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Abstract 
Environmental changes are great challenges that humanity must face. This has spurred a 
flurry of activities aimed to lower our impact on our environment. This essay focuses on the 
aspects that influence decision makers when choosing construction materials as well as a look 
into whether wood has a lower impact on the environment compared to concrete when 
building houses. The materials have been assembled through surveys, interviews and literary 
studies. The primary factor that was given most weight among entrepreneurs and architects 
were robustness and safety, and concrete was in that regard favoured over wood. It is also 
possible that already established economical structures support the use of concrete instead of 
wood. Environmental aspects are not reflected among entrepreneurs as very important 
factors when it comes to choosing materials and for change to occur there needs to be more 
information supporting that wood can be as robust as concrete in structures for it to be 
similarly prioritised. Concerning wood’s impact on the climate and the environment 
compared to concrete there is a significant difference in woods favour if only the construction 
and production phase of the house’s life cycle is examined. However, there are studies that 
show that depending on the material used and the time the house is expected to remain there 
are instances where wood has a higher environmental impact than concrete. Conclusively, 
wood is not always more environmentally friendly. The environmental impact of a material in 
construction depends heavily on the life span of the house. 
 
Key words 
Sustainable construction, Life cycle analysis of wood buildings/concrete buildings, 
Greenhouse gas emissions from buildings, Environmental impact of construction 
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1 Inledning 
 
Behovet an bostäder i Sverige är stort och förväntas öka med ökande befolkning. Boverket 
anger i en rapport att behovet av nya bostäder uppgår till 600 000 under perioden 2016–
2025 (Boverket 2018). Detta innebär att det finns ett behov att bygga ca 80 000 nya 
byggnader per år fram till 2020. Det är ett behov som inte uppfylls där exempelvis Sveriges 
byggindustrier (2018) lyfter att det i Sverige under 2016 påbörjades 59 900 bostäder och 
prognosen visar på minskat byggande relaterat till nya amorteringskrav och mindre köpkraft. 
Faktum kvarstår att behovet av nyproduktion i Sverige är stort även om köpkraften hos 
kunderna minskar. I relation till hur mycket byggnader som måste produceras per år kan 
man sätta den miljöpåverkan som byggnadsindustrin har. Enligt IPCC (2014) så står 
bostäder för 35 % av världens totala energianvändning och 19 % av energirelaterade 
växthusgasutsläpp.  
 
Under senare år har det mediala intresset för hållbart byggande ökat (figur 1). En sökning i 
mediadatabasen Retriever med sökordet ”Hållbart byggande” visar att antalet artiklar som 
innehåller detta sökord stadigt har ökat under de senaste åren. Intresset för byggnader och 
även dessas miljöpåverkan har inte ökat bara hos media utan även hos Regeringen vilket 
representeras i de klimatmål man satt för byggnadssektorn. 
 

 
Figur 1. Antal tidningsartiklar som innehåller sökordet ”Hållbart byggande” representerat per år i sökmotorn 
Retriever. 
 
Sverige har i sina klimatmål utgått från EU:s gemensamma målsättning gällande minskad 
klimatpåverkan samt tagit dem ett steg längre (Regeringen 2018). Byggnadssektorn kan 
räknas in i både den ”handlande sektorn” som innefattar tunga industrier och den ”icke-
handlande sektorn” som omfattar exempelvis transporter. Den totala klimatpåverkan från de 
båda sektorerna i Sverige beräknas till 57 miljoner ton CO2 ekvivalenter men skall till 2030 
vara nere på 33 miljoner ton (Regeringen 2018), vilket motsvarar en minskning med 40 %. 
En omfattande förändring inom de båda sektorerna är av nöden för att nå detta mål. Frågan 
är om detta är tillräckligt. Tyndalls forskningscenter beräknar att koldioxidutsläppen globalt 
sett behöver minska med 70 % fram till 2030 för att förhindra att temperaturen stiger ännu 1 
grad (Khasreen et al. 2009).  
 
