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Sammanfattning 
 

Byggbranschen står idag för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan vad gäller 

energianvändning och utsläpp. Vad gäller energiaspekten har fokus tidigare varit att 

energieffektivisera byggnader under dess driftsfas då tidigare siffror visat att driftsfasen står 

för 85 % av en byggnads totala energianvändning. Byggnaderna byggs tätare och blir allt mer 

energieffektiva i drift vilket lett till att energianvändningen idag förskjutits i fas. Nya studier 

visar att hela 50 % eller mer av en byggnads energianvändning idag sker i tillverkningsfasen 

av byggnaden och dess beståndsdelar. Materialvalen och dess tillverkningsprocess är därav 

stor betydelse. 

I denna studie har tre vanliga stommaterial undersökts och jämförts med avseende på 

energianvändningen under respektives tillverkningsfas. Stommarna som undersökts är 

betong, stål kombinerat med prefabricerad betong samt trä. Arbetet hade Umeå som 

utgångspunkt vilket inneburit att lokala tillverkare, leverantörer och referensobjekt 

undersökts. Referensobjektet var Kv. Sjörået, flerbostadshus om fyra plan. Processerna som 

studerats är utvinning, bearbetning och transport av råmaterial, tillverkning av material 

inklusive interna transporter samt transport av färdigt material eller byggnadsdel till Umeå. I 

jämförandesyfte utfördes en förenklad livscykelanalys (LCA) med systemgränsen vagga-till-

grind över de tre alternativen. Målet med studien var att visa för- och nackdelar med 

stommaterialen genom att utföra en förenklad LCA. Syftet var att underlätta valet av stomme 

ur energisynpunkt. 

Resultatet visar att skillnaden i energianvändning är stor mellan de olika alternativen. Valet 

av stomme eller annan byggnadskomponent kan ha stor betydelse när hela byggnadens totala 

energianvändning beräknas. Betongstommen var mest fördelaktig i denna studie, trots 

cementtillverkningens höga energianvändning. Trä anses ofta vara ett miljövänligare val men 

trästommen som valdes specifikt för studien hade en högre energianvändning under 

tillverkningsprocessen än cement och betong. Resultatet visar därmed att denna sorts studier 

är viktiga att utföra inför varje enskilt projekt då förutsättningarna är unika. Denna studie 

visar dock endast en aspekt av alternativens miljöpåverkan samt en fas av livscykeln. 

Resultatet för studier som denna kan variera beroende på valet av systemgränser och 

faktorer. Hade studien även omfattat slutskedet, dvs. rivning och avfallshantering, hade 

resultatet säkerligen sett annorlunda ut med fördel för trähuset på grund av dess 

energiinnehåll som är fullt återvinningsbart. 

 
 

 

 

 

  



 

Abstract 
 

The construction industry accounts for a large part of Sweden's overall environmental impact 

in terms of energy consumption and emissions. As for the energy aspect, the focus has 

previously been to the energy efficiency of buildings during its operational phase when the 

earlier figures have shown that the operational phase accounts for 85 % of a building's total 

energy consumption. The buildings are being built denser and becoming more energy 

efficient in operation which has led to energy consumption today shifted in phase. New 

studies show that 50 % or more of a building's energy consumption today takes place in the 

manufacturing phase of the building and its components. Material choices and its 

manufacturing process thereof are of great importance. 

In this study three common framing materials has been examined and compared in terms of 

energy consumed during the manufacturing phase. The frames examined are concrete, steel 

combined with precast concrete and wood. The work had Umeå as a starting point, which 

meant that local manufacturers, suppliers and reference objects were studied. The processes 

studied are extraction, processing and transportation of raw materials, manufacture of 

materials including internal transportation and transportation of finished materials or 

components to Umeå. For comparative purpose a simplified life cycle assessment (LCA) of 

the three options was performed with the system boundary cradle-to-gate. The aim of the 

study was to show the advantages and disadvantages of the framing materials with the 

purpose to facilitate the selection of frame from an energy perspective. 

The results show that the difference in energy consumption is high among the options. The 

choice of frame or other structural component can thus play an important role throughout 

the building's total energy consumption. The concrete frame was most beneficial in this 

study, despite the high energy consumption by manufacturing cement. Wood is often 

considered a greener choice but the frame that was selected specifically for the study had 

higher energy consumption during the manufacturing process than the cement and concrete. 

The results also show that this kind of study is important to perform before each project 

when conditions are unique. However, this study only shows one aspect of the environmental 

impact that is caused by the alternatives, and only one phase of the life cycle. The result of 

studies such as this may vary depending on the choice of system limits and factors. Had the 

study also covered the final stage, i.e. decommissioning and waste management, the result 

would certainly have been different with the benefit of the wood frame on the basis of its 

energy content that is fully recyclable. 

 

 

  



 

Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts vid Umeå universitet på 

uppdrag av Sweco Structures i Umeå. Examensarbetet är det slutliga arbetet på 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik och slutfördes i maj 2016. 
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avdelningschef på Sweco Structures i Umeå. Vill även ge ett tack till den behjälpliga 
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1 Inledning 
 

Under detta avsnitt presenteras en bakgrund till varför detta projekt har varit intressant att 

genomföra. Sedan redogörs för projektets syfte och mål, avgränsningar samt metod. 

1.1 Problembeskrivning 
 

Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges totala miljöpåverkan gällande 

energianvändning och utsläpp. Så mycket som 17 % av Sveriges totala utsläpp kommer från 

byggsektorn (IVA, 2014). Utsläpp som uppkommer vid utvinning av råmaterial, 

tillverkningsprocesser, transporter och i produktionen på byggarbetsplatsen. Detta medför 

att branschen måste vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan och vidare har intresset för 

miljö- och energifrågor i byggbranschen ökat allt mer.  

Vad gäller energiaspekten har det tidigare fokuserats mest på energianvändningen under 

driftsfasen av ett byggnadsverk. Mycket arbete har lagts ned på att energi- och 

klimateffektivisera byggnader och kunskapsnivån blir allt högre. Däremot beaktas mer sällan 

energianvändningen och klimatbelastningen under tillverkning av byggnader och 

byggnadsdelar, från utvinning av råmaterial till färdig byggnad eller byggnadsdel. Det finns 

en etablerad uppfattning att produktionen av en byggnad står för 15 % av dess totala 

energianvändning och klimatpåverkan under sin livscykel, medan resterande 85 % kan 

relateras till driftsfasen. Fokus har därför främst varit att begränsa miljöpåverkan under 

byggnadens användningsfas, till exempel genom reducerad energianvändning. I takt med att 

husen energieffektiviseras och allt mer biobränsle används i elmixen så förskjuts byggnadens 

klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv från användningsfasen till produktionsfasen på 

grund av minskat energibehov, ökad materialanvändning etc. Senare fallstudier har visat att 

klimatpåverkan från produktionsfasen kan stå för 50 % eller mer av byggnadens totala 

klimatpåverkan (Adolfsson et al., 2014). Bland annat redovisas i en rapport från IVA (2014) 

att ”klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid drift av en byggnad under 50 år, 

då energiförsörjningen baseras på en ”nordisk elmix” och ett svenskt genomsnitt för 

fjärrvärme. Därför är det viktigt att byggprocessen får en ökad uppmärksamhet i 

klimatarbetet”. 

Materialen och dess tillverkningsprocesser kan ha stor inverkan på en byggnads totala 

energianvändning. Trä som konstruktionsmaterial anses vara ett bra alternativ ur 

miljösynpunkt men hur det står sig mot andra beständiga material, såsom betong och stål, i 

energisynpunkt kan variera beroende på vilken fas i en byggnads livscykel som studeras. 

Genom att enkelt redovisa och jämföra energianvändningen för olika stomalternativ kan 

valet av stomme ur energisynpunkt underlättas. 

I denna studie undersöktes och jämfördes därmed tre alternativa konstruktionslösningar för 

en stomme, med avseende på energianvändning under tillverkningsfasen. Följande delar har 

undersökts: 

- Råmaterialutvinning och materialproduktion 

- Transport av råmaterial, interna transporter under tillverkningsprocesser samt 

transport av färdig byggnadsdel till Umeå 
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De tre alternativen som jämfördes är; stomme i betong, stål kombinerat med prefabricerad 

betong samt trä. Byggnaderna för respektive stomalternativ var likvärdiga i funktion med 

samma storlek och användningsområde. Studien hade Umeå som utgångspunkt, vilket 

innebar att lokala referensobjekt, tillverkare och leverantörer undersöktes. I jämförandesyfte 

utfördes en förenklad livscykelanalys (LCA) med systemgränsen vagga-till-grind för 

stomalternativen. 

