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått som uttrycker den 

mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt som en annan 

växthusgas, exempelvis metan (NE u.å.). Genom detta mått kan 

gasernas enskilda bidrag till växthuseffekten jämföras (WWF 

2019). 

 

Från och med den första januari 2022 gäller krav på 

klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Syftet är 

att byggherren ska kunna redovisa hur byggnaden påverkar 

klimatet, detta för att försöka minska klimatpåverkan från 

byggskedet (Boverket 2021b).  

 

Klimatdeklarationen ska innehålla en beräkning som redovisar 

den totala klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av 

byggnaden och även omfatta de växthusutsläpp som uppstår 

under byggskedet (råvaruutvinning, tillverkning av 

byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen samt transporter) 

(Regeringskansliet 2021).  

 

Klimatdeklarationen omfattas endast av utsläppen under 

byggskedet och alltså inte hela byggnadens livscykel. 

Byggskedet inkluderar råvaruförsörjning, transport, tillverkning 

samt bygg och installationsprocessen. Detta enligt den 

europeiska standarden EN 15978 (Boverket 2021c). 



Examensarbete: HUR BYGGKOSTNADER PÅVERKAR KLIMATMEDVETNA MATERIALVAL 
 

 

12 

 

 

3.2 Livscykelanalys 
För att beskriva ett materials, en konstruktions eller hel 

byggnads totala miljöbelastning kan olika typer av system 

användas. Ett system som kan användas är livscykelanalys 

(LCA). Det är en kvantitativ bedömningsmetod som ger en 

uppfattning av vilka faser i livscykeln som exempelvis kan 

klimateffektiviseras. 

 

En livscykelanalys består av fyra förhållandevis iterativa delar: 

 

I den första delen av en livscykelanalys definieras studiens syfte 

och omfattning. Generellt omfattas en livscykelanalys av hela 

byggnadens livstid, ofta kallat “vaggan till graven”. Dock kan det 

vara relevant att dra en tidigare gränsdragning, detta för att 

minska mängden arbete. Det kan exempelvis omfatta en 

geografisk eller tidsmässig gränsdragning. 

 

Under nästa skede, inventeringen, sker flödesanalysen. Det vill 

säga en sammanställning av de resurser i form av energi och 

material som används under livscykeln. Produktionsdata ska 

inhämtas i samma utsträckning som för livscykelanalysens 

omfattning (Sveriges Lantbruksuniversitet 2021). 

 

Utifrån inventeringen sker en sammanställning av funna 

utsläpp och resurser relaterade till miljöproblem, exempelvis 

utsläpp av koldioxid från diverse byggnadsmaterial. Därefter 

sker en bedömning av den totala miljöpåverkan (Sveriges 

Lantbruksuniversitet 2021). Vid bedömning av miljöpåverkan 

krävs nyckeltal för att kunna utföra en jämförelse av 
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klimatpåverkan. För att jämföra påverkan på växthuseffekten 

används enheten koldioxidekvivalenter (CO2e), som beskriver 

hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande miljöpåverkan 

(Naturskyddsföreningen 2022).  

 

Sista fasen i en livscykelanalys består av undersökning av 

resultatet med hänsyn till kvalitét och avgränsningar. I denna 

fas sätts siffror och resultat i perspektiv och livscykelanalysens 

initiala frågeställningar belyses på ett begripligt sätt (Sveriges 

Lantbruksuniversitet 2021). 

 

Vid genomförandet av en livscykelanalys används standarder 

framtagna av nationella standardiseringsorgan, för att få fram 

ett jämförbart resultat. Dessa standarder kan vara av olika 

ursprung, däribland svensk standard (SS) samt europeisk 

standard (EN). Inom byggsektorn används europastandarden 

EN 15978:2011 vid LCA av byggnader. Denna standard 

återfinns i svensk standard som SS-EN-15 978:2011. Denna 

standard ger riktlinjer inom val av syfte och omfattning för LCA, 

avgränsningar, datainsamling samt analys av data, indikatorer 

som ska inkluderas och hur dessa beräknas samt hur resultatet 

ska redovisas (Boverket 2019b).  

 

För att förenkla processen under genomförandet av en 

livscykelanalys delas byggnadens livscykel in i tre huvudsakliga 

skeden enligt EN 15978:2011. Dessa skeden illustreras i tabell 

3.1. 
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Tabell 3.1: En byggnads livscykelskeden (Boverket 2019a). 

A1-5 Byggskede 

A1-3 Produktionsskede 

A3-5 Byggproduktionsskede 

B1-7 Användningsskede 

C1-4 Slutskede 

 

Första skedet, modul A1-5, omfattar byggskedet. Detta skede är 

indelat i två delar: produktionsskedet och 

byggproduktionsskedet. I produktionsskedet hanteras 

råmaterialet, från utvinning av materialet till transport och 

tillverkning. Byggproduktionsskedet omfattar transport, 

installation vid byggarbetsplatsen och färdigställande. 

 

Andra skedet, modul B1-7, omfattar byggnadens hela 

användningsskede. Denna modul innehåller användning av 

byggnaden, underhåll, eventuella reparationer och generell drift. 

I detta skede behandlas även byggnadens drift i form av energi 

och vattenanvändning. 

 

Sista skedet, modul C1-4, omfattar byggnadens rivning och 

fraktning av rivningsdelar. I slutskedet beaktas även 

återanvändning och återvinning (Boverket 2019a). 

 

3.2.1 Metodval 
För att anpassa livscykelanalysen bestäms ett antal metodval. 

Metodval bestäms utifrån vad resultatet ska appliceras på och 

de initiala frågeställningarna. 
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För att resultatet i livscykelanalysen ska vara jämförbart krävs 

det att objekten har samma grundläggande funktion. Detta 

kallas inom livscykelanalys för funktionell enhet. Miljöpåverkan 

måste beskrivas som ett nyckeltal, detta genom miljöpåverkan 

per kvadratmeter. Den funktionella enheten kan specificeras 

olika beroende på ändamål, exempelvis liknande byggnadsarea, 

samma funktion eller prestanda för ljud- och tillgänglighet. 

 

För att begränsa arbetet krävs systemgränser som talar om vilka 

processer som ska ingå i livscykelanalysen. Att följa flödet hela 

vägen från råmaterialutvinning till rivning innebär ett alltför 

omfattande arbete. Skeden i livscykelanalysen som anses som 

icke väsentlig för frågeställningarna bör inte beaktas på grund 

av exempelvis osäkra antaganden. Processer som har en icke-

betydande miljöpåverkan kan därmed uteslutas (Boverket 

2019a). 

 

3.2.2 Miljödeklaration (EPD) 
Miljödeklarationer ger en dokumentation av produktens 

miljöbelastning direkt knutet till produktion, användning och 

avyttrande. Produktens EPD (Environmental Product 

Declaration) är baserat på principer enligt ISO 14025 och 

omfattar hela produktens livslängd (Bokalders et al., 2014, s. 

39). 

 

En EPD består av tre delar: produktspecifika regler (PCR), 

metodval och resultat från bedömningen av miljöpåverkan 

(LCA). Den håller vanligtvis mellan tre till fem år och den följer 

standarder för hållbarhet hos byggnadsverket, 
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miljödeklarationen och produktspecifika regler enligt SS--EN 

15804:2012+A2:2019.  

 

Den information som lagras i en miljödeklaration är 

produktspecifik miljöinformation som sedan kan användas för 

att underlätta genomförandet av en LCA. Miljödeklarationer kan 

användas antingen för att göra en LCA på en hel byggnad eller 

på en specifik byggnadsdel, men om fler EPD:er ska jämföras 

måste de ha använt sig av samma PCR (Boverket 2019c).  

 

3.3 Livscykelkostnadsanalys 
När företag eller privatpersoner funderar på att köpa produkter 

eller tjänster så är det oftast investeringskostnaderna som är 

den främsta kostnaden som betraktas. Det som dock missas vid 

beräkning av endast investeringskostnaden är den totala 

kostnaden för produkten eller tjänsten under dess livslängd. För 

att kunna inkludera alla kostnader som en produkt eller tjänst 

har under en livstid kan en livscykelkostnadsanalys (LCC) 

genomföras. 

 

När en LCC genomförs kan flera alternativ jämföras mot 

varandra för att fatta beslut kring vilket som är det mest 

gynnsamma utifrån ekonomiska och hållbarhetsmässiga mål. 

En LCC-kalkyl kan identifiera besparingen som kan göras med 

låga drift- och underhållskostnader. Metoden används oftast vid 

inköp av varor, produkter eller tjänster som kräver mycket 

energi, vatten eller bränsle när de används 

(Upphandlingsmyndigheten u.å.a). 
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Vid genomförandet av en livscykelkostnadsanalys följs 

standarden SS-ISO 15686–5:2008 för att säkerställa kvalitén 

och förenkla processen. Enligt standarden ska en 

livscykelkostnadsanalys innehålla kostnader för fysisk, teknisk, 

ekonomisk eller de funktionella delarna av livscykeln över en 

bestämd tidsperiod (SS-ISO 15686–5:2008, s.5).  

 

En livscykelkostnadsanalys delas upp i fyra stadier:  

● uppförande 

● drift 

● underhåll 

● slutskedet 

 

Vid genomförandet av en LCC beaktas antingen alla dess skeden 

alternativt de skeden som anses lämpliga. Omfattningen 

bestäms utifrån dess relevans för dess ändamål. Parametrarna 

som beaktas i beräkningen måste vara beroende av 

undersökningens ändamål och vidare användning. Validiteten 

och relevansen i en LCC avgörs av de bestämda parametrarna. 

Därför är det viktigt att bestämma parametrar beroende på de 

initiala frågeställningarna. 

 

Kostnadsvariabler som beaktas i uppförandeskedet består av 

anskaffningskostnader. Anskaffningskostnader utgör den 

betydande delen av livscykelkostnaden vid nyproduktion.  

 

  



Examensarbete: HUR BYGGKOSTNADER PÅVERKAR KLIMATMEDVETNA MATERIALVAL 
 

 

18 

 

Anskaffningskostnaderna inkluderar:  

● anläggningskostnader (markarbeten) 

● tillfälliga arbetskostnader (lyftkranar) 

● konstruktionskostnader (stomkostnad) 

● tekniska kostnader (installationer) 

● interna resurser och administration (allmänna kostnader) 

 

Kostnader som inte bör tas i beaktning vid genomförandet av en 

livscykelkostnadsanalys är eventuella förändringar av 

kostnader i förhållande till inflationen, till exempel brist på 

arbetskraft eller kostnader förknippade med transport för 

arbeten på avlägsna platser (SS-ISO 15686–5:2008). 

 

3.4 Stommaterial 
Stommen i en byggnad består av de bärande och stabiliserande 

delarna. Detta inkluderar bjälklag, väggar och tak (Träguiden 

u.å). 

 

SCB har statistik på antalet nybyggda lägenheter med olika 

stommar.  

I figur 3.4 nedan ses statistiken för material som använts vid 

framställande av lägenheter i Sverige mellan år 2014–2020. 