För att nå detta ambitiösa mål kan det vara relevant att granska materialanvändningen i 
industrin och analysera de motivationsfaktorer som driver marknaden inom detta område. 
Denna rapport belyser en liten del av marknaden och försöker utläsa vilka faktorer som 
driver materialval hos olika viktiga aktörer så som entreprenörer och arkitekter inom 
byggsektorn samt vilken effekt dessa val har på klimatet och miljön för att utröna vilka 
material som i verkligheten är lämpliga att använda i hållbart byggande. 
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1.1 Materials miljöpåverkan 
Betongens klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av cementklinker (Svensk 
betong 2017) vilket innebär att om man ser till ett livscykelperspektiv så uppstår 90 % av 
koldioxidutsläppen under produktionsfasen samt så står driftsfasen för 30-50 % av den totala 
klimatpåverkan beroende på hur lång livslängd man utgår ifrån att huset har. En annan 
viktig aspekt att ta hänsyn till när man bedömer betongs miljöpåverkan är att under husets 
driftsfas kommer betongen att till viss del karbonatiseras, det vill säga ta upp koldioxid igen 
(Svensk betong 2017). I hur stor utsträckning detta sker beror på hur stor yta av betongen 
som är exponerad för syre. Betongen kan inte användas som betong i stomstrukturer igen 
men vissa sorters betong kan krossas och användas som fyll vid anläggningsarbeten istället 
för att deponeras. Slutligen är betongtillverkningen till stor del beroende av naturgrus, en 
ändlig resurs. 
 
Trä är en förnyelsebar resurs men när man ska bedöma träs miljöpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv är det viktigt att vara medveten om att det finns många olika trästommar 
som kräver olika mängd energi vid tillverkning. Det kan i vissa fall vara så att en trästomme 
är mer energikrävande att producera än betongstomme (Ahn 2016). Trä är mindre beständigt 
än betong och kommer att kräva mer underhåll vilket leder till en ökad klimatpåverkan ju 
längre driftsfas som bostaden beräknas ha (Kurkinen et al. 2017). Viktigt att ta hänsyn till är 
träets förmåga att naturligt lagra kol samt absorbera koldioxid under sin tillväxtfas. Trä kan 
ha en mindre miljöpåverkan än betong under återvinningsfasen då det är möjligt att 
återvinna eller kompostera materialet. 
 
1.2 Livscykelanalyser 
En livscykelanalys är en metod för att utvärdera en produkts eller process miljöpåverkan från 
det att materialet produceras tills att det blir ett avfall (Ortiz et al. 2009). Genom att 
analysera fullständiga livscykler hos produkter är det möjligt att utvärdera miljöpåverkan i 
olika skeden i relation till varandra. Att minska miljöpåverkan i ett skede kan ge mindre 
utsläpp i den fasen men öka miljöpåverkan i ett annat skede. Att ha tillgång till fullständiga 
analyser är därmed värdefullt för att fatta informerade beslut. LCA-processer kan delas in i 
två generella grupper där de antingen fokuserar på abiotiska faktorer, utsläpp, 
klimatpåverkan etc., eller systemeffekter så som ekosystem, resurstillgångar och människors 
generella hälsotillstånd (Bare et al. 2000). Livscykelanalyser genomförs enligt internationella 
standarder med start i ISO 14040 till ISO 14043 (Khasreen et al. 2009). I relation till dessa 
standarder finns ännu mer databaser och analysstrategier men standarder kan enbart ge 
vägledning om hur man bygger upp en livscykelanalys och dikterar inte exakt vad som skall 
användas inom varje analyskategori. Det vill säga att även om en standard anger att man 
skall ta hänsyn till och beräkna energiåtgången på ett specifikt sätt så finns det otaliga former 
av energikällor och mixar av dessa som används för drift av bostäder. Dessa har i sin tur olika 
klimatpåverkan. Variationen i förutsättningar och områden att lyfta och ta hänsyn till gör att 
det är svårt att genomföra en livscykelanalys som fullständigt belyser en byggnads 
klimatpåverkan. Olika material är olika känsliga för hur de representeras i LCA-processen 
vilket innebär att en liten förändring i beräkningsunderlaget kan ge ett stort utslag gällande 
ett material och väldigt lite för ett annat (Häfliger et al. 2017). Då bostäder kan konstrueras 
på så många olika sätt, bestå av så många olika komponenter och utsätts for olika sorters 
klimat är det för närvarande få studier som jämför olika livscykelanalyser med varandra då 
förutsättningarna för analysen har varit olika. De artiklar och rapporter som lyfts i denna 
studie ska sättas i relation till denna fakta. Av vikt för denna rapport lyfts de olika faser som 
en byggnads livscykelanalys delas in i (figur 2). 
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Figur 2. Numrering och benämning på de olika faser som analyseras vid exempelvis en livscykelanalys hos en 
byggnad. 
 