1.2 Syfte och mål 

 

Målet med arbetet var att visa för- och nackdelar med de olika stomalternativen med 

avseende på energianvändning under tillverkningsfasen av stommarna. Målet var även att 

sammanställa och presentera resultatet i en förenklad LCA i jämförandesyfte. Arbetet skulle 

resultera i en vetenskaplig rapport och tillhandahållas Umeå Universitet och Sweco senast 

2016-05-25. Arbetet syftade till att underlätta valet av stomme ur energisynpunkt. 

 

Studien hade följande frågeställningar: 

- Vilka för- och nackdelar har respektive alternativ ur energisynpunkt? 

- Är LCA-metoden och vagga-till-grindperspektivet lämpligt att tillämpa i jämförelser 

mellan material?  

1.3 Metod 

 

Metoden för arbetet var litteraturstudier, insamlande av data, beräkningar samt en förenklad 

LCA. Enstaka samtal med sakkunniga inom området förekom, men dessa samtal ska inte 

misstas för intervjuer.  

1.3.1 Livscykelanalys 
 

I studien utfördes en förenklad LCA där själva metodiken tillämpades utan att beakta studien 

som en fullständig LCA. Beräkningar och analys utfördes för hand utan hjälp av specifikt 

LCA-verktyg.  

 

Deklarerad enhet för studien är ett fack om fyra plan av ett flerbostadshus. Konstruktionerna 
som jämförs uppfyller brandkrav R60 och ljudklass B. 
 
Systemgränserna för studien är modul A1-A3, dvs. vagga-till-grind, där den studerade 
miljöpåverkansfaktorn är energianvändning. Vid jämförelsen av de olika alternativen har 
systemgränserna varit lika, vilket är en förutsättning för en robust jämförelse. 

1.3.2 Värden för energianvändning 
 

För att genomföra energiberäkningar krävdes värden för respektive materials eller 

byggnadsdels energianvändning. Dessa söktes hos lokala tillverkare och leverantörer. I de fall 

sådana värden inte kunde erhållas söktes schablonmässiga värden. 

 

Värden för energianvändning erhölls från miljödeklarationer, såsom Environmental Product 

Declaration (EPD) eller byggvarudeklaration (BVD) och söktes hos tillverkare och 

leverantörer. Dessa deklarationer kan beskrivas som kortfattade dokument som 

sammanfattar miljöprofilen för en produkt eller tjänst på ett standardiserat och objektivt 



3 
 

sätt. En EPD utförs ofta av tredje part. Deklarationerna kan bygga på miljödata från 

råvaruuttag, produktion, användning och sluthantering (så kallat vagga-till-grav) eller från 

ett kortare perspektiv, t.ex. råvaruutag till produktion (vagga-till-grind). Dessa 

standardiserade dokument säkrar att miljöinformation om samma produktkategori kan 

jämföras mellan produkter (Rockwool, 2016). 

1.4 Avgränsningar 

 

Studien avgränsades till att endast undersöka energianvändningen under tillverkningsfasen 

för stomalternativen, från råmaterialutvinning till färdig produkt (vagga-till-grind). 

Energianvändningen för transport av råmaterial, interna transporter under 

tillverkningsprocesser samt transport av färdig byggnadsdel till Umeå ingick även, se figur 1. 
Observera att stegen ”Ev. transport till fabrik” och ”Ev. tillverkning i fabrik” upprepades i de 

fall material hanterades eller tillverkades på flera platser. 

 

 

Figur 1. Aktiviteter som ingår i LCA av stomalternativ. 

Övriga faser i stommens livscykel, såsom användningsfas och rivningsfas, samt övriga 

miljöaspekter som vanligtvis ingår i en LCA, t.ex. utsläpp, undersöktes inte. 
 

Arbetet avgränsades till att behandla ett flerbostadshus om fyra plan beläget i Umeå. 

Referensobjektet var ett av hyreshusen i Kvarteret Sjörået, en betongbyggnad på Tomtebo i 

Umeå projekterad av Sweco. Referensobjektets stomme undersöktes i sin verkliga form 

(Alternativ 1) och ritningarna anpassades sedan för att undersöka ytterligare två 

stomalternativ; kombinerat stål med prefabricerad betong (Alternativ 2) samt trä   

(Alternativ 3). 

 

Vid undersökning av bärande väggar och bjälklag i de olika stomalternativen undersöktes 

element med samma krav gällande ljud och brand. Ljudklass B och brandklass R60 valdes, 

vilka var kraven för referensobjektet. Med hänsyn till detta tillkom isolerings- och 

skivmaterial etc. till stommen. Andra komponenter så som; grundläggning, 

anslutningsdetaljer, tak, fasad, fönster, dörrar etc. uteslöts då dessa ansågs lika, oberoende 

val av stomme.  

 

Den ekonomiska aspekten uteslöts. Då energianvändningen för resning av respektive 

stomme på byggarbetsplatsen ansågs lika så exkluderas även detta. Vilken slags energi som 

använts specificeras som förnybar eller icke förnybar och studeras inte djupare än så.  

Utvinnig av 
råmaterial 

Transport av 
råmaterial 

Tillverkning 
av material 

Ev. transport 
till fabrik 

Ev. 
tillverkning i 

fabrik 

Transport till 
Umeå 
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2 Teori 
 

I detta kapitel presenteras metodiken LCA. Det beskrivs hur en LCA-studie kan utformas 

samt generella krav angående innehåll och struktur. I senare avsnitt beskrivs materialen för 

de aktuella stomalternativen i studien samt dess egenskaper. Litteraturstudien avslutas med 

en presentation av energianvändningen för transporter. 

2.1 Livscykelanalys 
 

Livscykelanalys är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av en produkts (eller i detta 

fall en byggnads) totala miljöpåverkan under dess livscykel. Hela kedjan från 

råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användningsfas till avfallshantering, 

inklusive alla transporter och all energianvändning i mellanleden kan beaktas i analysen. För 

respektive steg beräknas sedan resursanvändningen och utsläpp till luft, mark och vatten 

(IVL, 2016). Med hjälp av LCA går det även att studera vilka material eller aktiviteter i en 

livscykel som har störst miljöpåverkan (Norén, J. et al., 2014). De generella kategorierna för 

miljöpåverkan som inkluderas i en LCA är användning av resurser, mänsklig hälsa och 

ekologiska konsekvenser (Träguiden, 2003a). 

I figur 2 redovisas faserna och övergripande processer i en byggnads livscykel, vilka alla kan 

beaktas i en LCA. Processerna, även kallade systemgränser, kategoriseras och benämns som 

moduler, A1 – D. 

 

 
Figur 2. Övergripande systemgränser för en LCA-studie av en byggnad. 

 
Djupet och bredden i LCA-studier kan variera avsevärt beroende på målsättningen för varje 

enskild LCA (Swedish Standards Institute, 2006). Tillgänglighet av data kan också avgöra 

hur omfattande studien blir. Det går att genomgöra förenklade studier och beräkningar med 

hjälp av genomsnittsdata eller uppskattad data. Beskrivning av använda data är dock viktig 

för att kunna tolka resultatet (Norén, J. et al., 2014). Den som utför studien väljer själv 
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omfattningen för studien; vilken eller vilka miljöpåverkanskategorier och delar av livscykeln 

som ska ingå i studien. Det är dock viktigt att motivera valen samt att tydligt definiera 

avsikten med studien. 