Diagrammet visar att antalet nybyggda lägenheter med stomme 

av trä år 2020 var 4110 stycken medan lägenheter med stomme 

av betong var 17 366 stycken (SCB 2022a). Det som kan ses i 

figur 3.1 är att det är mycket fler nybyggda lägenheter med 

betongstomme än med trästomme.    
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Figur 3.1 Andelen nybyggda lägenheter med trä- och betongstomme 
(SCB	2022a). 

 

3.4.1 Trä 
Att bygga med trästommar var vanligare förr än vad det är nu. 

Under 1800-talet var det mycket stora bränder i Sveriges städer 

vilket ledde till att trähus förbjöds att bygga högre än två 

våningar i ungefär hundra år. På 1990-talet blev det tillåtet att 

börja bygga högre trähus igen. Efter detta har det blivit populärt 

att bygga högre trähus industriellt och storskaligt (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017). Sedan 1994 finns det inga 

regler som begränsar antal våningar i trähus utan i stället gäller 

funktionskrav. Detta inkluderar exempelvis brandavskiljande 

byggnadsdelar, krav på brandsäkra tekniklösningar och 

konstruktionsmaterial (Svenskt trä u.å.a).  

 

Ur miljösynvinkel anses trä vara ett av de bättre alternativen att 

bygga med, då de under byggtiden endast släpper ut en tiondel 

av växthusgaser i jämförelse med stål och betong. Problemet 

med att bygga med trä är att det är väldigt känsligt för jord och 
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fukt, vilket innebär att det måste ytbehandlas. Livslängden för 

trä som byggnadsmaterial är uppemot 50 år (Bokalders et al, 

2014, s. 44).  

 

Fördelen med trä som bärande byggnadsmaterial är att det har 

hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätthanterlig och har 

låg byggkostnad. På grund av dess höga hållfasthet får bärverk 

utformade i trä en nättare volym vilket gör att det är fördelaktigt 

att uppföra även större byggnadsverk i trä (Svenskt trä, u.å.b). 

 

Masonite Beams AB producerar lättbalkar i trä som är 

energisnåla med mindre dimensioner och som framför allt 

används i stommar. Formen på balken är en I-profil, vilket gör 

att mindre material går åt till att tillverka balken om man jämför 

den mot ett massivt konstruktionsvirke. Balken går att göra 

funktionsanpassad vilket leder till mindre spill och gör 

byggandet enklare. Den har hög kvalitet vid industriell 

produktion. 

 

Lättbalken ger en god byggekonomi då den är energieffektiv. 

Utredningar som har gjorts på lättbalken visar att den minskar 

värmeförlusterna med upp till 57%. Detta via köldbryggor och 

på grund av att u-värdet blir ungefär 15% mindre än för 

konventionella träregelkonstruktioner. 

 

Vid uppförande av en vägg minskar arbetstiden med ungefär 

20% vid jämförelse med en traditionell träregelvägg. Masonite 

Beams använder sig av mindre råvara eftersom dimensionerna 

är lägre vilket jämfört med massivt konstruktionsvirke ger en 

minskning av råvara på 47% (Masonite Beams AB, u.å.). 
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Livet i lättbalken från Masonite Beams AB består av masonit. 

Masonit är en träfiberskiva bestående av träflis och vatten, vilket 

påminner om traditionella spånskivor. Dock innehåller masonit 

inget tillsatt lim, utan i stället används träets egna lim som 

kallas för lignin. Detta naturliga bindemedel blandas ihop med 

sågspån vilket resulterar i en motståndskraftig träfiberskiva. 

Masonit är ett mycket hållbart material med god 

fuktbeständighet. Andra egenskaper som materialet innehar är 

att det är formstabilt, böjbart, tålig mot värme, är naturligt 

motståndskraftig mot fukt samt det har liten risk för sprickor 

eller flisor. På grund av träfiberskivans egenskaper kan den 

dimensioneras väldigt tunt i jämförelse med motsvarande 

träskivor. I och med att den endast innehåller trä och vatten 

samt utgörs av främst sågspån från skogs- och 

sågverksindustrin har den mindre påverkan på miljön än andra 

material (Bygg.se, u.å.).  

 

3.4.2 Betong 
Av alla stommaterial så är betong det material som byggs med 

mest (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Betong består 

till mestadels av sand och grus eller bergkross, som sedan 

blandas med vatten och cement. Denna blandning är flytande 

och när den har härdats så är betongen klar att användas. 

Betong kan användas i många olika områden, allt från 

bostadsbyggande till anläggningsarbeten. Betong har en 

värmetröghet som kan leda till en minskad energiförbrukning. 

Den minskade energiförbrukningen uppkommer eftersom 

materialet absorberar värme under dagen som sedan under 
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natten avges långsamt. Betong kan även stå emot slitage, brand 

och fukt (Betongindustri, u.å.). 

 

Livslängden för betong beräknas vara väldigt lång, ofta mer än 

100 år. Dessutom kräver betong i princip inget underhåll under 

dess livstid (Svensk betong, u.å.). 

 

Betong har egenskaper som “kompenserar” för att den påverkar 

miljön, en av egenskaperna är att den är återvinningsbar. Det 

innebär att betong som har förbrukats kan återvinnas och 

sedan återanvändas. Det finns inte heller några 

utfasningsämnen i betong som kan vara skadliga för människor 

och miljön (Nobel, u.å). Trots dessa bra egenskaper står 

cementtillverkningen, en av beståndsdelarna i betong, för ca fem 

procent av världens klimatutsläpp (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017). 

 

Cementtillverkningen är väldigt energikrävande och genererar 

en mängd farliga utsläpp. Vid framställningen av betong släpps 

det ut koldioxid vid cementtillverkningen, ca 40% från bränslet 

och resterande 60% från kalcineringen. Genom effektivisering 

av processkedjan kan utsläppen förminskas, men detta är bara 

genomförbart genom ökning av mängden förnybar energi såsom 

biobränslen. Dock påverkar innehållet i förnybara energikällor 

(kalium, fosfor) cementens egenskaper negativt. Genom att välja 

betong med en mindre andel miljöfarlig cement kan 

koldioxidutsläppen reduceras (Bokalders et al., 2014, s 48). 

 

Betong är ett tungt byggnadsmaterial som tar lång tid att torka 

ur efter gjutning. I och med detta tar byggnadsprocessen längre 
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tid då organiska material inte kan byggas mot betongen på ett 

tag tills fukthalten hamnat under det kritiska värdet (Bokalders 

et al., 2014, s 47). 

 

3.5 Tidigare studier inom ämnet 
Flera tidigare studier inom ämnet har genomförts. Några av 

dessa studiers resultat presenteras i följande avsnitt. 

 

3.5.1 Tidigare studier av livscykelanalys 
I en studie baserat på huruvida variationer i LCA resultat har 

en påverkan på valet av stomsystem visade resultatet att det 

gemensamma intervallet mellan totala minimum och maximum 

utsläpp av koldioxidekvivalenter per kvadratmeter för stommar 

uppförda i KL-trä är omkring 27–178 CO2e/m2, se tabell 3.2 

nedan. Sifforna är ganska låga eftersom grundkonstruktionen 

har utelämnats vid beräkningar i studierna (Moncaster et al., 

2018). I en liknande studie avseende stommaterialets 

klimatpåverkan gav resultatet ett intervall med minimum och 

maximum utsläpp av koldioxidekvivalenter för betongstommar 

mellan 105–864 CO2e/m2, se tabell 3.2. Detta stora intervall är 

på grund av att byggnaderna i studien är belägna i olika 

geografiska områden (Teng et al., 2018). 
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Tabell 3.2: Totala generella min/max koldioxidekvivalentutsläpp per 

kvm för stommar utförda i KL-trä och betong under skedet A1-A3 (Teng 

et al., Moncaster et al., 2018). 

Stommaterial Minimum (kg 

CO2e/m2) 

Maximum (kg 

CO2e/m2) 

KL-Trä 27 178 

Betong 105 864 

 

I en studie framtagen av Khadra och Möller från 2020 vid Malmö 

Universitet har en livscykelanalys på två byggnadsstommar 

genomförts. Resultatet av studien visade att det totala utsläppet 

från studiens undersökta stomme av betong var 315,86 

CO2e/m2 (Kahdra et al., 2020).  

 

Tabell 3.3: Utsläpp från betongstomme under skedet A1-A3 (Kahdra et 

al., 2020). 

Stommaterial Utsläpp (kg CO2e/m2) i 

produktionsskedet A1-3 

Betong 315.86 

  

I en studie framtagen av Johansson och Rautio vid Högskolan i 

Gävle  gjordes en livscykelanalys på två olika stomtyper i 

flerbostadshus.  Byggnaden om 1912 m2 uppförd i trästomme 

gav ett resulterande  utsläpp på 122 ton CO2 (Johansson et 

al., 2010).  

 
 Tabell 3.4: Utsläpp från trästomme (Johansson et al., 2010). 

Stommaterial Utsläpp från stomme (ton CO2)  

Trä 122.0 
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Svenska miljöinstitutet på uppdrag av Masonite Beams AB har 

genomfört en undersökning på deras egenproducerade 

klimatsmarta byggnadsdelar under byggskedet (A1-A5). 

Resultatet visar att betong står för det största bidraget till 

klimatpåverkan under byggskedet utöver byggarbetsplatsens 

övriga utsläpp, där det uppkommer till 22%. Under samma 

skede står trävaror för 15% av den totala klimatpåverkan 

(Erlandsson et al., 2020).  

 

3.5.2 Tidigare studier av livscykelkostnadsanalys 
I en studie utförd av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av 

Tidskriften Betong undersöktes 2039 flerbostadshusprojekt 

uppförda mellan år 2013–2017. Medverkande projekt i studien 

var flervåningshus med minst tre lägenheter. Då projekt i 

trästomme oftast byggs lägre än betongstommar har de lägre 

trästommarna plockats bort i statistiken för en rättvis 

bedömning, då lägre stommar kostar mindre att producera. 

Målet med studien var att kartlägga huruvida trästomme eller 

betongstomme i flerbostadshus var billigare att producera.  

 

Resultatet av studien visade att trästommen är billigare. År 2017 

var byggkostnaden för trästommen 29 675 kr/kvm lägenhetsyta 

(BOA) medan betongstommen kostade 36 550 kr/kvm 

lägenhetsyta (BOA). Detta resultat påvisar att betongstommen 

kostar drygt 20 % mer än trästommen att producera. Resultatet 

av granskningen visade också att prisskillnaden mellan 

stommarna skiljde sig beroende på vart i landet som stommen 

byggdes, där de allra dyraste projekten i trästomme var belägna 

i Storstockholm. Kostnadsskillnaden beror på efterfrågan på 
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bostäder i varje enskild stad och har inget med stomtyp att göra 

(Nejman, 2019).  

 

Produktionspriset för flerbostadshus i Sverige låg år 2020 enligt 

Statistiska Centralbyrån på 45 859 kr/kvm. I storstadsområden 

skiljde sig priset med cirka 6000 kr/kvm mer samtidigt som det 

var ca 13 000 kr/kvm mindre i riket i övrigt (SCB, 2021). Se 

tabell 3.5.  