1.3 Syfte och Frågeställning 

 
Syftet med denna rapport är att utreda: i) hur entreprenörer och arkitekter resonerar när de 
väljer mellan trä eller betong vid nyproduktion av hus samt; ii) sammanställa den 
vetenskapliga litteraturen gällande nyproducerade bostadshus miljöpåverkan beroende på 
om stommen är konstruerad primärt i trä eller betong. De frågeställningar som lyfts specifikt 
beskrivs nedan. 
 

1. Vilka faktorer är mest avgörande för att entreprenörer och arkitekter ska välja ett 
konstruktionsmaterial framför ett annat? 

2. Har nyproduktion i trä en mindre miljöpåverkan än betong? 
 
 
2 Material och Metod 
Det litterära material som ligger till grund för uppsatsen har inhämtats via Web of Science, 
Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor samt olika universitets länkar till eget publicerat 
material. Även de svenska branschorganisationerna inom trä och betongs rapporter har legat 
till grund för arbetet. De sökord som använts för svenskt material har varit: Hållbart 
byggande, klimatpåverkan vid nyproduktion, livscykelanalys vid nyproduktion, nyproduktion 
i Sverige. För engelskt material: Sustainable building, LCA tree and concrete, GHG emissions 
from buildings, Environmental impact of concrete/tree structures. 
 
2.1 Genomförande 
Det material som redovisas i resultaten är delvis baserat på korta enkätfrågor som skickats ut 
till entreprenörer. De entreprenörer som deltagit i studien har valts ut baserat på att de 
arbetar både med trä och betongkonstruktioner. En representant från varje entreprenör har 
gett sina synpunkter på enkätfrågorna. De entreprenörer som finns representerade i studien 
är Skanska, Rekab, NCC, Boet bostad, Bostaden och Riksbyggen. Vissa svar har inkommit 
skriftligt och vissa har svarat via telefonintervju. Entreprenörerna ombads ange om de 
arbetade mest med trä eller betong samt vilka faktorer som var mest avgörande för deras val 
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av materialtyp. Faktorerna viktades med 3) för mest viktigt, 2) för viktig och 1) för inte 
viktigt. De faktorer som angetts som val vid intervju och i kontakt med entreprenörer är 
följande:  
 

1. Ekonomiska faktorer/lönsamhet 
2. Tekniska förutsättningar/Tillgänglig utrustning och maskineri 
3. Kompetens hos personal gällande hantering och konstruktion 
4. Tillgång på arbetskraft 
5. Tillgång på material 
6. Energi och materialförbrukning 
7. Byggnadsteknisk svårighetsgrad 
8. Fysikaliska egenskaper i materialet så som värmeexpansion eller fuktpåverkan 
9. Slutresultat gällande robusthet och säkerhet 
10. Reglerande lagstiftning 
11. Önskemål från kund 
12. Miljöpåverkan 
13. Estetik 

 
Faktorerna har valts ut baserat både på författarens egna antaganden om viktiga punkter 
samt från tidigare utredande litteratur. Entreprenörerna hade även möjlighet att lägga till 
faktorer de ansåg saknades eller lägga till förklaringar kring varje faktor. 
 
Intervjuer har även genomförts med en forskare inom träteknik vid Luleå tekniska 
universitet, Lars Stehn, samt Umeå kommuns stadsarkitekt, Tomas Strömberg. 
 