Swedish Standards Institute har tagit fram ett miljöledningssystem med beskrivning, 

principer, struktur och detaljkrav kring hur en LCA bör genomföras och går att läsa om i   

ISO 14040, 14044 och 14047 – 14049. Detta för att standardisera miljöarbetet för 

organisationer och företag för att säkerställa att verksamheten bedrivs efter fastställda 

rutiner som ger minskad miljöpåverkan (Träguiden, 2003a). Användningsområden för en 

LCA kan enligt ISO 14040 vara (Swedish Standards Institute, 2006);  

- att identifiera förbättringsmöjligheter av miljöprestanda hos en produkt vid olika 
tidpunkter i dess livscykel 

- som underlag vid strategisk planering, prioritering, produkt-/processutveckling eller 
omkonstruktion 

- vid val av relevanta miljöindikatorer och mätmetoder 
- i marknadsföringssyfte, t.ex. vid implementering av miljömärkningssystem, 

miljöuttalande eller framtagning av miljövarudeklarationer  

2.1.1 Livscykelanalysens fyra faser 
 

Enligt ISO 14040 är en LCA indelad i fyra faser (Swedish Standards Institute, 2006): 

Fas 1: Definition av mål och omfattning 

Det första steget i en LCA är att utforma mål, syfte, användningsområde och systemgräns 

(avgränsning och detaljnivå) för studien. Beroende på omfattningen som beskrivs kan 

upplägget för studien se ut på många olika sätt och det finns en stor frihetsgrad för 

utförandet. Det är tillåtet att utesluta sådant som inte nämnvärt påverkar resultatet men 

samtidigt är det viktigt att motivera dessa beslut. Ibland kan det vara irrelevant, ibland kan 

det helt enkelt saknas data. Slutsatsen blir att ett resultat av en studie enbart gäller under de 

antagna förutsättningarna, inom systemgränserna (Träguiden, 2003a). 

Med hjälp av systemgränser definieras vilka processer av produktsystemet som ska ingå i 

studien. Det är inte alltid lätt att se var systemgränserna ska gå då det i princip är möjligt att 

gå tillbaka hur långt som helst i en livscykel. Ett exempel är en produkt som har producerats 

av en maskin, som i sin tur har producerats av en maskin osv. En tumregel kan vara att 

produkter eller processer som påverkar resultatet med mer än 2 % ska inkluderas. 

Systemgränser kan även vara av geografisk eller tidsbunden karaktär (SLU, 2016). 

I denna fas är det även viktigt att definiera den funktionella enheten för studien, vilket är en 

referensenhet som kan relateras till input- och outputdata i studien. Därför ska den 

funktionella enheten vara tydligt definierad och mätbar. Jämförelser mellan olika system 

utgår från och kvantifieras genom enheten. Slutsatsen med denna definition är att det är en 

service eller prestanda från en produkt som ska jämföras med en service eller prestanda från 

en annan produkt, inte produkten själv. När olika produkter jämförs ska även de olika 

produktsystemen vara jämförbara (Träguiden, 2003a).  

Ett begrepp som förekommer i LCA-sammanhang är allokering, vilket enkelt förklarat är 

fördelning av miljöbördan mellan olika produkter som producerats i samma process. Det kan 

vara fördelning mellan en huvudprodukt och en eller flera biprodukter eller mellan flera 
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huvudprodukter (Greppa Näringen, 2011). Det har utvecklats många olika 

allokeringsprinciper beroende på vilken enhet som studien baseras på. Detta i sig är ett helt 

eget forskningsområde och ska inte närmare fördjupas i denna översiktliga beskrivning av 

LCA (Träguiden, 2003a). 

 

Fas 2: Inventeringsanalys 

 

Kallas även livscykelinventeringsanalys (LCI). Det modellerade systemet från Fas 1 

transformeras till ett processträd där systemets olika aktiviteter delas in i enhetsprocesser, 

den minsta enheten i en LCA. Data om material och processer samlas in, bearbetas och knyts 

an till respektive enhetsprocess. En LCI är i princip en lista med in- och outputdata för hela 

det beskrivna systemet. I vissa fall kan slutsatser dras direkt från en LCI men resultatet ska 

tolkas med försiktighet eftersom det är baserat på input och output och inte på en 

miljöpåverkansbedömning (Träguiden, 2003a). 

 

Fas 3: Miljöpåverkansbedömning 

 

Under en miljöpåverkansbedömning (LCIA) värderas data från livscykelinventeringen för att 

bättre kunna förstå de olika delstegens potentiella miljöpåverkan i livscykeln. Miljöpåverkan 

redovisas i olika påverkanskategorier, t.ex. växthuseffekt (CO2-ekvivalenter) och 

energianvändning (MJ) (Träguiden, 2003a). 

Fas 4: Tolkning 

Resultaten från LCI och/eller LCIA sammanfattas och diskuteras i relation till studiens mål, 

syfte och omfattning. Tolkningen av studien ska ge slutsatser, rekommendationer och 

eventuella förbättringsförslag (Greppa Näringen, 2011). 

LCA är en iterativ process, vilket betyder att justeringar kan behövas genom processen i 

relation till ursprungliga antaganden. Därmed kan det bli nödvändigt att gå fram och tillbaka 

mellan de fyra faserna under utformningen av en LCA. 

2.1.2 Vagga-till-grind 
 

Som namnet antyder så bör en LCA innefatta hela livscykeln, dvs. alla steg från vaggan till 

graven. Detta för att erhålla en så omfattande och exakt analys som möjligt där alla tänkbara 

aspekter som kan ge upphov till miljöpåverkan beaktas. Trots detta görs även studier med 

systemgränsen vagga-till-grind, vilket innebär att studera miljöpåverkan från 

råvaruutvinning via tillverkning av produkt till färdigställande av produkt. Studien bortser då 

från såväl användningsfasen som de eventuella restvärden produkten kan ha vid 

sluthantering, i en byggnads fall – rivning. Detta perspektiv ger alltså inte en helhetsbild av 

produktens miljöpåverkan men kan ändå vara ett lämpligt verktyg i jämförandesyfte, 

exempelvis vid jämförande av material eller aktiviteter. Vid jämförelse av olika materialval 

kan oftast driftsfasen bortses från trots att den utgör en stor del av byggnadens 

miljöbelastning, bland annat genom energianvändning för uppvärmning. Byggnaden 

projekteras nämligen normalt för en viss energieffektivitet, oavsett exempelvis val av 

stommaterial (Träguiden, 2003a).  
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LCA-studien som ingår i detta projekt har systemgränsen vagga-till-grind, vilket även kan 

beskrivas som modul A1 – A3, se figur 3.  

 

Figur 3. Systemgränserna för projektet. 

En beskrivning av modulerna följer nedan (Gyproc, 2016a): 

- A1: Utvinning och bearbetning av allt ingående råmaterial inklusive transporter och 

energianvändning. 

- A2: Bearbetat råmaterial transporteras till produkttillverkare. 

- A3: Tillverkning av produkt inklusive interna transporter. Restprodukter från 

tillverkningen och paketering av produkt beaktas även. 

2.2 Stommaterial 
 

De vanligaste stommaterialen för flerbostadshus i Sverige är betong, stål och trä. Nedan följer 

en beskrivning samt jämförelse av materialen och dess egenskaper. 

2.2.1 Betong 
 

Stommar av platsgjuten betong är idag ett av de vanligaste alternativen för flerbostadshus i 

Sverige, främst i norra Sverige där det kan ses som det vanligaste. Betong kan även utformas 

som prefabricerade element, antingen homogena eller sammansatta tillsammans med andra 

material. Exempel på sådana element är sandwichväggar och håldäcksbjälklag. 

Håldäcksbjälklag är vanligt förekommande idag och har även undersökts i denna studie. 

Bjälklagen består av betong med förspända armeringslinor i elementen vilket ger hög 

hållfasthet och långa spännvidder. Bjälklagen har längsgående urtag och genom sin 

materialsnålhet och bärkraft anses det vara ett kostnadseffektivt bjälklag. Deras massa kan 

också varieras med hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas. Vertikala 

genomförningar kan utföras genom lokal håltagning eller avväxling av hela element 

(Strängbetong, 2016). En stor fördel med prefabricerade element är det snabba montaget väl 

på byggarbetsplatsen. 

Betong som material har många fördelar. Förutom en hög hållfasthet har betongen lång 

livslängd, litet underhållsbehov och goda egenskaper vad gäller brandsäkerhet, ljud och 

värmelagringsförmåga (Swerock, 2015). Betong brinner inte och kan därmed behålla sin 

bärighet i konstruktionen trots brand. Den avger inte heller rök eller giftiga gaser vid brand. 

Dessutom tål den fukt och möglar inte (Svensk Betong, 2016a). Med väggar och bjälklag i 

betong uppnås enkelt god ljudmiljö inomhus då betongen i sig är ljudisolerande (Svensk 

Betong, 2016b). Med platsgjuten betong kan även unika konstruktioner skapas. Dels ger den 

platsgjutna konstruktionen ökad stabilitet med långa spännvidder men även arkitektoniska 

fördelar då betongen kan gjutas enligt önskad form (Swerock, 2015).  