 

Tabell 3.5: Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm 

lägenhetsarea för flerbostadshus (SCB, 2021). 

Region Antal lgh kr/lgh kr/kvm 

Hela riket 21 863 2 672 200 45 859 

Storstadsområden 11 799 2 988 800 51 863 

Riket i övrigt 10 064 2 297 300 38 924 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån är det byggnadsmaterialet som 

på senare år har haft den största prisutvecklingen i genomsnitt. 

Mellan januari 2021 och januari 2022 steg materialkostnaderna 

med 16,6 % främst på grund av råvarubrist och global 

efterfrågan. Trävaror haft den största genomsnittliga 

prishöjningen under samma period (SCB, 2022). 

 

3.6 Kostnadens påverkan på materialval 
Priser har en ständig påverkan på byggsektorn. I en studie 

framtagen av Ramboll från 2021, “Sustainable Buildings Market 

Study (SBMS)”, ställdes självbedömningsfrågor angående 

byggsektorns påverkan på klimatet. Medverkande i studien var 

arkitekter, konsulter, bostadsutvecklare, entreprenörer och 
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fastighetsmäklare inom Norden, Storbritannien och Tyskland. 

Se figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Enkätsvar angående hinder för hållbart byggande inom 

organisationen (Ramboll, 2021, s. 36). 

 

Som illustreras i figur 3.2 ansåg hälften av svarande att det är 

otydligheten kring kostnader som satte stopp för hållbart 

byggande inom organisationen. En tredjedel av respondenter 

ansåg brist på generell kunskap inom området som ett hinder 

medan resterande 17% ansåg att det var en låg efterfrågan på 

marknaden som hindrade hållbart byggande inom 

organisationen. 

 

Resultatet av studien visar på otydlighet kring kostnader och 

fördelar med hållbart byggande. Detta då det finns en brist på 

kunskap om huruvida hållbara byggnader är mer kostsamma. 

Det saknas alltså fortfarande bevis för att påvisa en positiv 

avkastning vid investering av hållbara byggnader (Ramboll, 

2021). 
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4. FALLSTUDIE 
Nedan presenteras beskrivningar till referensbyggnaderna 

inkluderade i detta projekt; det projekterade flerbostadshuset i 

trä “Nästet 3” och det befintliga flerbostadshuset i betong “Kv. 

Smugglaren”. 

  

4.1 Nästet 3 
“Nästet 3” är ett flerbostadshus på fem våningar som fortfarande 

är i projekteringsstadiet. Stommen består av I-balkar av trä som 

är producerade av Masonite Beams AB. Den totala bruttoarean 

uppnås till 2715 kvadratmeter. Byggnaden är planerat att vara 

belägen i Ultuna, Uppsala. 

 

Byggnaden består av en högre del på totalt fem våningar och en 

lägre del på totalt fyra våningar. Vardera delen av huset består 

av sex lägenheter i varierande storlek med ett hisschakt i mitten, 

se figur 4.1 samt figur 4.2. Våningslayouterna är genomgående 

i byggnadens samtliga våningar.  

 

 
Figur 4.1 Stomplan plan 0. 
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Figur 4.2 Stomplan plan 1–2. 

 

Sista boendeplanet, plan 3, är av samma layout som föregående 

våningar men halva långsidan saknar ytterväggar. Detta då 

taket når denna våning på grund av byggnadens 

våningsskillnad, se figur 4.3 nedan. Sista planet som innehar 

fläktrum saknar helt ytterväggar på långsidorna på grund av 

taket. 

 

 
1 

 
2 

Figur 4.3 ”Nästet 3” högre del (1), samt lägre del (2). 
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4.1.1 Bjälklag 
“Nästet 3” är uppbyggt av fyra olika typer av bjälklag: 

standardbjälklag, korridorsbjälklag, bottenbjälklag samt 

vindsbjälklag. Se figur 4.4. 

 

 

 
 

A1  

 

 

 
 

 

 

A2  

 
 

A3 
 

A4 

Figur 4.4 Bjälklagstyper i “Nästet 3”. 
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Standardbjälklaget (A1) består till huvudsak av stenull samt I-

balk, som fungerar som det bärande i konstruktionen. Detta 

bjälklag som uppkommer till 499 mm återfinns i alla lägenheter 

från våning 11–13. Se tabell 4.1 nedan. 

 

Tabell 4.1: Uppbygganden av standardbjälklaget (A1). 

Material Dimension (mm) 

Golvspånskiva 22 

Golvgips 13 

Golvspånskiva 22 

I-Balk  350 

Stenull 45 +120 

Regel 45 x 95 

Glespanel 34 x 70 

Luftspalt 15 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 

 

Byggnadens samtliga allmänna korridorsutrymmen utgörs av 

korridorsbjälklag (A2). Detta bjälklag består till huvudsak av 

den bärande I-balken och isolering och är byggnadens tunnaste 

bjälklag på 332 mm. Se tabell 4.2. 
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Tabell 4.2: Uppbygganden i korridorsbjälklaget (A2). 

Material Dimension (mm) 

Golvspånskiva 22 

I-Balk  250 

Isolering 250 

Regel 28 x 70 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 

 

I botten utav byggnaden, våning 0, återfinns bottenbjälklaget 

(A3) som består utav främst den bärande I-balken samt stenull 

och uppmäts till 400 mm. Detta bjälklag saknar ytterligare 

gipsskivor då det inte fungerar som tak för underliggande 

våning. Se tabell 4.3 nedan. 

 

Tabell 4.3: Uppbygganden i bottenbjälklaget (A3). 

Material Dimension (mm) 

Golvspånskiva 22 

I-Balk 350 

Stenull 45 + 120 

Blindbottenskiva 12 
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På översta våningen, våning 4, återfinns vindsbjälklaget (A4) 

som består av främst stenull och den bärande I-balken och 

uppmäts till 453 mm. Se tabell 4.4 nedan. 

 

Tabell 4.4: Uppbygganden i vindsbjälklaget (A4). 

Material Dimension (mm) 

Golvspånskiva 22 

I-Balk  350 

Stenull 90 + 70 

Regel 45 x 95 

Glespanel 34 x 70 

Luftspalt 15 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 

 
 

4.1.2 Väggar 
Byggnaden består av fyra olika typer av väggar: ytterväggar YV1 

och YV2, lägenhetsavskiljande vägg LGH1 samt en bärande 

innervägg BIV1. Se figur 4.5. 
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B1                                                                 B2   

 
B3                                                                B4 

Figur 4.5 Ytterväggstyper i “Nästet 3”. 

 



              Kap. 4. FALLSTUDIE  

            
   

35 

På kortsidorna är byggnadens yttervägg uppbyggd av typen YV1 

(B1) som är 332 mm. Se tabell 4.5 nedan. 

 

Tabell 4.5: Uppbyggnad av ytterväggen YV1 (B1). 

Material Dimension (mm) 

Habito 12.5 

Plywood 12 

Regel 45 x 95 

Stenull 45 

Diffusionsspärr - 

I-Balk 200 

Stenull 195 

Vindskyddsskiva 9 

Spikläkt 28 

Panel 22/25 

 

På långsidorna är ytterväggarna av typen YV2 (B2) som är 320 

mm. Detta är genomgående genom alla byggnadens våningar. 

Dessa väggar är uppbyggda av framför allt en 200 mm I-balk, 

som fungerar som det bärande elementet, samt isolering i form 

av stenull. Se tabell 4.6. 
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Tabell 4.6: Uppbyggnad av ytterväggen YV2 (B2). 

Material Dimension (mm) 

Habito 12.5 

Regel 45 x 95 

Stenull 45 

Diffusionsspärr - 

I-Balk 200 

Stenull 195 

Vindskyddsskiva 9 

Spikläkt 28 

Panel 22/25 

 

Inuti byggnaden består den bärande delen av en lägenhetsavskiljande 

vägg, LGH1 (B3), som är 276 mm och är uppbyggd av gipsskivor, 

reglar och stenull. Se tabell 4.7. 

 

Tabell 4.7: Uppbyggnad av lägenhetsavskiljande väggen LGH1 (B3). 

Material Dimension (mm) 

Gyproc GF 15 

Gyproc GN 13 

Regel 45 x 95 

Stenull 95 

Luftspalt 30 

Regel 45 x 95 

Stenull 95 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 
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Den bärande innerväggen BIV1 (B4) återfinns endast på första 

våningsplan och är den tunnaste väggen på 151 mm. Denna 

vägg är uppbyggd på samma sätt som den lägenhetsavskiljande 

väggen men utan luftspalt samt ett mindre lager reglar och 

stenull. Se tabell 4.8 nedan. 

 

Tabell 4.8: Uppbyggnad av den bärande innerväggen BIV1 (B4). 

Material Dimension (mm) 

Gyproc GF 15 

Gyproc GN 13 

Regel 45 x 95 

Stenull 95 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 

 

4.1.3 Tak 
Takkonstruktionen består av fackverk av takstolar med cc-mått 

1200 mm. På översta vindsvåningen övergår takstolarna till 

ramverkstakstolar för att frigöra mer våningshöjd. Under 

takstolarna finns ett hanbjälkstak (C2) som avgränsar 

fackverket med vindsvåningen, se figur 4.6 nedan. 
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C1 

 
C2 

Figur 4.6 Tak i “Nästet 3”. 

 

Taket i den inredda delen (C1) uppmäts till 501 mm, se tabell 

4.9. 

 

Tabell 4.9: Uppbyggnad av tak över inredd del (C1). 

Material Dimension (mm) 

Takpapp - 

Råspont 28 

Luftspalt 25 

Överarm 45 x 220 

Påsalning 45 x 195 

Diffusionsspärr - 

Regel 28 x 70 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 
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Hanbjälklagstaket (C2) är tunnare än taket och uppmäts till 470 

mm, se tabell 4.10 nedan. 

 

Tabell 4.10: Uppbyggnad av hanbjälklagstak (C2). 

Material Dimension (mm) 

Lösull 500 

Diffusionsspärr - 

Regel 28 x 70 

Gyproc GN 13 

Gyproc GF 15 
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4.2 Kv. Smugglaren 
“Kv. Smugglaren” är ett befintligt flerbostadshus om sex 

våningar beläget i Västerås som har en total bruttoarea på 3452 

kvadratmeter. Byggnaden har totalt sex våningar, men för att 

denna studie ska få ett rättvist resultat så har en våning från 

normalplanet räknats bort. Byggnaden har en stomme av betong 

med utfackningsväggar. Våningarna består av totalt 74 

lägenheter mellan 27–79 kvadratmeter om 1–3 rum och kök. 

Byggnaden har ett garage på bottenvåningen, i figur 4.7 nedan 

visas entréplanet. 

 

 
Figur 4.7 Entréplan plan 0. 
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Nedan i figur 4.8 visas normalplanet som är från plan 1–3. 

 

 
Figur 4.8 Normalplan 1–3. 

 

Vindsvåningen, som återfinns på plan 4, ses i figur 4.9. 