 
3  Resultat 
 
3.1     Motivationsfaktorer 
De sex entreprenörer och stadsarkitekten som svarat i denna studie har rankat de faktorer 
som angetts utifrån vilken grad de ansett dem viktiga där 1 står för inte viktig, 2 för viktig och 
3 för mycket viktigt. De svar som redovisas fokuserar på de faktorer som i störst utsträckning 
rankats som mycket viktiga, 3, eller inte viktiga, 1. Utav de sex entreprenörerna var det fem 
som i huvudsaklig utsträckning använde sig främst av betong vid nyproduktion och 1 
entreprenör som använde 50 % trä och 50 % betong. Arkitekten kunde inte genom laga kraft 
ange vilket stommaterial ett hus skulle ha utan endast ytmaterial men lyfte att kommuner har 
möjlighet att i sin miljöpolicy rikta sin produktion mer mot trä om de så önskade. Han lyfte 
även att Umeå hade en lång tradition av att bygga i betong och att det var det huvudsakliga 
arbetsmaterialet. 
 
3.1.1    Entreprenörer 
Det var tre faktorer som i störst utsträckning rankades som mycket viktiga i relation till 
betongproduktion av entreprenörerna enligt tabell 1 var den förväntade byggnadstekniska 
svårighetsgraden, materialets fysikaliska egenskaper och det slutliga resultatet gällande 
exempelvis robusthet och säkerhet. Gällande den byggnadstekniska svårighetsgraden 
rankades den högt då entreprenörerna angav som exempel av vissa platser var mer lämpade 
för betongbyggnader exempelvis tätorter med begränsade utrymmen och krav på högre 
byggnadshöjder och anpassning av lokaler för både verksamheter och bostäder. Här lyftes att 
betong var mer flexibelt gällande hur strukturen på byggnaden utformades och även kunde 
omformas vid behov. Även det faktum att betong var ett så pass robust material att det kunde 
tillåta små missar i utformningen och ändå förbli robust lyftes som en fördel. De fysikaliska 
egenskaper som lyftes var exempelvis att risken för brand var mindre jämfört med trä, att 
betong hade goda termiska egenskaper och hög förmåga att dämpa ljud. Hög materialtäthet 
för att klara täthetsprov var en faktor samt fukttålighet och att materialet klarade stora 
spännvidder. Robusthet och säkerhet klassades högt då slutprodukten var tvungen att klara 
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slutinspektion och ett stabilt material gav mindre rörelse i byggnaden vilket i större grad 
följde byggnadsinspektörernas kontrollprogram. Samt att tidigare beskrivna egenskaper 
minskade risken för exempelvis brand eller fuktskador. 
 
Tabell 1. Procentuell andel av de entreprenörer som rankat dessa faktorer som mycket viktiga. 

Mycket viktig % 
Byggnadsteknisk 
svårighetsgrad 

67 

Fysikaliska egenskaper 83 
Robusthet och säkerhet 83 

 
Många av entreprenörerna uttryckte att de önskade ranka alla faktorer som viktiga då de alla 
spelade en roll i både beslutsfattning och slutresultat men två faktorer valdes utav hälften av 
entreprenörerna när det kom till områden där det inte skilde sig mellan betong och trä. Detta 
redovisas i tabell 2 och teknik var den första faktorn där de angav att det inte fanns specifika 
maskiner eller utrustning som krävdes för att bygga industriellt i trä eller betong och att det 
därför inte var en faktor som spelade så stor roll i deras beslutsfattande. Den andra punkten 
som angavs vara av mindre vikt var reglerande lagstiftning. Här hänvisade entreprenörerna 
till att om man avsåg lagstiftning som förordade trä eller betong i stomme så fanns det inte 
och var därmed inte viktigt men att om man tolkade frågan som om de var styrda av annan 
lagstiftning så som boverkets byggregler var den istället mycket viktig.  
 
Tabell 2. Den procentuella andel av entreprenörerna som rankat faktorerna som inte viktiga. 