Betong tillverkas huvudsakligen av grus (ca 80 %), cement (ca 14 %) och vatten (ca 6 %). I 

cement är huvudråvaran kalksten. Det tillkommer även små mängder (mindre än 0,1 %) 

tillsatser till blandningen för att ge betongen specifika egenskaper (Svensk Betong, 2016a). 

Utvinning av 
råmaterial 

Transport 
av 

råmaterial 
Tillverkning 
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Det går även att återanvända andra material i betongen. Exempelvis kan delar av cementen 

bytas ut mot flygaska. Vid rivning då betongkonstruktionen är förbrukad kan även den 

återvinnas, bland annat genom att krossas och användas som fyllnadsmaterial (Svensk 

Betong, 2016c).  

Energianvändningen för betongtillverkning, och framför allt cementtillverkning, är stor. 

Cement framställs ur en blandning av kalksten och lermineral som bränns i ugnar där 

temperaturen är cirka 1400 ºC (Cementa, u.å.). Varje år ger cementtillverkningen i Sverige 

upphov till 1,4 miljoner ton koldioxid. Därav kan betongen ur ett rent 

miljöpåverkansperspektiv anses vara sämre än exempelvis trä, vilket i jämförelse ger små 

utsläpp under tillverkningen av konstruktionsvirke, limträ etc. genom skogsavverkning, 

transport och bearbetning av träet (kapning, limning, pressning etc.). Träet binder dessutom 

mer koldioxid än vad det släpper ut. Betongen kan också binda koldioxid och under en 

betongkonstruktions livslängd återgår mellan 10-20 % av koldioxiden som avgivits vid 

tillverkningen till betongen (Betong, 2012). När byggnaden nått slutet av sin livslängd och 

rivs kan ytterligare koldioxid absorberas i och med att betongen krossas och nya kontaktytor 

mot luft uppstår (Swerock, 2015).  

Vid jämförelse av material är den mest rättvisa jämförelsen att beakta hela livslängden. 

Betongen är ett beständigt material med lång livslängd och litet underhållsbehov. Dessutom 

är en byggnad i betong mer energieffektiv än en byggnad i trä eller stål på grund av sin täta 

konstruktion och goda värmelagringskapacitet. Detta kan medföra en lägre 

energianvändning under användningsfasen, vilket i vissa fall anses som den mest betydande 

fasen av en byggnads livscykel.  

2.2.2 Stål 
 

Konstruktioner i stål byggs upp som ramar av balkar och pelare och skapar ett kraftigt 

stomskelett med hög hållfasthet i förhållande till en liten materialvolym. Denna typ av 

konstruktion är vanlig vid större byggnader men förekommer även i mindre flerbostadshus. 

Stålkonstruktionen kompletteras sedan med väggar och bjälklag i exempelvis platsgjuten 

betong eller någon form av lättbyggnadsteknik. Vanligt förekommande är att använda 

prefabricerade element, såsom håldäcksbjälklag (SBI, 2014). En fördel med att kombinera 

stålkonstruktioner med prefabricerade element är enkelt montage och snabba byggtider. 

En vanlig teknik som används vid småhus och flerbostadshus upp till tre våningar är 

lättbyggnad med stål, dvs. en stomme i huvudsak bestående av stålreglar i tunnplåt i 

kombination med gipsskivor eller andra skivmaterial. Byggkomponenterna, såsom väggar 

och bjälklag, prefabriceras i så hög utsträckning som möjligt på fabrik under industriella och 

torra förhållanden. Hela rums- eller lägenhetsvolymer kan också byggas med denna teknik, 

vilken är speciellt lämplig vid påbyggnader eller byggnation av mindre lägenheter, såsom 

äldreboende eller studentlägenheter (SBI, 2014).  

Stål består huvudsakligen av järn, sedan tillkommer upp till 2 % kol och mindre mängder 

andra grundämnen (SBI, 2015). Järn är jordskorpans fjärde vanligaste grundämne och 

därmed en råvara det finns gott om. Stålet går att smälta ner och återanvända till 100 % om 

och om igen utan att kvaliteten försämras (SBI, 2016).  

Materialet stål har förutom sin höga hållfasthet i förhållande till materialmängd en lång 

livslängd och litet underhållsbehov. En nackdel är dess höga värmeledningsförmåga vilket 
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innebär att det värms upp snabbt i samband med brand. Vid ca 450°C börjar deformationer 

uppstå i konstruktionen och hållfastheten försämras. Det är därför viktigt att 

branddimensionera stålkonstruktioner och klä in dessa i brandtåligt material, vanligtvis med 

brandskyddsgips (Cederth & Elf, 2013). 

Att tillverka stål kräver betydande mängder energi då processerna oftast sker vid 

temperaturer som överstiger 1 000°C. Produktionen pågår kontinuerligt och stålverken 

behöver därför stabil tillgång till högvärdiga energibärare, vilket idag oftast innebär fossila 

bränslen. Utvecklingen går dock mot utbyte av olja till gas och i vissa fall till elenergi 

(Miljönytta, u.å.). 

2.2.3 Trä 
 

Trä är det vanligaste stommaterialet när det kommer till enfamiljshus, hela 90 % byggs i trä. 

Bland flervåningshus är trä på frammarsch och ca 20 % av flervåningshusen som byggs idag 

innehar trästomme (Svenskt Trä, 2016a). Det finns flera olika byggsystem i trä, vilka kan 

kategoriseras som lättbyggnadsteknik och massivträteknik. Lättbyggnadsteknik kan 

användas för platsbyggeri, öppna eller slutna planelement och för volymelementhus. I 

massivträtekniken kombineras massivträstommens fördelar som hög bärförmåga och styvhet 

med relativt låg vikt och stor anpassningsbarhet (Träguiden, 2003b). 

En vanlig konstruktionslösning i trä är limträ vilket är fingerskarvade lameller av trä, 

vanligtvis gran, som limmas ihop till balkar. I förhållande till sin egen vikt har limträ högre 

bärförmåga än både stål och betong, vilket gör det till ett idealiskt material för att skapa 

byggnader med stora spännvidder och fria ytor (Martinsons, u.å.). Ett byggsystem som ofta 

används för flerbostadshus är komponenter i KL-trä, vilket är massiva träelement uppbyggt 

av sammanlimmade krysslagda granelement i flera skikt. Komponenterna har en god 

förmåga vad gäller hållfasthet, brandskydd samt ljud och lämpar sig väl för bärande väggar, 

bjälklag, lägenhetsavskiljande väggar etc. Till och med balkonger, hisschakt och trapphus kan 

konstrueras i KL-trä. Bärande väggar och bjälklag konstrueras som prefabricerade 

sammansatta element vilket innebär att isolering, reglar, gips etc. tillkommer elementen 

(Martinsons, 2014). 

Materialet trä har hög hållfasthet och kan ha lika lång livslängd som betong och stål. En 

nackdel är dess förmåga att suga upp vatten och på så sätt ta skada på grund av byggfukt eller 

inträngande fukt. Det är därför viktigt att uppförandet av byggnaden sker på rätt sätt för att 

förhindra uppkomsten av fukt initialt eller under byggnadens livstid (Träguiden, 2003c). På 

grund av brandrisken har trä som konstruktionsmaterial skeptiker men trä i större 

dimensioner har goda brandegenskaper. När trä brinner bildas ett kolskikt på träytan som 

skyddar de inre delarna och bidrar därmed till att det kan bibehålla sin stabilitet och 

bärförmåga under lång tid. På samma sätt som med stål kan träkonstruktioner även kläs in i 

exempelvis brandskyddsgips (Träguiden, 2003d). 

Trä är det enda förnybara stommaterialet och kan även anses vara ett ekologiskt material. 