 

 
Figur 4.9 Vindsvåning plan 4. 
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Figur 4.10 nedan visar en sektion på betongbyggnaden där 

våningshöjden för varje våning är inringad. Figuren illustrerar 

även vilken våning som exkluderats från studien med ett 

kryss. 

 

 
 

Figur 4.10 Sektion på “Kv. Smugglaren”.  
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4.2.1 Bjälklag 
“Kv. Smugglaren” består av flera olika bjälklag. Se figur 4.11. 

 

A1 

 
 

A2  

 
A3  

 
A4  
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A5 

 
A6 

 
A7 

 

Figur 4.11 Bjälklagstyper i “Kv. Smugglaren”. 

 

Standardbjälklaget som finns i lägenheterna på plan 0–4 är 

BJ01a (A1). Detta bjälklag som uppmäts till 270 mm består till 

huvudsak av betong. Byggnadens samtliga allmänna 

korridorsutrymmen utgörs av korridorsbjälklaget BJL05a, detta 

är dock exakt samma bjälklagstyp som BJL01a. (A1). Detta 

bjälklag består av samma material som föregående beskrivning. 

Se tabell 4.11. 
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Tabell 4.11: Uppbyggnad av BJL01a (A1). 

Material Dimension (mm) 

Övergolv 20 

Pågjutning 200 

Plattbärlag 50 

 

Bjälklaget BJL01b (A2) återfinns på plan 0 och ligger ovanför 

garaget (plan -1). Se tabell 4.12 nedan. 

 

Tabell 4.12: Uppbyggnad av BJL01b (A2). 

Material Dimension (mm) 

Övergolv 20 

Pågjutning 200 

Plattbärlag 50 

Isolering 100 

Folierad 

isolering 

100 
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Ovanför burspråken på plan 1 återfinns bjälklaget BJL01c (A3). 

Se tabell 4.13 nedan.  

 

Tabell 4.13: Uppbyggnad av BJL01c (A3). 

Material Dimension (mm) 

Övergolv 20 

Pågjutning 200 

Plattbärlag 50 

PIR-

isolering 

100 + 100 

Putsskiva 30 

Puts 20 

 

Bjälklag BJL07 (A4) återfinns på takvåningen och är ett 

vindsbjälklag, se tabell 4.14 nedan. 

 

Tabell 4.14: Uppbyggnad av BJL07 (A4). 

Material Dimension (mm) 

Pågjutning, ink 

dammbindning 

220 

Plattbärlag 50 
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Det djupaste bjälklaget återfinns på vindsvåningen och är 

takbjälklaget BJL08 (A5). Detta bjälklag innehåller en del 

isolering, se tabell 4.15 nedan. 

 

Tabell 4.15: Uppbyggnad av BJL08 (A5). 

Material Dimension (mm) 

Lösull 400 

Typgodkänd 

plastfolie 

0.2 

Pågjutning 200 

Plattbärlag 50 

 

I alla plans samtliga badrum återfinns bjälklaget BJL09a (A6). 

Detta bjälklag innehåller ursparing för badrummodul. Se tabell 

4.16. 

 

Tabell 4.16: Uppbyggnad av BJL09a (A6). 

Material Dimension (mm) 

Ursparing för 

badrumsmodul 

110 

Pågjutning 110 

Plattbärlag 50 
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På övervåningen över fläktrummet återfinns bjälklaget BJL11 

(A7), detta bjälklag innehåller ingen isolering. Se tabell 4.17 

nedan. 

 

Tabell 4.17: Uppbyggnad av BJL11 (A7). 

Material Dimension (mm) 

Övergolv 20 

Pågjutning 200 

Plattbärlag 50 
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4.2.2 Väggar 
Byggnaden består av tre olika typer av väggar, YVB24 samt 

YVB25 är båda ytterväggar och IVB03 är en bärande innervägg. 

Se figur 4.12. 

 

 
B1                                                    B2   

 
B3                                                                                                

Figur 4.12 Väggtyper i “Kv. Smugglaren”. 
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På kortsidorna är ytterväggen uppbyggd av typen YVB25 (B1) 

som är 360 mm, se tabell 4.18 nedan.  

 

Tabell 4.18: Uppbyggnad av ytterväggen YVB24 (B1). 

Material Dimension (mm) 

Betongytterskiva 60 

PIR isolering 140 

Betong innerskiva 150 

 

På hela entréplan består ytterväggen av typen YVB24 (B2), se 

tabell 4.19. Resterande våningar består av YVB25 (B1) på 

kortsidorna och YVB24 (B2) långsidorna.  

 

Tabell 4.19: Uppbyggnad av ytterväggen YVB25 (B2). 

Material Dimension (mm) 

Puts 20 

Putsskiva 50 

PIR isolering 140 

Betong innerskiva 150 

 

Den bärande innerväggen IVB03 (B3) finns i alla byggnadens 

våningar. Denna vägg består endast av betong, se tabell 4.20 

nedan. 

 

Tabell 4.20: Uppbyggnad av bärande innerväggen IVB03 (B3). 

Material Dimension (mm) 

Massivbetong 200 
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4.2.3 Tak 
Taket på “Kv Smugglaren” är uppbyggt utav tre olika typer; TT1, 

TT2 samt TT3. Se figur 4.13.  

 

 
C1 

 

 
C2 

 
C3 

 
C4 
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C5 

 
 

 
C6 

 
 

C7 

Figur 4.13 Tak i “Kv. Smugglaren”. 

 

Takkonstruktionen består av limträbalkar (C5) samt stålbalkar 

och stålpelare. Dessa utgör den bärande stommen. 

Limträbalkarna är i dimensionen 90x225 mm och det finns 

totalt sex olika typer, där längden är det som skiljer de åt. Se 

figur 19 (C4).  
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I takkonstruktionen finns även stålbalkar av typen HEA 300 

(C6) samt HEA 240 (C7), dessa är placerade horisontellt på taket 

från den ena kortsidan till den andra (C5). Taket består också 

av pelare och balkar (C7) i stål av typerna VKR 120x120x6.3, 

VKR 150x150x6.3, UPE 200, UPE 270.  
 
Över fläktrummet finns extra takbjälklag av typen TT1 (C1), se 

tabell 4.21 nedan.  

 

Tabell 4.21: Uppbyggnad av TT1 

Material Dimension (mm) 

Golvgips 12.5 

Spontad 

beklädnadsskiva 

22 

Mineralull 90 + 220 

Plastfolie 0.2 

Glespanel 28x70 

Gipsskiva 12.5 

Brandgips 15.4 
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Över fläktrummet på båda sidorna i taket finns takbjälklaget 

TT2 (C2), se tabell 4.22 nedan. 

 

Tabell 4.22: Uppbyggnad av TT2 

Material Dimension (mm) 

Bärläkt 28x45 

Ströläkt 25x38 

Råspont 22 

Plastfolie 0.2 

Glespanel 28x70 

Gipsskiva 12.5 

Brandgips 15.4 

 

Den övriga delen av taket är oisolerad och är av typen TT3 (C3), 

se tabell 4.23 nedan. 

 

Tabell 4.23: Uppbyggnad av TT3 

Material Dimension (mm) 

Bärläkt 28x45 

Ströläkt 25x38 

Råspont 22 
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5. RESULTAT 

Nedan presenteras resultat för byggnaderna ”Nästet 3” samt 

“Kv. Smugglaren”.  

 

5.1 Resultat livscykelanalys 
Följande avsnitt redovisar resultatet av de båda 

livscykelanalyserna för trästommen respektive betongstommen. 

 

Resultatet av livscykelanalysen för stommen i projektet “Nästet 

3” i materialproduktionskedet (A1-A3) uppnår 176 ton CO2e. 

Divideras detta koldioxidavtryck med bruttoarean, givet för 

byggnaden på 2715 m2, blir det ett koldioxidavtryck på cirka 65 

kg CO2e per kvadratmeter BTA endast från byggnadens stomme. 

Se tabell 5.1 nedan. 

 

Tabell 5.1: Klimatpåverkan för trästomme i skedet (A1-A3) 

”Nästet 3” koldioxidavtryck Enhet  

176 ton CO2e 

65 kg CO2e /m2 BTA 

 

I figur 5.1 redovisas de byggnadsdelar med mest 

koldioxidavtryck i byggnadens stomme, där trä står för den 

största delen. Trä utgör 37,8% av det totala koldioxidavtrycket i 

stommen på “Nästet 3”. 
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Figur 5.1 Global uppvärmning i procent per material i “Nästet 3” (One 

Click LCA, 2015). 

 

I figur 5.2 nedan ses andelen global uppvärmning i kg CO2e per 

typ av material. Trä bidrar med ett koldioxidavtryck på 81 000 

kg CO2e. Trästommen innehåller en liten del betong, som 

återfinns i bottenbjälklagets blindbottenskiva.  

 

 
Figur 5.2 Global uppvärmning per material i “Nästet 3” (One Click 

LCA, 2015). 
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I tabell 5.2 illustreras vardera enskilt materials klimatpåverkan. 

Trä samt isolering utgör den största delen av klimatpåverkan, 

29,8 kg CO2e/m2 BTA respektive 28,7 kg CO2e /m2 BTA. 

 

Tabell 5.2: Enskilda materials klimatpåverkan i “Nästet 3”. 

Material Klimatpåverkan  

(kg CO2e/m2 BTA) 

Trä 29.8 

Isolering 28.7 

Gips 19.9 

Betong 0.59 

 

Livscykelanalysens resultat för stommen i projektet “Kv. 

Smugglaren” i materialproduktionskedet (A1-A3) uppnår 793 

ton CO2e. Det totala koldioxidavtrycket divideras med den totala 

bruttoarean på 3452 m2, vilket ger ett koldioxidutsläpp på 229 

kg CO2e per kvadratmeter BTA endast från byggnadens 

betongstomme. Se tabell 5.3 nedan. 

 

Tabell 5.3: Klimatpåverkan för betongstomme i skedet (A1-A3). 

”Kv.Smugglaren” koldioxidavtryck Enhet 

793 ton CO2e 

229 kg CO2e /m2 BTA 

 

I figur 5.3 redovisas de byggnadsmaterial med högst 

koldioxidavtryck i betongbyggnadens stomme. Det som kan ses 

utifrån figur 5.3 är att betong har störst klimatpåverkan, som 

står för 72,8% av koldioxidavtrycket. 
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Figur 5.3 Global uppvärmning i procent per material i “Kv. 

Smugglaren” (One Click LCA, 2015). 

 

Nedan i figur 5.4 redovisas de olika materialens totala 

koldioxidavtryck. Betong står för 630 000 kg CO2e 

koldioxidutsläpp. 

 

 
Figur 5.4 Global uppvärmning per material för “Kv. Smugglaren” (One 

Click LCA, 2015). 
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I tabell 5.4 nedan illustreras vardera enskilt materials 

klimatpåverkan per kvadratmeter BTA. Betong utgör den största 

delen av klimatpåverkan: 182,5 kg CO2e/m2 BTA. 

 

Tabell 5.4: Enskilda materials klimatpåverkan i “Kv. Smugglaren”. 