Inte viktig % 
Teknik 50 
Lagstiftning 50 

 
Ser man till medianen och standardavvikelsen kring varje svarsalternativ i figur 3 är det ett 
antal faktorer som framträder. Ekonomi är något som alla svarar är viktigt eller mycket 
viktigt, även energi och materialförbrukning samt robusthet är kategorier där alla 
entreprenörer är överens gällande att klassa dem som viktiga eller mycket viktiga. Störst 
variation kan ses inom kategorierna teknik och lagstiftning där lagstiftningsalternativet 
klassades som antingen mycket viktigt eller inte viktigt baserat på hur entreprenören tolkade 
det samt att teknikalternativet i liknande utsträckning klassades av många som viktigt eller 
inte viktigt men där den specifika definitionen kring vad som avgjorde denna bedömning 
saknas. Slutsatsen kring huruvida den tekniska utrustningen som krävs vid olika former av 
byggnationer är olika mellan betong och trä saknas därmed. Rent generellt klassas de flesta 
alternativen som viktiga eller mycket viktiga med undantag för Teknik, Arbetskraft, 
Materialtillgång, Lagstiftning och Estetik. Därmed har entreprenörerna generellt sett god 
tillgång på den behövliga tekniken, arbetskraft och material även om det lyftes att för 
trämoduler krävdes längre planering för att få materialet i rätt tid. Gällande estetik ansåg 
entreprenörerna att man kunde uppnå samma goda estetiska intryck med betong som med 
trä. 
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Figur 3. Medianen för varje svarsalternativ samt variationen mellan de olika entreprenörerna. Svaren är indelade 
efter ämnesområden och numrerade som 1. Ekonomi  2. Teknik  3. Kompetens  4. Arbetskraft  5. Materialtillgång   
6. Energi/materialförbrukning  7. Svårighetsgrad  8. Fysikaliska egenskaper  9. Robusthet  10. Lagstiftning  11. 
Kunder  12. Miljöpåverkan  13. Estetik 
 
Vad som nämndes utöver frågeformuläret av många av entreprenörerna var de 
förutsättningar som gällde för nybyggnationen där platsens betydelse betonades. Det var mer 
förekommande att trästommar användes utanför tätbebyggda stadsregioner där det fanns 
mer utrymme för konstruktion och formgivning medan inom tätorter med begränsade 
utrymmen och behov av höga byggnader betong i större utsträckning prioriterades. 
 
3.1.2      Arkitekt 
Gällande Umeå kommun gav stadsarkitekten även sin syn på hur olika faktorer skulle 
värderas vilket redovisas i tabell 3, och svaren är i vissa aspekter vitt skilt från 
entreprenörernas svar. De två kategorier som lyfts som mest viktiga är robusthet och 
önskemål från kund. Den förklaring som getts till detta är att kommunens första ansvar är att 
se till sina medborgares säkerhet och hälsa och därmed prioritera dessa två alternativ. De 
faktorer som prioriterades lägst är de faktorer som är mest relevanta för entreprenörerna i 
sin planering men något som kommunen inte prioriterade i sin planering. Det vill säga hur 
ekonomiskt alternativet var, den teknik som krävdes, arbetskraft eller material och 
energiförbrukning eller miljöpåverkan.  
 
Tabell 3. Alternativ rankade som mycket viktiga eller inte viktiga enligt stadsarkitekt.  