Som material anses det vara koldioxidneutralt då det absorberar koldioxid när träden växer 

och mängden som absorberas är större än utsläppen som sker i och med bearbetning samt 

tillverkning av träprodukter (Svenskt Trä, 2016b). Vid rivning eller nedmontering av 

träprodukter hanteras dessa genom att antingen återanvändas, materialåtervinnas eller 

slutligt energiåtervinnas. Trä är en stor energikälla och vid energiåtervinningen frigörs en 

energimängd som för ett trähus oftast är större än användningen för att producera huset. 
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Energiinnehållet i träprodukter är ca 7200 MJ/m3 (Träguiden, 2003e). En illustration över 

energianvändning och återvinningsbar energi för ett hus med trästomme jämfört med ett hus 

med stålstomme redovisar husens totala energi. Trähuset bidrar totalt sett med mer energi 

genom energiutvinning än vad det använder under tillverkning och tvärtom för huset med 

stålstomme, se figur 4 (Träguiden, 2003e). 

 

Figur 4. Jämförelse i energianvändning och återvinningsbar energi mellan hus med trästomme och stålstomme. 

Sedan Eurokoderna blev standard vid dimensionering istället för Boverkets regler kan inte 

träkonstruktioner längre dimensioneras på samma sätt som tidigare. Eurokoderna är 

europeiska dimensioneringsregler för bärande konstruktioner och behandlar främst 

bärförmåga och brandsäkerhet. Det som har hänt i de nya reglerna är att träets hållfasthet 

har beräknats på nytt och med en annan metod än den Boverket använde. Beprövade 

konstruktioner med dimensioner som faktiskt håller och som tidigare var godkända att 

uppföra anses enligt Eurokoderna vara underdimensionerade. Detta leder till att de 

träkonstruktioner som byggs idag ofta är överdimensionerade, vilket innebär onödig resurs- 

och energianvändning på grund av överflödigt material (Risén, 2013). 

2.3 Transporter 
 

För att undersöka olika materials miljöpåverkan bör även transporter beaktas. Transporter 

kan i vissa fall bli avgörande när olika material eller produkter jämförs. I och med dagens 

växande intresse för miljöfrågor samt efterfrågan av miljömärkta byggnader spelar 

transporter en stor roll. Inom vissa miljöcertifieringar finns krav gällande maximal distans 

för transporter av varor till byggnaden eller andra liknande krav. Idag värms allt fler 

byggnader upp med förnybara och koldioxidsnåla energikällor som fjärrvärme och 

bergvärme men transporterna domineras fortfarande av fossil diesel och bensin. Att 

transporter inom byggsektorn även står för ca 5 % av Sveriges totala utsläpp talar för att 

byggbranschen bör välja material eller produkter med större hänsyn till transporter än vad 

som sker idag (Köhler, 2009). 

Bygg- och anläggningstransporter utgör en stor del av landets godstransporter. Ungefär en 

fjärdedel av den transporterade vikten i Sverige går till och från byggarbetsplatser. 

Majoriteten av alla transporter sker med lastbil men båt- och tågtransporter förekommer 

också (Sveriges Byggindustrier, 2016). En lastbil använder tio gånger mer energi än om 

samma last fraktas med tåg eller båt (Golvbranschens Riksorganisation, 1999). Tåg drivs 

dessutom till stor del av el som i viss mån är förnybar. Detta gör tåg till ett miljövänligare 

transportmedel. Lastbilar och båtar drivs vanligtvis av diesel. En liter diesel har ett 

energiinnehåll om ca 9,8 kWh (Biogasportalen, 2016), dvs. ca 35,3 MJ (omvandlare.com, 

u.å.). En lastbil som drivs av diesel använder ca 0,03 liter per ton kilometer (l/tkm). En båt 
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med samma drivmedel använder ca 0,004 l/tkm (Rockwool, 2013)(Tommen Gram, 2015). 

Detta är medelvärden baserade på olika källor där olika slags euroklass använts för 

lastbilarna. 

För att beräkna energianvändningen för transporter behöver viss information vara känd; typ 

av bränsle samt dess energiinnehåll, fordonets energianvändning, lastvikt samt 

transportsträcka. Energianvändningen (angett i MJ) beräknas sedan enligt följande: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 35,3 ∗ 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 ∗ 𝑣𝑖𝑘𝑡 
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3 Referensobjektet 
 

I detta kapitel beskrivs referensobjektet för studien, ett av hyreshusen i Kvarteret Sjörået. 

Referensobjektets stomme undersöktes i sin verkliga form (Alternativ 1; betong) och 

konstruktionen anpassades sedan för att undersöka ytterligare två stomalternativ; 

kombinerat stål med prefabricerad betong (Alternativ 2) och trä (Alternativ 3). Ingående 

material och mängder för respektive alternativ har beräknats och redovisas i senare avsnitt. 

Vid undersökning av de olika stomalternativen ingick bjälklag (ej bottenbjälklag), bärande 

väggar samt ytterväggar. Takbjälklaget antogs för enkelhets skull samma utseende som för 

vanligt bjälklag. Då de olika alternativen skulle undersökas med samma krav gällande ljud 

och brand krävdes att ytterväggar ingick för att alternativen skulle vara jämförbara. Ljudklass 

B och brandklass R60 valdes, vilka var kraven för referensobjektet. Med hänsyn till detta 

tillkom isoleringsmaterial etc. till stommen. Andra komponenter såsom; bottenbjälklag, tak, 

fasad, fönster, dörrar etc. uteslöts då dessa ansågs lika, oberoende val av stomme. Balkonger 

uteslöts också.  

Vid beräkning av energianvändning för respektive alternativ inhämtades energivärden för 

ingående material från tillverkare och leverantörer. I de fall sådana värden inte kunde 

erhållas söktes schablonmässiga värden. Tillverkarna och leverantörerna som valdes är lokala 

och vanligt förekommande i samarbeten med Sweco i Umeå. 

Senare i kapitlet presenteras tillkommande transporter, vilket innebär transport av färdigt 

stommaterial eller stomelement till Umeå och i vissa fall även transporter av råmaterial till 

fabrik eller interna transporter. I de fall energianvändningen för modul A1-A3 erhållits av 

tillverkare eller leverantör är transporter av råmaterial samt interna transporter inkluderade. 

I övriga fall är dessa transporter inte inkluderade vilket innebär att kompletteringar utförts 

för att beräkna tillkommande transporter. 

I denna studie valdes att redovisa energianvändningen i enheten megajoule [MJ]. Vissa 

erhållna värden redovisades i kWh och kom då att konverteras till MJ. För konvertering 

gäller att 1 kWh är lika med 3,6 MJ (Varma hus, 2016). 
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3.1 Alternativ 1: Betong 
 

För projektet användes referensobjektet Kvarteret Sjörået på Tomtebo i Umeå, 

flerbostadshus om fyra plan, se figur 5 (Toofab, 2015). Kv. Sjörået innefattade tre byggnader 

med totalt 110 hyreslägenheter. Husen var projekterade och konstruerade av Sweco Umeå. 

 

Figur 5. Kv. Sjörået på Tomtebo i Umeå. 

I studien undersöktes endast ett fack av ett av husen, Hus C, för att underlätta 

mängdberäkningarna. Detta fack är den deklarerade enheten för LCA-studien. Att endast ett 

fack av byggnaden undersöktes påverkar inte resultatet då samma fack undersökts i de olika 

stomalternativen. Facket har en volym om ca 1200 m3. Figurerna 6 och 7 visar uppbyggnaden 

av facket, vilket är baserat på ritningar från Sweco. 
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Figur 6. Planritning över studerat fack i byggnad. Facket är markerat med streckad linje. 

 

Figur 7. Sektion av byggnad. 
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Bärande väggar och bjälklag bestod av platsgjuten betong. Till stommen tillkom även 

fasadpelare i stål och ytterväggarna bestod av en lättare träkonstruktion. 

Bjälklagen mellan våningsplanen bestod av 220 mm betong. Utifrån ritningar beräknades 

mängden armeringen. 

De bärande väggarna fanns i två väggtjocklekar, VT1; 220 mm och VT2; 200 mm. Båda 

väggtyperna säkerhetsarmerades och mängden armering beräknades.  

Fasadpelarna var av typen VKR 90 x 90 x 6,3 med en ungefärlig höjd om 2,8 m (pelarna var 

högre än våningsplanens höjd då dessa fästs i varandra och sedan gjutits in i bjälklagen). 

Uppbyggnaden av ytterväggarna i lätträstomme redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Ytterväggarnas uppbyggnad. 