Material Klimatpåverkan  

(kg CO2e/m2 BTA) 

Betong 182.5 

Metall 43.5 

Isolering 19.9 

Trä 3.8 

Plast 1.4 

Gips 1.3 

 

5.2 Resultat livscykelkostnadsanalys 
Resultatet av livscykelkostnadsanalysen för vardera stommen 

presenteras i detta avsnitt. Då exakta siffror är sekretessbelagd 

information presenteras alla siffror i procent. Siffrorna är tagna 

från kalkyler tillhandahållna av företaget. 

 

Innan beaktning av inflationen var trästommen “Nästet 3” 5% 

dyrare än betongstommen “Kv. Smugglaren”. Efter beräkningar 

med hänsyn till inflationen mellan byggåret 2018 och nutid 

2022 är trästommen “Nästet 3” 0,8% dyrare än betongstommen 

“Kv. Smugglaren”. 

 

Uppförandeskedet och dess totala anskaffningskostnader för 

vardera stommen presenteras i figur 26 nedan. Procenten har 

tagits fram genom att dividera uppförandekostnaden för 

byggnaden med den totala kostnaden för byggnaden.  
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Som ses i figur 5.5 nedan skiljer det sig mellan byggnadernas 

uppförandekostnader. Uppförandet vid nybyggnation innefattar 

anläggningskostnader, tillfälliga arbetskostnader, 

konstruktionskostnader, tekniska kostnader samt interna 

resurser och administration. Betongstommen “Kv. Smugglaren” 

har en uppförandekostnad på 83,8% av dess totala byggkostnad 

medan trästommen “Nästet 3” har en uppförandekostnad på 

69,6% av dess totala byggkostnad. Betongstommen ”Kv. 

Smugglaren” har en uppförandekostnad som är 1,2 gånger 

större än trästommen ”Nästet 3”. 

 

 
Figur 5.5 Uppförandeskedets kostnad i procent av den totala 

byggnadskostnaden hos ”Nästet 3” samt ”Kv. Smugglaren”. 

 

Betongstommen ”Kv. Smugglaren” har en materialkostnad som 

är 1,5 gånger större än trästommen ”Nästet 3”.  

 

I figur 5.6 illustreras den beräknade materialkostnaden för 

vardera stommen i procent. Procenten har tagits fram genom att 
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dividera materialkostnaden med byggnadens totala kostnad. 

Som ses i figur 5.6 upptar materialkostnaden för 

betongstommen i “Kv. Smugglaren” 20,4% av den totala 

kostnaden för byggnaden. Trästommen i “Nästet 3” uppgick till 

13,02 %.  

 

 
Figur 5.6 Beräknad materialkostnad för stommen i procent av den 

totala byggnadskostnaden för ”Nästet” och ”Kv. Smugglaren”. 

 

Livscykelkostnadsanalysen för betongstommen “Kv. 

Smugglaren” gav resultatet som visas i figur 28. Procenten har 

tagits fram genom att dividera varje enskild kostnad med den 

totala kostnaden för byggnaden. Materialkostnaden som är 

beräknad inkluderas under kategorin ”stomkostnad” i 

uppförandekostnader.  

 

Uppförandeskedet innefattar installationskostnader, allmänna 

kostnader, markarbete samt stomkostnad. Resterande 

kostnader som inte räknats in är stomkomplettering, som 

innefattar icke bärande byggnadsdelar. Som figur 5.7 visar 
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nedan så utgör stomkostnaden den största kostnaden under 

uppförandeskedet hos betongstommen “Kv. Smugglaren”.  

 
Figur 5.7 Kostnader för betongstommen “Kv. Smugglaren”. 

 

Livscykelkostnadsanalysens resultat för trästommen “Nästet 3” 

för uppförandeskedet presenteras i figur 29 nedan. Procenten 

har tagits fram som tidigare nämnt genom att dividera varje 

enskild kostnad med den totala kostnaden för byggnaden, 

därmed uppgår inte alla dessa procenten till 100%, då 100% 

motsvarar byggnadens alla kostnader med uppförandeskedet 

inkluderat.  
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Figur 5.8 visar hur dessa kostnader i uppförandeskedet är 

fördelade. Uppförandeskedet innefattar installationskostnader, 

allmänna kostnader, markarbete samt stomkostnad. 

Resterande kostnader som inte räknats in är 

stomkomplettering, som innefattar icke bärande byggnadsdelar. 

Som figur 5.8 visar så utgör kostnaderna som uppstår i 

uppförandeskedet för 69,6 % av den totala kostnaden för 

byggnaden. I trästommen “Nästet 3” utgör stomkostnaden den 

största delen av uppförandeskedets kostnader. 

 

 
Figur 5.8 Kostnader för trästommen “Nästet 3”. 
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I figur 5.9 ses ett sammantaget diagram för både 

klimatpåverkan samt materialkostnad i procent för båda 

stommar. Som visas i figur 30 har betongstommen “Kv. 

Smugglaren” både ett högre utsläpp av CO2e samt en högre 

materialkostnad av totala byggkostnaden i jämförelse med 

trästommen “Nästet 3”. Betongstommen “Kv. Smugglaren” har 

en relativt större klimatpåverkan gentemot dess 

materialkostnads-procent. 

 

 
Figur 5.9 Klimatpåverkan och materialkostnad utifrån 
uppförandeskedet från ”Nästet 3” samt ”Kv. Smugglaren”. 
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6. DISKUSSION 

Detta avsnitt presenterar studiens diskussion och analys. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens 

osäkerheter. 

 

6.1 Livscykelanalysen och livscykelkostnadsanalysen 
Livscykelanalysen gav resultatet att trästommen “Nästet 3” har 

betydligt mindre CO2e-utsläpp än vad betongstommen “Kv. 

Smugglaren” har. När CO2e-utsläppet räknades per 

kvadratmeter är resultatet att betongstommen har 3,5 gånger 

större klimatpåverkan i kg CO2e per kvadratmeter BTA i 

jämförelse med trästommen för skedet A1-A3. 

 

Betong är det material som har den största klimatpåverkan i 

betongstommen “Kv. Smugglaren”, där det stod för 72,8 % av 

alla stommaterials sammantagna CO2e -utsläpp. I trästommen 

“Nästet 3” stod trä för den största andelen CO2e -utsläpp av alla 

stommaterial, där det stod för 37,8 %. Skillnaden i 

uppbyggnaden hos dessa byggnader är att betong utgör den 

största delen av klimatpåverkan i betongstommen medan träet 

endast står för en tredjedel av klimatpåverkan i trästommen. 

Resterande material i trästommen som gav ett stort 

klimatavtryck var stenullisoleringen.  

 

Baserat på dessa siffror är betong det minst klimatsmarta 

materialet mellan dessa stommar. Betong bidrar till större andel 

koldioxidekvivalenter i jämförelse med trä som 

byggnadsmaterial. Detta bland annat eftersom betong bidrar till 

större klimatpåverkan under materialproduktionen i fabrikerna. 

Även under transport bidrar betong till stora utsläpp, då dess 
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densitet är mycket högre än trä. Trästommen “Nästet 3” är mer 

klimatsmart då den till största delen består av trä som har en 

mer klimatsmart materialproduktion.  

 

Trästommen “Nästet 3” var innan beaktning av inflationen 5% 

dyrare än betongstommen “Kv. Smugglaren”, men är i dagens 

pengavärde av i princip samma pris (skillnad med 0,8%). 

Totalkostnaderna för respektive byggnader är alltså i grund och 

botten lika mycket. Däremot är trästommen “Nästet 3” billigare 

i materialkostnad i jämförelse med betongstommen “Kv. 

Smugglaren”. Betongstommen ”Kv. Smugglaren” har en 

materialkostnad som är 1,5 gånger större än trästommen 

”Nästet 3”. 

 

När materialkostnaderna för stommarna togs fram, vilket enbart 

är materialets kostnad, blev resultatet att betongstommen “Kv. 

Smugglaren” har en materialkostnad på 20,4% av den totala 

kostnaden och trästommen “Nästet 3” har en materialkostnad 

på 13,02% av den totala kostnaden. Detta innebär att materialet 

till trästommen är billigare än materialet till betongstommen. 

Det skiljer sig alltså inte så mycket i total kostnad mellan 

stommarna, men trä är fortfarande det billigare alternativet 

gentemot betong. Detta trots att trä under den senaste tiden har 

ökat i pris på grund av pandemin och det pågående kriget i 

Europa. Samtidigt vid undersökning av dessa byggnaders 

materialkostnader är trä billigare än betong.  

 

Det som skiljer stommarna åt är uppförandekostnaderna, där 

de allmänna kostnaderna för betongstommen “Kv. Smugglaren” 

är 15,6 % medan trästommen “Nästet 3” är 9,4 %. Detta kan 
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exempelvis bero på byggnadstiden. En längre byggnadstid gör 

att de allmänna kostnaderna ökar, till exempel i form av 

elförbrukning, hyra av byggbodar, kranar och andra maskiner. 

Byggnadstiden kan i detta fall bero på skillnaden i stommaterial, 

då alla stommaterial har olika byggtid. Trästommen “Nästet 3” 

har lägre allmänna kostnader och det kan bero på att dess 

byggtid alltså är kortare.  

 

Resultatet av livscykelkostnadsanalysen baseras på 

uppförandeskedet. I detta skede ingår priset för markarbete, 

som kan skilja sig åt beroende på projekt. Detta beror på att 

byggnader byggs i olika städer och på olika plaster där marken 

kan skilja sig åt. Vid uppförande av en byggnad kan det till 

exempel behöva sprängas eller pålas medan vid ett annat 

uppförande kan mindre åtgärder krävas. Markarbetskostanden 

kan alltså skilja sig åt ganska mycket beroende på vart 

byggnaden är belägen. I denna studie är ”Nästet 3” belägen i 

Uppsala och har en markarbetskostnad på 9,2% medan ”Kv. 

Smugglaren” är belägen i Västerås och har en 

markarbetskostnad på 6,6%. Då byggnaderna är belägen på 

olika platser med olika geologiska förutsättningar kan det 

påverka markarbetskostnaderna. Olika geologiska 

förutsättningar kan vara i form av att exempelvis berg måste 

sprängas bort på platsen eller att marken är jämn och direkt 

byggbar. 

 

Installationskostnaderna skiljer sig inte så mycket åt, detta kan 

vara för att det ungefär är lika stora hus och det krävs ungefär 

lika mycket installationer i båda byggnaderna ”Kv. Smugglaren” 

och ”Nästet 3”.  
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Stomkostnaderna mellan byggnaderna skiljer sig åt ganska 

mycket. För ”Kv. Smugglaren” står stomkostnaden för 46,4% 

och för ”Nästet 3” står stomkostnaden för 36,7%. Prisskillnaden 

kan bero på till exempel montagekostnader. Att montera upp 

betongstommen kan kosta mer än att montera upp trästommen.  

Vid uppförande av en vägg med Masonite Beams minskar 

arbetstiden med ca 20% vid jämförelse med en traditionell 

träregelvägg, alltså har trästommen kortare montagetid och 

därmed mindre stomkostnad. Betong har även torkningstid som 

måste tas hänsyn till vilket kan leda till att de tar längre tid att 

göra klart betongstommen. 