Rankning  1 3 

Robusthet 
och 
säkerhet 

  
x 

Önskemål 
från kund 

  
x 

Ekonomi 
 

x 
 

Teknik 
 

x 
 

Arbetskraft 
 

x 
 

Materialtillgång x 
 

Miljöpåverkan x 
 

 
Något som lyftes utöver de etablerade svarsalternativen var att för arkitekten spelade även 
det kulturella värdet i ett bostadsområde stor roll och även levnadsmiljön, så som den fysiska 
upplevelsen av att bo i ett trähus vilket i sin tur influerade de planer och upphandlingar som 
genomfördes med entreprenörer. 
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3. 2      Miljöpåverkan 
Området gällande analys och jämförelse mellan olika stommaterial är relativt ny där en 
anledning till detta är att det inte funnits normer gällande hur olika hus skall utvärderas. 
Detta har till viss del förändrats med införandet av tidigare nämnda standarder. Området är 
dock fortfarande brett med många analyser som är för skilda åt i grundförutsättningar och 
resultatområden för att vara lämpliga att jämföra. I tabellform nedan jämförs olika artiklar 
där olika material har utvärderats, oftast utifrån olika skeden i en byggnads livscykel och 
gällande olika energiformer samt miljöpåverkan (Tabell 4). Tabellen kan dock ge insikt 
rörande vilken del av en byggnads livscykel som oftast analyserats samt klargöra var och hur 
ett material kan bedömas som mer miljövänligt än ett annat. 
 
Tabell 4. Sammanställning av artiklar och rapporter som jämfört trä och betongs påverkan på olika miljöaspekter. 
Det stora M:et anger vilket material som bedömdes ha minst miljöpåverkan. De övriga X:en anger vilka områden 
som berörts i artiklarna. 

Referens Trä Betong Energi CO2-
ekv 

GHG Resurser Del av 
livscykel 

50 
år 

100 
år 

Ahn, M. x M x 
   

Produktion 
  

Thomas, D., 
Ding, G. 

M x x 
   

Fullständig x 
 

Skullestad, L. 
J., Bohne, R. 
A., Lonhe, J. 

M x 
  

x 
 

Produktion 
och 
Återvinning 

  

Sandanayake, 
M et al. 

M x x 
 

x 
 

Konstruktion 
  

Brege, S., 
Nord, T. och 
Stehn, L. 

M x 
 

x 
  

Produktion 
och 
Konstruktion 

  

Kurkinen, E. 
L. et al. 

x M x x 
  

Fullständig 
 

x 

Guardiglia, 
L., Monari, 
F., Bragadin, 
M. A. 

M x 
   

x Konstruktion 
  

Börjesson, P., 
Gustavsson, 
L. 

M x 
  

x 
 

Fullständig 
  

 
Vad som kan utläsas av sammanfattningen är att gällande produktions och 
konstruktionsfasen har trä mindre miljöpåverkan gällande utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser. Detta var också fallet gällande energiförbrukning i tre utav fyra fall. Betong 
bedömdes ha mindre miljöpåverkan i två fall där det ena analyserade produktionen av betong 
och trästommar och där just denna trästomme var mer energiförbrukande samt i det andra 
fallet då byggnaders totala livscykel analyserad utifrån ett hundraårsperspektiv. Där ansågs 
betong i slutänden orsaka mindre miljöpåverkan då trä är mer energikrävande under 
driftsfasen samt kräver större underhåll och den totala miljöpåverkan med renovationer blev 
då större hos träbyggnaden än för betongbyggnaden. Skillnaden var dock liten. 
 
De faser som för närvarande uppvisar störst skillnader i miljöpåverkan är därmed 
produktions och konstruktionsfasen. Detta exemplifieras i tabell 5 som lyfter två rapporter 
utförda i Sverige med liknande grundförutsättningar. De två rapporterna som lyfter 
betonghus och trähus klimatpåverkan har både utfört sina beräkningar enligt internationell 
standard EN 15978 och anses jämförbara. 
 
Tabell 5. Jämförelse mellan två bostadshus i Sverige gällande producerade koldioxidekvivalenter under 
produktions och konstruktionsfasen. 

Författare Trä Betong CO2-
ekv 

Del av livscykel 

Liljenström et al. 
 

x 350 kg Produktion och konstruktion 

Larsson et al. x 
 

161 kg Produktion och konstruktion 
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Vad som framkommer är att trästommar i förekommande fall producerar endast hälften så 
stora utsläpp som betong i den inledande fasen av en byggnads livscykel. 