Yttervägg 

Fasadbeklädnad 

34 x 70 Spikläkt 

80 mm Skalmursskiva 

9 mm Vindskyddsgips 

45 x 145 mm reglar s600 + 145 mm isolering 

0,2 mm plastfolie 

45 x 45 mm reglar s450 + 45 mm isolering 

12,5 mm gips 

 

Mängder material för det studerade facket i byggnaden beräknades med hjälp av ritningar 

och redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2. Mängder för ett fack i byggnaden. För plan 1 utesluts bottenbjälklag. Plan 2 och 3 har samma uppbyggnad. För 
plan 4 ingår både bjälklag och takbjälklag. 

 Material Mängd Enhet Vikt [t]  

Plan 1 Betong 15,90 m3   
 Armering 0,02 m3   
 Stålpelare 0,02 m3   
 K-virke 10,80 m3   
 Isolering 15,97 m3   
 Gips 84,08 m2   
 Vindskyddsgips 84,08 m2   
 Skalmursskiva 6,73 m3   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 2 – 3  Betong 41,92 m3   
(per plan) Armering 0,27 m3   
 Stålpelare 0,04 m3   
 K-virke 10,80 m3   
 Isolering 15,97 m3   
 Gips 84,08 m2   
 Vindskyddsgips 84,08 m2   
 Skalmursskiva 6,73 m3   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 4 Betong 59,26 m3   
 Armering 0,42 m3   
 Stålpelare 0,02 m3   
 K-virke 9,20 m3   
 Isolering 13,43 m3   
 Gips 70,69 m2   
 Vindskyddsgips 70,69 m2   
 Skalmursskiva 5,66 m3   
 Plastfolie 70,69 m2   
      
Totalt Betong 159,00 m3 365,70  
 Armering 0,98 m3 7,55  
 Stålpelare 0,12 m3 0,94  
 K-virke 41,60 m3 16,64  
 Isolering 61,34 m3 1,78  
 Gips 322,93 m2 2,84  
 Vindskyddsgips 322,93 m2 2,33  
 Skalmursskiva 322,93 m2 1,29  
 Plastfolie 322,93 m2 0,06  

 

3.1.1 Leverantörer  
 

För Alternativ 1 söktes i huvudsak leverantörer av färskbetong, armering och stålpelare. 

Ytterligare leverantörer tillkom. Nedan presenteras de ingående leverantörerna. 

För betong valdes leverantören Swerock med betongfabrik på Västerslätt i Umeå. Swerock är 

en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och 

anläggningsindustrin och finns över hela landet (Swerock, u.å.). För transportberäkning till 

byggarbetsplats inom Umeå antogs avståndet 5 km. Värdet för energianvändningen erhölls 

genom samtal med driftschef på Swerocks fabrik i Umeå och omfattade endast 

energianvändningen i fabrik (modul A3) och tog då inte hänsyn till råvaruutvinning med 

interna transporter eller transporter till fabrik. Därför söktes även leverantörer av ballast och 

cement. 
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Ballasten som Swerock använder vid betongtillverkningen kommer från lokala täkter. Ett 

schablonmässigt värde för energianvändningen för bearbetning och intern transport av 

ballast (modul A1-A3) erhölls genom en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL). Avstånd 

mellan täkt och fabrik antogs vara 10 km. 

Cementen som Swerock använder kommer från Cementa i Slite på Gotland. Cementa är en 

svensk cementtillverkare och producerar cement på Öland i Degerhamn, i Skövde och på 

Gotland i Slite. Naturtillgångarna skiljer sig åt på dessa orter liksom ändamålet för olika slags 

cement (Cementa, u.å.). Energianvändning för tillverkningen (modul A1-A3) erhölls i en EPD 

av Cementa. Cementen transporteras till Holmsund, utanför Umeå, ca 770 km med båtfrakt. 

Resterande transport till fabrik, 22 km, sker med bulkbil. 

Armeringsstålet som Swerock använder kommer från Celsa Steel Service med fabrik i 

Vännäs, 30 km från Umeå. Celsa Steel Service producerar och levererar armeringsprodukter 

med fabriker i Halmstad, Västerås och Vännäs (Celsa Steel Service, u.å.). Energianvändning 

för tillverkningen (modul A1-A3) erhölls i en EPD av Celsa Steel Service. 

För stålpelarna användes ett schablonmässigt värde för energianvändningen (modul A1-A3) 

baserat på en EPD för varmvalsat stål från SSAB. Transporter beräknades sedan från Luleå, 

270 km från Umeå. 

Ytterväggarna bestod av konstruktionsvirke (k-virke), isolering, skalmursskiva, gipsskiva, 

vindskyddsgipsskiva och plastfolie (ångspärr). 

För k-virke användes ett schablonvärde för energianvändningen (modul A1-A3) som erhölls i 

en EPD från norska träindustrin. För transporter antogs virket erhållas från lokala sågverk 

med en uppskattad radie om 100 km från Umeå. 

För isolering och skalmursskiva användes schablonvärden från Rockwool. Värden för 

energianvändningen från råvaruutvinning till färdig produkt i centrallager (modul A1-A3) 

fanns att tillgå i EPD utförd av EPD-Norge. Centrallagret ligger i Trondheim i Norge, därav 

tillkom vidare transport till Umeå, uppskattningsvis 650 km. 

För gips och vindskyddsgips användes schablonvärden för energianvändning (modul A1-A3) 

från Gyproc. Transporter beräknades sedan från Gyprocs fabrik och lager i Bålsta, 620 km 

från Umeå. 

För plastfolie användes schablonvärde för energianvändning (modul A1-A3) från Tommen 

Gram i Norge, vilket fanns tillgängligt i EPD från EPD-Norge. Transporter beräknades sedan 

från Tommen Grams fabrik och lager utanför Trondheim i Norge, uppskattningsvis 650 km.  



18 
 

3.1.2 Värde för energianvändning 
 

Nedan redovisas de värden för energianvändning som erhölls för ingående material i 

Alternativ 1. 

Betong 

Energianvändningen under tillverkningen av färskbetong redovisas i tabell 3              

(Swerock, 2016). Observera att värdet omfattar endast modul A3, dvs. energianvändning för 

tillverkning av slutprodukt (färskbetong) i fabrik. Med hänsyn till detta tillkommer vidare 

information om energianvändning för ballast och cementtillverkning. 

Tabell 3. Energianvändning för 1 m
3
 färskbetong. 

Energianvändning 1 m3 färskbetong Enhet A3 

Total energianvändning kWh/m3 37,7 
Total energianvändning (omvandlad till MJ/m3) MJ/m3 135,72 

 

Materialsammansättningen för betongen är ett medelvärde från Swerock Umeå baserat på 

betongtillverkningen under ett år, se tabell 4 (Swerock, 2016). 95 % av betongen användes för 

bostadsbyggande vilket ger ett realistiskt värde för studien. 

Tabell 4. Betongsammansättning. 

Betong - ingående material  % 

Ballast 70 
Cement 20 
Vatten 10 
Ev. tillsatser < 0,1 

 

Energianvändningen för bearbetning och intern transport av ballast redovisas i tabell 5    

(IVL, 2010).  

Tabell 5. Energianvändning för 1 ton ballast. 

Energianvändning 1 ton ballast Enhet A1-A3 

Total energianvändning kWh/ton 8 
Total energianvändning (omvandlad till MJ/ton) MJ/ton 28,8 

 

Energianvändningen för cementtillverkning redovisas i tabell 6 (Cementa, 2014a).  

Tabell 6. Energianvändning för 1 ton cement. 

Energianvändning 1 ton cement Enhet A1-A3 

Användning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/ton 369 
Användning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/ton 3963 
Användning av sekundära bränslen MJ/ton 1078 
Total energianvändning MJ/ton 5410 
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Armering 

Energianvändningen för armeringstillverkning redovisas i tabell 7 (Celsa Steel Service, 2015). 

Tabell 7. Energianvändning för 1 ton armeringsstål. 

Energianvändning 1 ton armeringsstål Enhet A1-A3 

Användning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/ton 3615 
Användning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/ton 2404 
Användning av sekundära bränslen MJ/ton 1052 
Total energianvändning MJ/ton 7071 

 

Stålpelare 

Energianvändningen för 1 ton varmvalsat stål redovisas i tabell 8 (SSAB, 2014). 

Tabell 8. Energianvändning för 1 ton varmvalsat stål. 