 

Vid jämförelse mellan resultatet av livscykelanalysen och 

livscykelkostnadsanalysen är trä det fördelaktiga materialvalet. 

Trästommen “Nästet 3” har både lägre klimatpåverkan och lägre 

materialkostnad i jämförelse med betongstommen “Kv. 

Smugglaren”. Denna studie beaktar dock endast skedet A1-A3 

(se avsnitt 2.2) samt motsvarande uppförandeskedet (se avsnitt 

2.3) vilket innebär att resultatet hade kunnat varit annorlunda 

vid en jämförelse av hela byggnadernas livscykel. Skeden såsom 

drift och rivning har inte beaktats i denna studie. Ifall det hade 

ingått i studien kan det ha påverkat resultatet, då trästommar 

kanske har större klimatavtryck under drift och rivning i 

jämförelse med betongstommar.  

 

Tidigare studier visar att de resultat som tagits fram i 

livscykelanalyserna liknar de resultat som tagits fram i denna 

studie. I tidigare studier ligger CO2e-utsläppet i ett intervall för 

trästommar på 27–178 kg CO2e/m2 och betongstommar 105–
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864 kg CO2e/m2. I en annan tidigare studie är CO2e-utsläppet 

från en trästomme i liknande storlek på 122 ton CO2e. I 

ytterligare en tidigare studie hade en betongstomme i ett 

flerbostadshus ett utsläpp på 315,86 kg CO2e/m2 BTA. Jämförs 

dessa resultat med denna studies resultat är utsläppet 

liknande. Alltså är resultaten i denna studie inom samma 

intervall eller liknar tidigare studiers resultat. Se tabell 6.1. 

 
Tabell 6.1: Resultat från tidigare studier samt denna studie. 
 Trästomme  Betongstomme 

Studie 1 (Moncaster 

et al., 2018) 

27–178 kg 

CO2e/m2 

 

Studie 2 (Teng et al., 

2018) 

 105–864 kg CO2e/m2 

Studie 3 (Kahdra et 

al., 2020) 

 315,86 kg CO2e/m2 

Studie 4 (Johansson 

et al., 2010) 

122 ton CO2e  

Denna studie 176 ton CO2e 229 kg CO2e/m2 

 

Resultatet av denna studie påvisar att trästomme i 

flerbostadshus med fem våningar är det fördelaktiga 

materialvalet klimatmässigt men kostnadsmässigt är det i 

princip samma i jämförelse med betongstomme i liknande 

dimensioner.  

 

6.2 Riskanalys 
I figur 6.1 redovisas några av båda stommaterialens främsta 

riskindikatorer i ett riskanalysdiagram, detta för att visualisera 
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och skapa en överblick över sannolikheterna och 

konsekvenserna av de olika indikatorerna. 

 

 
Figur 6.1 Riskanalysdiagram för trä och betong som stommaterial. 

 

Som ses i diagrammet har trä fler risker för sannolikhet och 

konsekvenser i jämförelse med betong. 

 

Betong har en bra förmåga att stå emot brand, denna egenskap 

besitter inte trä. Trä är ett lättbrunnet material som har lätt till 

att antända ifall det saknar rätt behandling för att minska 

lättantändligheten. Ur denna synvinkel blir betong ett mer 

förlitligt material vid byggande av flerbostadshus. Konsekvensen 

av brand är lika hög både med trä och betong som 

byggnadsmaterial, då båda dessa påverkas negativt av hög 

temperatur. 

 

De två materialen har olika livslängd, där betong har en 

livslängd på minst 100 år medan trä har en livslängd på omkring 
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50 år. Sannolikheten att trä har en kortare livslängd är alltså 

hög, samtidigt som konsekvenserna för båda dessa material är 

densamma. Konsekvensen av livslängden är rivning, där 

trästommen måste rivas tidigare än betongstommen. Det behövs 

alltså byggas fler trästommar under samma livslängd som en 

enda betongstomme.  

 

Fukt påverkar båda materialen negativt. Fuktproblem är en stor 

sannolikhet hos trä då detta material är mer fuktkänsligt än 

betong. Betong är ett icke-organiskt material som inte kan 

mögla. Samtidigt som trä, som är ett organiskt material, kan få 

röta. Betong är alltså mer fördelaktigt ur fuktsynpunkt. 

Konsekvensen av fukt är stor hos båda material, då trä ruttnar 

sönder och betongen förlorar sin hållfasthet. Chansen att detta 

händer är dock större för trä än för betong då trä är mer 

fuktkänsligt. 

 

Fördelen med trä är att det är ett bärande byggnadsmaterial som 

har hög hållfasthet i förhållande till sin egen vikt. Betong är ett 

tungt material med hög hållfasthet, men dock inte i förhållande 

till sin egen vikt. Sannolikheten att någon stomme brister är 

högre för trä än för betong, detta eftersom trä har flera risker 

(fukt, brand) som kan påverka dess hållfasthet. 

 

Med dessa indikatorer i baktanke framstår betong som det mest 

fördelaktiga materialvalet i jämförelse med trä, men med 

klimatavtrycket i fokus är trä fortfarande det mer klimatsmarta 

materialvalet. Idag är trä som byggnadsmaterial bearbetat och 

anpassat inför dessa utmaningar. Den främsta 

motståndspunkten till trä som byggnadsmaterial i jämförelse 
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med betong är att betongstommar helt enkelt håller nästan 

dubbelt så länge som trä. Det innebär att det alltså måste 

byggas i princip två trästommar under samma tid som en 

betongstomme. Frågan är då ifall det mindre klimatavtrycket 

som trä har gentemot betong faktiskt vinner i längden. I denna 

studie hade denna trästomme (”Nästet 3”) kunnat byggas två 

gånger och ändå ha ett totalt sett mindre klimatavtryck än 

betongstommen (”Kv. Smugglaren”). Samtidigt med tanke på 

kostnadsfrågan är det inte lönsamt att behöva bygga upp en 

trästomme två gånger under samma livstid som endast en 

betongstomme.  

 

Det är alltså svårt att göra en helt säker bedömning av vilket av 

materialen trä och betong som är bäst, då det beror på vad som 

ska beaktas; miljömässigt, kostnadsmässigt, 

hållbarhetsmässigt etcetera. Utifrån frågeställningarna i den 

här studien är det trä som är det mest fördelaktiga 

stommaterialet, men om fler faktorer såsom till exempel fukt, 

brand och livslängd skulle tas hänsyn till skulle resultatet bli 

annorlunda. 

 

6.3 Metodanalys 
Mängdningen av respektive stommar har gjorts för hand, detta 

är något som blir en osäkerhet vid hur pass korrekt 

mängdningen är. Vid borträkning av betongstommens extra 

normalplan och garage kan det ha förekommit viss felmarginal.  

 

Då byggnaderna inte har exakt lika stor BTA kan det förändra 

resultatet till viss del. Det är svårare att göra en säker jämförelse 
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när byggnaderna är av olika storlek eftersom klimatavtrycket 

fördelas över mer eller mindre yta.  

 

Priserna för materialen har tagits fram via byggvaruhandlare 

vilket även också är en osäkerhet då priserna kan skilja sig från 

inköpspriset för företaget.  

 

En annan osäkerhet är att vid användning av One Click LCA 

fanns inte alla material med, vilket har resulterat i att vissa 

EPDer har ersatts med generiska EPDer med lika egenskaper. 
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7. SLUTSATSER 
Resultatet av livscykelanalysen på trästommen “Nästet 3” samt 

betongstommen “Kv. Smugglaren” är att stommen i betong har 

3,5 gånger större klimatpåverkan i kg CO2e per kvadratmeter 

BTA i jämförelse med trästommen, detta beaktar dock endast 

skedet A1-A3.  

 

Livscykelkostnadsanalysen visar att de båda stommarna kostar 

ungefär lika mycket att bygga i sin helhet. Däremot är 

materialkostnaden för stommarna olika, där materialet för 

betongstommen ”Kv. Smugglaren” är 1,5 gånger större än 

trästommen “Nästet 3”. 

 

När resultaten från både livscykelanalysen och 

livscykelkostnadsanalysen ställs mot varandra så kan 

slutsatsen dras att det inte nödvändigtvis kostar mer att bygga 

med mer miljövänligare material. Trästommen “Nästet 3” har 

lägre CO2e utsläpp och kostar ungefär lika mycket att bygga i 

jämförelse med betongstommen “Kv. Smugglaren”.  
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 8. Förslag på fortsatta studier 
Det hade det varit intressant att ta med dem byggnadsdelar som 

utelämnats från denna studie, som exempelvis 

stomkomplettering och grund. Att inkludera fler element hade 

kunnat påverka resultatet då andelen fönster och dörrar har en 

stor betydelse för exempelvis den totala mängden väggarea.  

 

Det hade även varit intressant att inkludera alla skeden i både 

livscykelanalysen och livscykelkostnadsanalysen för att se ifall 

resultatet hade varit annorlunda vid beaktning av hela ”vaggan 

till graven”. 

 

Ett annat förslag hade varit att jämföra en stomme utförd av 

Masonite Beams I-balk med en stomme av exempelvis KL-trä 

eller limträ, i stället för en stomme av betong. Detta för att 

jämföra dessa olika trästommar mot varandra för att se 

huruvida den klimatsmarta lätträbalken har en betydligt mindre 

klimatpåverkan än vanligt massivt virke. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Mängdning Nästet 3 
 

Följande ekvationer används: 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟	 =
𝑉ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
𝐶𝐶	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚	𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙	 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 × 𝑉ä𝑔𝑔ℎö𝑗𝑑 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 

 
Väggar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan Längd LGH1 

(m) 
Längd YV1 
(m) 

Längd YV2 
(m) 

Längd BIV1 
(m) 

10 137.0 24.8 98.4 23.8 

11 139.0 24.8 98.4  

12 139.0 24.8 98.4  

13 139.0 24.8 49.2  

14 90.8 24.8  7.2 

Totalt 644.8 124.0 344.4 31.0  

 
 

Plan Höjd LGH1 
(m) 

Höjd YV1 
(m) 

Höjd YV2 
(m) 

Höjd BIV1 
(m) 

10 2.556 2.556 2.556 2.556 

11 2.556 2.556 2.556  

12 2.556 2.556 2.556  

13 2.556 6.500 2.556  

14 2.584 5.000  2.584 
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LGH1 

Material Djup (m)  Väggarea 
(m2) 

Volym (m3) 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.030  1650.6 49.5 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.026  1650.6 42.9 

Stenull 0.190  1650.6 313.6 

 Area 
(m2) 

Vägghöjd 
(m) 

Antal 
reglar 

 

Regel C24  0.0086    

Våning 10  2.556 137.0 / 
0.6 = 228 

5.0 

Våning 11-13  2.556 139.0 / 
0.6 = 232 

5.1 x 3 = 
15.3 

Våning 14  2.584 90.8 / 0.6 
= 152 

3.4 

Totalt    23.7 

 
YV1 

Material Djup (m)  Väggarea 
(m2) 