 

4 Diskussion 
 
4.1     Avgörande faktorer för val av konstruktionsmaterial 
Diskussionen i media gällande viktiga faktorer för utvecklingen inom byggsektorn har 
fokuserat på hållbarhetsaspekter. Detta är dock något som inte återspeglas inom den 
verkställande sektorn det vill säga hos entreprenörer eller arkitekter. Hos dem har fokus legat 
på robusthet och säkerhet som viktigaste aspekt samt även betongs materialegenskaper och 
de byggnadstekniska egenskaperna hos materialet som gör det lättanvänt och flexibelt. 
Uppfattningen att betong är ett stabilare material än trä är inte något som enbart 
förekommer hos entreprenörer. En tysk studie (Gold och Rubik 2009) bland konsumenter 
gav som resultat att trä uppfattades som mer otryggt gällande brandsäkerhet, hållbarhet och 
robusthet. Däremot associerades trä med andra aspekter som god levnadsmiljö, 
miljövänlighet och att det var estetiskt tilltalande. Det faktum att trä rankas högt när det 
kommer till välmående återkommer även i andra studier (Kuzman et al. 2013) och inte minst 
när det kommer till hur arkitekter upplever materialet. Den stadsarkitekt som deltog i denna 
rapport (Strömberg muntl. 2018) lyfte att medborgarnas önskemål och säkerhet stod först i 
prioriteringsordningen men att trä var ett material som upplevdes mer behagligt i en 
boendemiljö och var värdefullt ur ett kulturellt perspektiv. En svensk studie från 2018 
(Markström et al. 2018) undersökte arkitekters förhållning till trämaterial och även där lyftes 
träs mer estetiska intryck och det faktum att med färdiga moduler kunde man korta ned tiden 
som krävdes för konstruktion. Faktorer som ledde till att man inte valde trä var att det även 
här fanns en osäkerhet kring träs robusthet och långvariga hållbarhet samt att det saknades 
kunskap kring mer komplext byggande i trä. 
 
Just kunskapsbristen som refererades till i tidigare stycke kan ligga till grund för en del av det 
beslutsfattande som sker idag. Enligt Stehn (muntl. 2018) är trämaterial och 
konstruktionsprocesser kring dessa lika väl utredda som kring betong och han hävdar att det 
inte finns någon egentlig oro att byggnadens skall vara ostabil om konstruktionen är korrekt 
planerad och monterad. Ändock upplever många trä som mer osäkert. Denna uppfattning 
trots tillgången på material som säger motsatsen kan knytas an till en punkt som både Stehn 
(muntl. 2018) och många entreprenörer berörde i sina kommentarer kring faktorerna. 
Nämligen att betong är ett bekant material. Stehn (muntl. 2018) argumenterar att de 
etablerade nätverk som är aktiva på marknaden är så fast förankrade i bruket av betong att 
detta material per automatik ofta väljs som första alternativ. Entreprenörerna berör detta 
genom att nämna att det är ett material som många har erfarenhet av och det kräver därmed 
inte vidareutbildning av medarbetare i samma utsträckning som kanske trä skulle innebära 
för att skapa säkra konstruktioner. Det faktum att de inte lyfte etablerade nätverk som en 
punkt att lägga till faktorerna kan kanske förklaras genom att det är svårt att se 
organisationer och nätverk från insidan. 
 
4.1.1     Ändrat fokus i debatten 
En möjlig slutsats är att för att skapa en förändring på marknaden krävs det att det sker en 
jämkning mellan vad som upplevs kring olika material hos olika grupper och den faktiska 
faktabasen kring materialet. Media och stat kan prata om hållbarhet och miljö men en 
skiftning i produktion kommer endast ta fart om materialet även lever upp till de kriterier 
som rankast högst av de som planerar, producerar och konstruerar byggnader. Kunskapen 
om träs stabilitet och säkerhet måste förmedlas och även nätverk som underlättar tillgången 
till trämaterial behöver konstrueras. Den ekonomiskt viktiga faktorn hos entreprenörerna 
måste sättas i relation till den viktigaste faktorn hos konsumenterna och många av 
arkitekterna vilket var att trä upplevdes skapa mer välmående och var tilltalande i högre 
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utsträckning. Däremot huruvida trä faktiskt är mer hållbart eller inte utreds ytterligare i den 
nästkommande rubriken. 
 