Energianvändning 1 ton varmvalsat stål Enhet A1-A3 

Användning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/ton 410 
Användning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/ton 23300 
Användning av sekundära bränslen MJ/ton 0 
Total energianvändning MJ/ton 23710 

 

Ytterväggar: 

K-virke 

Energianvändningen för k-virke redovisas i tabell 9 (Treindustrin, 2012). 

Tabell 9. Energianvändning för 1 m
3
 k-virke. 

Energianvändning 1 m3 k-virke Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m3 598 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m3 1571 
Total energianvändning MJ/m3 2169 

 
 
Isolering 

Energianvändningen för isoleringen redovisas i tabell 10 i enheten 1 m2 37 mm tjock isolering 

(Rockwool, 2013). I tabell 11 redovisas energianvändningen omräknad till 1 m3 isolering.        

Tabell 10. Energianvändning för 1 m
2
 37 mm tjock Rockwool isolering. 

Energianvändning 1 m2 37 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 1,45 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 12,97 
Total energianvändning MJ/m2 14,42 
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Tabell 11. Energianvändning för 1 m
3
 Rockwool isolering. 

Energianvändning 1 m3 isolering Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m3 39,19 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m3 350,58 
Total energianvändning MJ/m3 389,77 

 

Skalmursskiva 

Energianvändningen för skalmursskivan redovisas i tabell 12 i enheten 1 m2 37 mm tjock 

skiva (Rockwool, 2013). I tabell 13 redovisas energianvändningen omräknad till 1 m2 80 mm 

tjock skiva. 

Tabell 12. Energianvändning för 1 m
2
 37 mm tjock Rockwool skalmursskiva. 

Energianvändning 1 m2 37 mm tjock skalmursskiva Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 2,03 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 18,16 
Total energianvändning MJ/m2 20,19 

 

Tabell 13. Energianvändning för 1 m
2
 80 mm tjock Rockwool skalmursskiva. 

Energianvändning 1 m2 80 mm tjock skalmursskiva Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 3,25 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 29,06 
Total energianvändning MJ/m2 32,30 

 

Gipsskiva 

Energianvändningen för 1 m2 12,5 mm gipsskiva redovisas i tabell 14 (Gyproc, 2016a). 

Tabell 14. Energianvändning för 1 m
2
 12,5 mm gipsskiva. 

Energianvändning 1 m2 12,5 mm gipsskiva Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 3,5 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 40 
Total energianvändning MJ/m2 43,5 

 

 

Vindskyddsgipsskiva 

Energianvändningen för 1 m2 vindskyddsgipsskiva redovisas i tabell 15 (Gyproc, 2016b). 

Tabell 15. Energianvändning för 1 m
2
 vindskyddsgipsskiva. 

Energianvändning 1 m2 vindskyddsgipsskiva Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 3,3 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 35 
Total energianvändning MJ/m2 38,3 
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Plastfolie 

Energianvändningen för 1 m2 0,2 mm tjock plastfolie redovisas i tabell 16                    

(Tommen Gram, 2015). 

Tabell 16. Energianvändning för 1 m
2
 0,2 mm plastfolie. 

Energianvändning 1 m2 vindskyddsgipsskiva Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 0,52 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 11,30 
Total energianvändning MJ/m2 11,82 

 

3.1.3 Transporter 
 

Sammanfattning av tillkommande transporter som beaktats i studien redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. Tillkommande transporter för Alternativ 1. 

Material Sträcka [km] Fordon 

Ballast Lokal täkt – Västerslätt  10 Lastbil 
Cement Gotland – Holmsund  770 Båt 
Cement Holmsund – Västerslätt  22 Bulkbil 
Betong Västerslätt – Umeå 5 Betongbil 
Armering Vännäs – Umeå  30 Lastbil 
Stålpelare Luleå – Umeå  270 Lastbil 
K-virke Lokalt sågverk – Umeå  100 Lastbil 
Isolering Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
Skalmursskiva Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
Gipsskiva Bålsta – Umeå  620 Lastbil 
Vindskyddsgipsskiva Bålsta – Umeå  620 Lastbil 
Plastfolie Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
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3.2 Alternativ 2: Kombinerat stål med prefabricerad betong 
 

För Alternativ 2 valdes en konstruktionslösning med prefabricerade håldäcksbjälklag samt 

pelare och balkar i stål.  

En lokal tillverkare av håldäcksbjälklag är Strängbetong och efter konsultation med 

Strängbetong och Sweco valdes bjälklagens tvärsnitt till 265 mm, se figur 8       

(Strängbetong, 2015). Detta med hänsyn till byggnadens storlek och funktion. 

Bjälklagselementen gjuts maskinellt med bredden 1,2 meter. Tvärsnittsarean för vald 

dimension är 0,211 m2 och elementvikten är 527 kg/m bjälklag, med hänsyn till håligheterna. 

Armeringsmängden är 1 % av bjälklagets volym.  

 

Figur 8. Tvärsnitt för håldäcksbjälklag. 

Med Sweco’s hjälp dimensionerades stålkonstruktionen i programmet StruSoft Frame 

Analysis. Konstruktionen dimensionerades till att bestå av HSQ-balkar, VKR-pelare och 

CHS-rör för stomstabilisering. Se bilaga 1 för uppbyggnad och dimensionering i Frame 

Analysis. Stålmängden beräknades sedan utifrån dimensionerande profiler. 

Ytterväggarna för Alternativ 2 valdes vara av samma uppbyggnad som de i Alternativ 1. Med 

hänsyn till detta medföljer samma materialmängder. Innerväggarna och 

lägenhetsavskiljande vägg valdes även dessa att vara uppbyggda med lätträstomme. 

Mängder material för det studerade facket i byggnaden redovisas i tabell 18. 
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Tabell 18. Mängder för ett fack i byggnaden. För plan 1 utesluts bottenbjälklag. Plan 2 och 3 har samma uppbyggnad. För 
plan 4 ingår både bjälklag och takbjälklag. 

 Material Mängd Enhet Vikt [t]  

Plan 1 Betong 0 m3   
 Armeringslina 0 m3   
 Stålprofiler 0,19 m3   
 K-virke 12,06 m3   
 Isolering 31,39 m3   
 Gips 246,42 m2   
 Vindskyddsgips 84,08 m2   
 Skalmursskiva 84,08 m2   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 2 – 3  Betong 21,00 m3   
(per plan) Armeringslina 0,21 m3   
 Stålprofiler 0,90 m3   
 K-virke 12,06 m3   
 Isolering 31,39 m3   
 Gips 246,42 m2   
 Vindskyddsgips 84,08 m2   
 Skalmursskiva 84,08 m2   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 4 Betong 33,60 m3   
 Armeringslina 0,29 m3   
 Stålprofiler 1,16 m3   
 K-virke 10,21 m3   
 Isolering 25,77 m3   
 Gips 200,56 m2   
 Vindskyddsgips 70,69 m2   
 Skalmursskiva 70,69 m2   
 Plastfolie 70,69 m2   
      
Totalt Betong 75,60 m3 173,88  
 Armeringslina 0,71 m3 1,77  
 Stålprofiler 3,15 m3 24,73  
 K-virke 46,39 m3 18,56  
 Isolering 119,94 m3 3,48  
 Gips 939,82 m2 8,27  
 Vindskyddsgips 322,93 m2 2,33  
 Skalmursskiva 322,93 m2 1,29  
 Plastfolie 322,93 m2 0,06  

 

3.2.1 Leverantörer 
 

För Alternativ 2 söktes i huvudsak leverantörer av prefabricerade bjälklagselement samt 

stålprofiler. Ytterligare leverantörer tillkom. Nedan presenteras de ingående leverantörerna. 

Strängbetong valdes som leverantör av bjälklagselement. Strängbetong tillverkar element i 

form av prefabricerade isolerade sandwich-väggar och håldäcksbjälklag med fabrik i 

Långviksmon utanför Örnsköldsvik, 97 km från Umeå. Genom en BVD från Strängbetong 

erhölls värde för energianvändningen i tillverkningen av håldäcksbjälklagen i fabrik, men 

endast för modul A3. Med hänsyn till detta söktes vidare information om råvaruutvinning 

och transporter. 
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Cementen som Strängbetong använder är bascement från Cementa i Slite på Gotland, vilken 

transporteras 670 km med båt till depå i Örnsköldsvik och resterande 50 km med lastbil till 

fabriken i Långviksmon. Energianvändning för cementtillverkningen (modul A1-A3) erhölls i 

en EPD av Cementa. 