Volym (m3) 

Gipsskiva 
(Habito) 

0.0125  475.4 5.9 

Plywood 0.012  475.4 5.7 

Stenull 0.240  475.4 114.1 

Vindskyddsskiva 0.009  475.4 4.28 

Panel 0.022  475.4 10.5 
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 Area 
(m2) 

Höjd/läng
d (m) 

Antal   

I-balk 200 0.0055  124.0 / 
0.6 = 207 

 

Våning 10-12  2.556  2.91 x 3 = 
8.73 

Våning 13  6.500   7.4 

Våning 14  5.000   5.7 

Totalt    21.83 

Skyddsregel  0.0043  124.0 / 
0.6 = 207 

 

Våning 10-12  2.556  2.3 x 3 = 
6.9 

Våning 13  6.500   5.8 

Våning 14  5.000   4.5/2 = 
2.25 

Totalt    14.95 

Spikläkt 0.00196    

Våning 10-12  24.8 2.556 / 
0.6 = 5 

0.243 x 3 = 
0.729 

Våning 13  24.8 6.500 / 
0.6 = 11 

0.535 

Våning 14  24.8 5.000 / 
0.6 = 9 

0.437 

Totalt    1.701 

 
 

 
YV2 

Material Djup (m)  Väggarea 
(m2) 

Volym (m3) 
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Gipsskiva 
(Habito) 

0.0125  880.2 11.0 

Stenull 0.240  880.2 19.2 

Vindskyddsskiva 0.009  880.2 7.92 

Panel 0.022  880.2 19.4 

 Area 
(m2) 

Vägghöjd
/längd(m) 

Antal 
reglar 

 

I-balk 200 0.0055 2.556 344.4 / 
0.6 = 574 

8.0 x 4 = 
32.0 

Skyddsregel  0.0043 2.556 344.4 / 
0.6 = 574 

6.3 x 4 = 
25.2 

Spikläkt 0.00196    

Våning 10-13  98.4 2.556 / 
0.6 = 5 

0.964 x 4 = 
3.856 

Våning 14  49.2 2.556 / 
0.6 = 5 

0.482 

Totalt    4.338 

 
BIV1 

Material Djup (m)  Väggarea 
(m2) 

Volym (m3) 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.030  79.4 2.38 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.026  79.4 2.06 

Stenull 0.095  79.4 7.54 

 Area 
(m2) 

Vägghöjd 
(m) 

Antal 
reglar 

 

Regel C24  0.0043    

Våning 10  2.556 23.8 / 0.6 
= 40 

0.44 
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Våning 14  2.584 7.2 / 0.6 
= 12 

0.13 

Totalt    0.57 
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Bjälklag 
 
Plan Botten

bjälklag 
(m2) 

Standard
bjälklag 
(m2) 

Korridors
bjälklag 
(m2) 

Vindsbjälklag 
(m2) 

10 466.72  143.36  

11  524.64 85.44  

12  524.64 85.44  

13  524.64 85.44  

14   42.72 262.32 

Totalt 466.72 1573.92 442.4 262.32 

 
 

 
Figur 32: Dimensioner I-balk. 
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Korridorsbjälklag 
 

 
Figur 33: Våning 10. Bjälklagdjup (blå) samt bjälklagslängd (röd). 

 

 
Figur 34: Våning 11-13. Bjälklagsdjup (grön) samt bjälklagslängd (röd). 

 

Material Djup (m) Area (m2) Volym (m3) 

Golvspånskiva 0.022 442.4 9.73 

Isolering 0.250 442.4 110.6 

Innerväggsskiv
a (Gyproc GN) 

0.013 442.4 5.75 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015 442.4 6.64 
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Material Area (m2) Antal  Bjälklagsdjup Volym (m3) 

I-balk (0.0016    

  (12.2 / 
0.3) = 40  
40 x 2 = 
80  
(4.2 / 0.3) 
= 14 
14 x 2 = 
28 

2.4 
6.6 

0.603 

  (12.2 / 
0.3) = 40 
40 x 2 = 
80  
(2.4 / 0.3) 
= 8 
8 x 2 = 16 

2.4 
2.8 

0.379 

  (12.2 / 
0.3) = 40 
40 x 2 = 
80  
(2.4 / 0.3) 
= 8 
8 x 2 = 16 

2.4 
2.8 

0.379 

Totalt    1.361 

Regel  0.002    
 

Våning 10  (12.2 / 
0.3) = 40  
40 x 2 = 
80  
(4.2 / 0.3) 
= 14 
14 x 2 = 
28 

2.4 
6.6 

0.76 

Våning 11-
13 

 (12.2 / 
0.3) = 40 
40 x 2 = 

2.4 
2.8 

0.248 x 3 = 
0.74 
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80  
(2.4 / 0.3) 
= 8 
8 x 2 = 16 

Våning 14  (12.2 / 
0.3) = 40 
40 x 2 = 
80  
(2.4 / 0.3) 
= 8 
8 x 2 = 16 

2.4 
2.8 

0.052 

Totalt    1.55 

 
Antalet dubbleras då korridoren återfinns på vardera sida byggnaden 
spegelvänt. 

 
 
Bottenbjälklag 
 

 
Figur 35: Våning 10. Bjälklagdjup (blå) samt bjälklagslängd (röd). 

 

Material Djup (m)  Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Golvspånskiva 0.022  466.72 10.3 

Stenull 0.165  466.72 77.0 

Blindbottenskiva 0.012  466.72 5.60 
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 Area 
(m2) 

Antal  Bjälklags
djup 

Volym (m3) 

I-balk 0.0070 49.2 / 0.4 
= 123 

12.4 10.7  
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Standardbjälklag 

Material Djup (m)  Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Golvspånskiva 0.022  1573.92 34.6 

Golvgips 0.013  1573.92 20.5 

Stenull 0.165  1573.92 259.7 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.013  1573.92 20.5 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015  1573.92 23.6 

 Area (m2) Antal  Bjälklags
djup 

Volym (m3) 

I-balk 0.0070 49.2 / 0.4 
= 123 

12.4 10.7 x 5 = 
53.5 

Regel  0.0043 49.2 / 1.2 
= 41 

12.4 2.2 x 5 = 
11.0 

Glespanel 0.0024 49.2 / 0.4 
= 123 

12.4 3.7 x 5 = 
18.5 
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Vindsbjälklag 
 

 
Figur 36: Våning 14. Bjälklagsdjup (grön) samt bjälklagslängd (röd). 

 

Material Djup (m) Volym (m3)   

Golvspånskiva 0.022  57.7   

Stenull 0.165 43.3   

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.013 3.41   

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015 3.93   

 Area (m2) Antal  Bjälklags
djup 

Volym (m3) 

I-balk 0.0070 24.6 / 0.4 
= 62 

12.4 5.4 

Regel  0.0043 24.6 / 1.2 
= 21 

12.4 1.12 

Glespanel 0.0024 24.6 / 0.4 
= 62 

12.4 1.9 
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Tak 
 

 
Figur 37: Djup (blå), vertikal ramdel (grön) samt underram (röd). 

 
 

Tak inredd del 
Area beräknas: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎, ℎö𝑔𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑎𝑣	ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡	 = 	 (8.5	 × 	24.6) × 	2 = 418.2 
𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑙ä𝑔𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑎𝑣	ℎ𝑢𝑠𝑒𝑡	 = 	 (9.5	 × 	24.6) × 	2 = 467.4 

 
Högre delen 

Material Materialdjup 
(m) 

 Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Råspont 0.028  418.2 11.7 

Isolering 0.195 + 0.195 
= 0.390 

 418.2 163.1 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.013   418.2 5.4 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015   418.2 6.3 

 Area (m2) Antal  Djup (m) Volym (m3) 
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Överram 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

8.5 1.77 x 2 
sidor = 
3.54 

Underram 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

6.5 1.35  

Vertikal ramdel 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

1.5 0.31 x 2 
sidor = 
0.62 

Påsalning 0.0088 24.6 / 
1.2 = 21 

8.5 1.57 x 2 
sidor = 3.1 

Regel 0.0020 24.6 / 
0.3 = 82 

8.5 1.4 x 2 
sidor = 2.8 

 
Lägre delen 

Material Materialdjup 
(m) 

 Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Råspont 0.028  467.4 13.1 

Isolering 0.390  467.4 182.3 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.013   467.4 6.1 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015   467.4 7.0 

 Area (m2) Antal  Djup (m) Volym (m3) 

Överram 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

9.5 1.97 x 2 
sidor = 3.9 

Underram 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

8.0 1.66  

Vertikal ramdel 0.0099 24.6 / 
1.2 = 21 

1.3 0.27 x 2 
sidor = 
0.54 

Påsalning 0.0088 24.6 / 
1.2 = 21 

9.5 1.75 x 2 
sidor = 3.5 
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Regel 0.0020 24.6 / 
0.3 = 82 

9.5 1.56 x 2 
sidor = 3.1 

 
 
 
 
 
 
Hanbjälkstak 

 
Figur 38: Hanbjälksdjup (orange). 

 
Area beräknas: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎, ℎö𝑔𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	 = 	 (8.0	 × 	24.6) = 196.8 
𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑙ä𝑔𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	 = 	 (6.5	 × 	24.6) = 159.9 

 
Högre delen 

Material Materialdjup 
(m) 

 Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Lösull 0.500  196.8 98.4 

Innerväggsskiva 0.013   196.8 2.56 
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(Gyproc GN) 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015   196.8 2.95 

 Area (m2) Antal  Djup (m) Volym (m3) 

Regel 0.0020 24.6 / 
0.3 = 82 

6.5 1.06 

 
 
 
 
Lägre delen 

Material Materialdjup 
(m) 

 Area 
(m2) 

Volym (m3) 

Lösull 0.500  159.9 79.95 

Innerväggsskiva 
(Gyproc GN) 

0.013   159.9 2.08 

Brandgipsskiva 
(Gyproc GF) 

0.015   159.9 2.40 

 Area (m2) Antal  Djup (m) Volym (m3) 

Regel 0.0020 24.6 / 
0.3 = 82 

8.0 0.44 
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Totalt Nästet 3 
 
Väggar 

Material Volym (m3) 

Brandgipsskiva (Gyproc GF) 51.88 

Innerväggsskiva (Gyproc GN) 44.96 

Stenull 454.44 

Regel C24 45x95 49.47 

Gipsskiva (Habito) 16.9 

Plywood 5.7 

I-balk 200 53.83 

Vindskyddsskiva 12.2 

Spikläkt 6.0 

Panel 29.4 

Skyddsregel 45x95 40.15 

 
Bjälklag 

Material Volym (m3) 

Golvspånskiva 112.33 

Innerväggsskiva (Gyproc GN) 29.66 

Brandgipsskiva (Gyproc GF) 34.17 

I-balk 350 71.15 

Stenull 490.6 

Blindbottenskiva 5.6 

Golvgips 20.5 

Regel 45x95 12.12 
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Glespanel 34x70 20.4 

 
 
Tak 

Material Volym (m3) 

Råspont 24.8 

Isolering 345.4 

Innerväggsskiva (Gyproc GN) 16.14 

Brandgipsskiva (Gyproc GF) 18.65 

Överram 45x220 7.44 

Underram 45x220 3.01 

Vertikal ramdel 45x220 1.16 

Påsadling 45x195 6.6 

Regel 28x70 7.4 

Lösull 178.35 

 
 

Total bruttoarea (m2) 

2715 

Total byggnadsarea (m2) 

610 
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Bilaga 2: Kostnader Nästet 3 
Samtliga kostnader är av sekretess och kommer endast att redovisas i 
procent av den totala byggkostnaden (som motsvarar 100%). 
 