4.2     Miljöpåverkan hos trä och betongkonstruktioner 
Ser man endast till produktions- och konstruktionsdelen av byggnaders klimatpåverkan är 
det uppenbart att träbyggnader har mindre klimatpåverkan med ett utsläpp av 161 kg CO2-
ekv./m2Atemp jämfört med 350 kg CO2-ekv./m2Atemp enligt tabell 5 (Larsson et al. 2016 och 
Liljenström et al. 2014). Detta resultat upprepas i en studie genomförd av Brege et al. (2017) 
där de kommer fram till att byggande i trä skapar 40 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med 
betong om man ser till konstruktion- och produktionsfasen. 
 
Skall trä och betongbyggnader sättas in i ett helhetsperspektiv finns det dock skäl att vara 
försiktig gällande sina slutsatser kring klimatpåverkan vilket kan utläsas ur tabell 4. I en 
studie av Kurkinen et al. (2013) lyfts att trä vid en 100årig livscykelanalys under driftskedet 
kan ha högre klimatpåverkan än betong och att trä även innebar fler transporter. I den 
samlade bedömningen i Kurkinens rapport slås det fast att trä vid en drifttid på 100 år har ett 
något högre utsläpp av CO2-ekv./m2 jämfört med betong då behovet av underhåll och nytt 
konstruktionsmaterial var större. Att endast se till de utsläpp som sker under konstruktion 
och produktion kan därmed ge en snedvriden bild av de två materialens totala miljöpåverkan 
och att konstatera att trä är bättre för miljön utifrån ett koldioxidperspektiv skall göras med 
försiktighet. Att enbart beakta koldioxidutsläpp kan även vara en fallgrop då Ahn (2016) lyft 
att beroende på produktionsteknik så kan trästommar vara mer energikrävande att 
producera än betong. 
 
4.2.1    Att nå miljömålen 
Rent intuitivt är dock slutsatsen att ett förnyelsebart material bör vara mer klimatvänligt 
jämfört med ett som är ändligt. För att utreda detta och hur det relaterar till användandet av 
trä kanske fokus på enbart byggnadsindustrin är för litet. Sveriges träindustri är omfattande 
och dess påverkan på koldioxidutsläpp är stor både här och utomlands. I en artikel av 
Lundmark et al. (2014) har de tittat på Sveriges skogsindustri och hur användning av 
biomassa kan minska de totala utsläppen av koldioxidutsläpp jämfört med om man hade valt 
att använda andra icke-förnyelsebara energikällor. De anger att utsläppen av koldioxid 
minskar med 470 kg CO2/m3 avverkad biomassa jämfört med icke-förnyelsebara material. 
Detta ger ett signifikant genomslag i utsläppen av koldioxid om man ser till en nationell 
skala. 
 
Ambitionen att minska mänsklig påverkan på miljö och klimat är en god målsättning. Det är 
inte konstigt att debatter därmed har riktat in sig på förnyelsebara råvaror så som trä. Men 
det är också här forskningsresultat är viktiga att beakta. Om ambitionen är att minska 
klimatpåverkan genom att bygga i trä måste man ta hänsyn till den ökade miljöpåverkan 
under drifttiden och på något sätt kompensera för detta. Att enbart byta stommaterial är ett 
simplistiskt alternativ och att se endast till de kortsiktiga utsläpp som sker under 
konstruktions- och produktionsfasen riskerar att skapa orealistiska förväntningar gällande 
utsläppen sett till ett längre perspektiv. Fler heltäckande studier som ser till en byggnads hela 
livscykel under ett 100 års perspektiv behöver genomföras och resultaten granskas för att 
hitta lösningar gällande driftstidsproblemet. Byggnadssektorn bör även sättas i relation till 
hela träindustrin där det kan finnas andra områden inom och utom Sverige där en övergång 
till mer träbaserade råvaror kan ha större miljömässig genomslagskraft än den som för 
närvarande har utretts inom byggsektorn. 
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