Materialkostnad stomme 

Pris av total byggkostnad 
(%) 

13.02 

 
Uppförandekostnader 

Typ av kostnad Pris av total kostnad (%) 

Installationskostnader 14.3 

Allmänna kostnader 9.4 

Markarbete 9.2 

Stomkostnad 36.7 

Total 
uppförandekostnad 

69.6 

Total byggnadskostnad 100 
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Bilaga 3: Mängdning Kv. Smugglaren 
 

Följande ekvationer används: 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟	 =
𝑉ä𝑔𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑
𝐶𝐶	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚	𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙	 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 × 𝑉ä𝑔𝑔ℎö𝑗𝑑 × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟 

 
Väggar 
Plan Längd IVB03 

(m) 
Längd 
YVB24 (m) 

Längd 
YVB25 (m) 

10 157.6 127.4 - 

11–13 156.6 108.0 27.8 

14 42.4 108.0 27.8 

Totalt 669.8 559.4 111.2 

 
Nedan är våningshöjder samt avgränsning av våningar för ”Kv. 
Smugglaren”.  
 
Plan Höjd IVB03 (m) Höjd YVB24 (m) 

 
Höjd YVB25 (m) 
 

10 2.77 2.77 - 

11–12  2.77 2.77 2.77 

13 2.75 2.75 2.75 

14H 3.150 0.80 6.00 

14V 3.150 1.50 6.00 

 
IVB03 

Material Djup (m) Väggarea (m2) Volym tot 
(m3) 
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Massivbetong  0.2 1892.3 378.6 

 
YVB24 

Material Djup (m) Väggarea (m2) Volym tot 
(m3) 

Betongytterskiva 0.06 1374 82.4 

PIR isolering 0.14 1374 192.4 

Betonginnerskiva 0.15 1374 206.1 

 
YVB25 

Material Djup (m) Väggarea (m2) Volym tot 
(m3) 

Puts 0.02 277.8 11.0 

Putsskiva 0.05 277.8 19.2 

PIR isolering 0.14 277.8 176.0 

Betonginnerskiva 0.15 277.8 7.9 

 
Armering YVB24 

Material Kg totalt 

Armering 3 709.8 

 
Armering YVB25 
Material Kg totalt 

Armering 708.4 

 
Armering IVB03 

Material Kg totalt 

Armering 3 973.8 
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Bjälklag 
 
 
Plan 

BJL01a/
BJL05a 
(m2) 

BJL0
1b 
(m2) 

BJL0
1c 
(m2) 

BJL07 
(m2) 

BJL08 
(m2) 

BJL09
a 
(m2) 

BJL11 
(m2) 

10 527.8 64.2    62.6  

11 592  44.8   62.6  

12 636.8     62.6  

13 636.8     62.6  

14    25.2 471.9  202.3 

Tota
lt 

2393.4 64.2 44.8 25.2 471.9 250.4 202.3 

 
BJL01a/BJL05a 

Material Djup (m) Volym tot(m3) 

Övergolv 0.02 47.9 

Pågjutning 0.20 478.7 

Plattbärlag 0.05 119.7 

 
BJL01b 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Övergolv 0.02 1.3 

Pågjutning 0.20 12.8 

Plattbärlag 0.05 3.2 

Isolering 0.10 6.4 

Folierad isolering 0.10 6.4 
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BJL01c 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Övergolv 0.02 0.9 

Pågjutning 0.20 9.0 

Plattbärlag 0.05 2.2 

PIR isolering 0.10 + 0.10 = 
0.20 

9.0 

Putsskiva 0.03 1.3 

Puts 0.02 0.9 

 
BJL07 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Pågjutning 
inklusive 
dammbindning 

0.220 5.5 

Plattbärlag 0.05 1.3 

 
BJL08 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Lösull 0.40 188.8 

Typgodkänd 
plastfolie  

0.0002 0.1 

Pågjutning 0.20 94.4 

Plattbärlag 0.05 23.6 
 

 
BJL09 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Pågjutning 0.11 27.5 
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Plattbärlag 0.05 12.5 

 
BJL11 

Material Djup (m) Volym tot (m3) 

Övergolv 0.02 4.0 

Pågjutning 0.20 40.5 

Plattbärlag 0.05 10.1 

 
Armering 

Material Kg totalt bjälklag 

Armering  38 802 
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Tak 
 

Tak inredd del 
Area beräknas: 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎	𝑣ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = 	10,625 × 	49.7 = 528.1 

𝐴𝑟𝑒𝑎	ℎö𝑔𝑒𝑟 = 	 (9.52	 × 	49.7) 	− 	103.0 = 370,1 
𝐴𝑟𝑒𝑎	𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚	𝑡𝑎𝑘 = 	 (5,1	 × 10,1) × 2  = 103.0 

𝐴𝑟𝑒𝑎		𝑡𝑎𝑘	ö𝑣𝑒𝑟	𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 =	 (6.1 × 10.9) × 2  = 133.0 
 
Tak vänster  

Material Materialdjup (m) CC (m) Area (m2) Volym 
tot (m3) 

Bärläkt 0.028x0.045 0.300 528.01 2.2 

Ströläkt 0.025x0.038 0.120 528.01 4.18 

Råspont 0.022  528.01 11.6 

 
Tak fläktrum 

Material Materialdjup (m) CC (m) Area (m2) Volym 
tot (m3) 

Bärläkt 0.028x0.045 0.300 103.0 0.2 

Ströläkt 0.025x0.038 0.120 103.0 0.4 

Råspont  0.022  103.0 2.3 

Mineralull 0.220 + 0.095 = 
0.315 

 103.0 32.5 

Påsalning av 
reglar 

0.045 1.200 103.0 1.9 

Typgodkänd 
plastfolie 

0.0002  103.0 0.02 

Glespanel  0.028 0.300 103.0 3.5 

Gipsskiva 0.0125  103.0 1.3 

Brandgips 0.0154  103.0 1.6 
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Tak höger  

Material Materialdjup 
(m) 

CC 
(m) 

Area (m2) Volym tot 
(m3) 

Bärläkt 0.028x0.045 0.300 370.1 1.99 

Ströläkt 0.025x0.038 0.120 370.1 3.75 

Råspont 0.022  370.1 8.1 

 
TT1 över fläktrum 

Material Materialdjup 
(m) 

CC 
(m) 

Area (m2) Volym tot 
(m3) 

Limträbalk 0.09x0.315 1.200 133.0 3.7 

Golvgips 0.0125  133.0 1.7 

Spontat 
Beklädnadssk
iva 

0.022  133.0 29.3 

Mineralull 0.315  133.0 41.9 

Typgodkänd 
plastfolie 

0.0002  133.0 0.03 

Glespanel  0.028x0.070 0.300 133.0 1.3 

Gipsskiva 0.0125  133.0 1.7 

Brandgips 0.0154  133.0 2.1 

 
Limträbalkar  

Material Materialdjup 
(m) 

CC (m) Antal Volym 
(m3) 

Volym 
tot (m3) 

LB01 0.09x0.315 1.200 21 0.17 3.6 
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LB02 0.09x0.225 1.200 32 0.15 4.8 

LB03 0.09x0.225 1.200 33 0.20 6.6 

LB04 0.09x0.225 1.200 12 0.19 2.3 

LB05 0.09x0.225 1.200 9 0.19 1.7 

LB06 0.09x0.225 1.200 2 0.18 0.4 

 
Pelare, balkar och stag (stål)  

Material Typ Antal Volym 
(m3) 

Total 
volym  

SP1 VKR120x120x6.3 2 0.0078 0.02 

SP2 VKR120x120x6.3 7 0.0085 0.06 

SP3 VKR120x120x6.3 2 0.0063 0.01 

SP4 VKR120x120x6.3 3 0.0078 0.02 

SP5 VKR150x150x6.3 3 0.0194 0.06 

SP6 UPE 200 4 0.0077 0.03 

SP7 UPE 200 2 0.0084 0.02 

SP8 UPE 270 2 0.0234 0.05 

SP12 UPE 200 2 0.0053 0.01 

SB1 HEA 300 1 0.51 0.5 

SB2(höger) HEA 240 1 0.3 0.3 

SB2(vänste
r) 

HEA 240 1 0.4 0.4 

SD1 VKR100x100x6.3 2 0.0095 0.02 

SD2 VKR100x100x6.3 2 0.012 0.02 
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Totalt Kv. Smugglaren: 
 
Väggar 

Material Volym (m3) 

Massivbetong 378.6 

Betongytterskiva 82.4 

PIR isolering 368.4 

Betonginnerskiva 214 

Puts 11.0 

Putsskiva 19.2 

Material Vikt (Kg) 

Armering 8 392 

 
Bjälklag 

Material Volym (m3) 

Övergolv 54.1 

Pågjutning 668.4 

Plattbärlag 172.6 

Isolering 6.4 

Folierad isolering 6.4 

PIR isolering 9.0 

Putsskiva 1.3 

Puts 0.9 

Pågjutning inklusive 
dammbindning 

5.5 

Lösull 188.8 

Typgodkänd plastfolie  0.1 
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Material Vikt (Kg) 

Armering 38 802 

Tak 

Material Volym (m3) 

Bärläkt 4.43 

Ströläkt 8.34 

Råspont  22.0 

Mineralull 74.4 

Påsalning av reglar 1.9 

Typgodkänd plastfolie 0.05 

Glespanel  4.8 

Gipsskiva 3.0 

Brandgips 3.7 

Limträbalkar 0.09x0.225 19.0 

VKR120x120x6.3 0.11 

VKR150x150x6.3 0.06 

UPE 200 0.06 

UPE 270 0.01 

HEA 300 0.5 

HEA 240 0.7 

VKR100x100x6.3 0.04 

Golvgips 1.7 

Spontat Beklädnadsskiva 29.3 

Limträbalk 0.09x0.315 3.7 
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Total bruttoarea (m2) 

3 452 

Total byggnadsarea (m2) 

654.6 
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Bilaga 4: Kostnader Kv. Smugglaren 
Samtliga kostnader är av sekretess och kommer endast att redovisas i 
procent av den totala byggkostnaden (som motsvarar 100%). 
 
Materialkostnad stomme 

Pris av totala 
byggkostnaden (%)  

20.4 

 
Uppförandekostnader 

Typ av kostnad Pris av total kostnad (%) 

Installationskostnader 15.2 

Allmänna kostnader 15.6 

Markarbete 6.6 

Stomkostnad 46.4 

Total 
uppförandekostnad 

83.8 

Total byggkostnad 100 

 