Av ballasten som Strängbetong använder kommer 60 % från lokal täkt med uppskattad 

transportsträcka om 10 km. Resterande 40 % kommer från egen täkt, vilket betyder att ingen 

extern transport förekommer. Likt ballasten som anges i Alternativ 1 användes ett 

schablonmässigt värde för energianvändningen för bearbetning och intern transport av 

ballast (modul A1-A3) genom en rapport från IVL. 

Armeringen, i form av förspända linor, som Strängbetong använder kommer från FN Steel i 

Hjulsbro, 780 km från Långviksmon. Transporten sker med lastbil. Värde för 

energianvändningen för tillverkningen (modul A1-A3) erhölls genom EPD från FN Steel. 

För stålprofilerna användes samma schablonvärde som för Alternativ 1. 

Gällande ytterväggarna används samma leverantörer, värden för energianvändning och 

transportsträckor för respektive material som för Alternativ 1, se avsnitt 3.1.1 Leverantörer. 

 

 

3.2.2 Värde för energianvändning 
 

Nedan redovisas de värden för energianvändning som erhölls för respektive material. 

Håldäcksbjälklag 

Energianvändningen för tillverkning av håldäcksbjälklag (modul A3) redovisas i tabell 19 

(Strängbetong, 2012). 

Tabell 19. Energianvändning för 1 ton håldäcksbjälklag. 

Energianvändning 1 ton håldäcksbjälklag Enhet A3 

Total energianvändning kWh/ton 55 
Total energianvändning (omvandlad till MJ/ton) MJ/ton 198 

 

Materialsammansättning av håldäcksbjälklagen redovisas i tabell 20 (Strängbetong, 2012). 

Tabell 20. Materialsammansättning håldäcksbjälklag. 

Håldäck - ingående material  % 

Bascement 15 
Ballast 75 
Vatten 9 
Armering 1 
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Cement 

Energianvändningen för tillverkning av bascement redovisas i tabell 21 (Cementa, 2014b). 

Tabell 21. Energianvändning för 1 ton bascement. 

Energianvändning 1 ton bascement Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/ton 349 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/ton 2177 
Totalanvändning av sekundära bränslen MJ/ton 1550 
Total energianvändning MJ/ton 4076 

 

 

Ballast 

Energianvändningen för bearbetning och intern transport av ballast redovisas i tabell 5, 

avsnitt 3.1.1 Värde för energianvändning. 

 

Armering 

Energianvändning för tillverkning av armeringslina redovisas i tabell 22 (FN Steel, 2016). 

Tabell 22. Energianvändning för 1 ton armeringslina. 

Energianvändning 1 ton armeringslina Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/ton 1360 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/ton 11800 
Total energianvändning MJ/ton 13160 

 

Stålprofiler 

Energianvändningen för tillverkning av stålpelare redovisas i tabell 8, avsnitt 3.1.1 Värde för 

energianvändning. 

 

Ytterväggar 

Energianvändningen för ytterväggarnas komponenter (k-virke, isolering, skalmursskiva, 

gips, vindskyddsgips och plastfolie) redovisas i tabellerna 9-16, avsnitt 3.1.1 Värde för 

energianvändning. 
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3.2.3 Transporter 
 

Sammanfattning av tillkommande transporter som beaktats i studien redovisas i tabell 23. 

Tabell 23. Tillkommande transporter för Alternativ 2. 

Material Sträcka [km] Fordon 

Ballast Lokal täkt – Långviksmon  10 Lastbil 
Cement Slite – Örnsköldsvik  670 Båt 
Cement Örnsköldsvik – Långviksmon  50 Lastbil 
Armering Hjulsbro – Långviksmon  776 Lastbil 
Håldäcksbjälklag Långviksmon – Umeå  97 Lastbil 
Stålprofiler Luleå – Umeå  270 Lastbil 
K-virke Lokalt sågverk – Umeå  100 Lastbil 
Isolering Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
Skalmursskiva Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
Gipsskiva Bålsta – Umeå  620 Lastbil 
Vindskyddsgipsskiva Bålsta – Umeå  620 Lastbil 
Plastfolie Trondheim – Umeå  650 Lastbil 
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3.3 Alternativ 3: Trä 
 

För Alternativ 3 valdes en konstruktionslösning i KL-trä som leverantören Martinsons i 

Bygdsiljum tillhandahåller. Martinsons valdes då det är en lokal och etablerad leverantör och 

byggsystem i KL-trä är en beprövad metod för flerbostadshus. Ritningar över bjälklags- och 

ytterväggselement erhölls från Martinsons. Energivärden söktes för alla ingående material i 

elementen. 

Bjälklagens uppbyggnad redovisas i figur 9. 

 

Figur 9. Uppbyggnad av bjälklag i Martinsons byggsystem i KL-element. 

De bärande ytterväggarnas uppbyggnad visas i figur 10. 

 

Figur 10. Uppbyggnad av bärande ytterväggar i Martinsons byggsystem i KL-element. 

Innerväggarna i systemet är bärande. Deras uppbyggnad redovisas i tabell 24. 

Tabell 24. Uppbyggnad av bärande innerväggar i Martinsons byggsystem i KL-element. 

Innervägg 

15 mm Brandgips 

120 mm KL-trä 

15 mm Brandgips 
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Mängder material för det studerade facket i byggnaden beräknades med hjälp av ritningarna 

över referensobjektet samt KL-elementen och redovisas i tabell 25. 

Tabell 25. Mängder för ett fack i byggnaden. För plan 1 utesluts bottenbjälklag. Plan 2 och 3 har samma uppbyggnad. För 
plan 4 ingår både bjälklag och takbjälklag. 

 Material Mängd Enhet Vikt [t]  

Plan 1 KL-trä 15,13 m3   
 Limträ 0 m3   
 K-virke 0,89 m3   
 Isolering 17,66 m3   
 Plywood 0,12 m3   
 Gips 0 m2   
 Brandgips 126,12 m2   
 Vindskyddsväv 84,08 m2   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 2 – 3  KL-trä 23,49 m3   
(per plan) Limträ 6,11 m3   
 K-virke 3,64 m3   
 Isolering 43,32 m3   
 Plywood 0,12 m3   
 Gips 119,42 m2   
 Brandgips 126,12 m2   
 Vindskyddsväv 84,08 m2   
 Plastfolie 84,08 m2   
      
Plan 4 KL-trä 24,96 m3   
 Limträ 8,56 m3   
 K-virke 4,65 m3   
 Isolering 55,08 m3   
 Plywood 0,10 m3   
 Gips 167,68 m2   
 Brandgips 112,73 m2   
 Vindskyddsväv 70,69 m2   
 Plastfolie 70,69 m2   
      
Totalt KL-trä 87,07 m3 37,44  
 Limträ 20,78 m3 8,94  
 K-virke 12,82 m3 5,13  
 Isolering 159,38 m3 4,62  
 Plywood 0,46 m3 0,23  
 Gips 406,52 m2 3,58  
 Brandgips 491,09 m2 6,24  
 Vindskyddsväv 322,93 m2 0,02  
 Plastfolie 322,93 m2 0,06  

 

3.3.1 Leverantörer 
 

För Alternativ 3 söktes i huvudsak leverantör av byggsystem i KL-trä för flerbostadshus. 

Ytterligare leverantörer tillkom. Nedan presenteras de ingående leverantörerna. 

För leverantör av byggsystem valdes Martinsons i Bygdsiljum. Martinsons är en producent av 

limträ, träbroar och byggsystem i trä för flerbostadshus, hallar och läktare. Företaget är en 

stor exportör av trä- och limträvaror inom Norden, till Europa och Asien. Fabrik och 

huvudkontor är stationerat i Bygdsiljum, 73 km norr om Umeå, och såganläggningarna finns 
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i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs, inom en radie av 70 km. Virket kommer huvudsakligen 

från västerbottniska skogar.  

Värden för energianvändningen från råvaruutvinning till färdig produkt i fabrik för KL-trä 

och limträ finns att tillgå i EPD utförd av EPD-Norge och IVL från 2014. Systemgränserna för 

deklarationerna omfattar råvaruutvinning till fabriksport, dvs. modul A1 till A3, se figur 11 

(Martinsons, 2015a).  

 

Figur 11. Systemgränser för EPD för Martinsons KL-trä och limträ. 

Både KL-trä och limträ tillverkas i fabriken i Bygdsiljum och kräver därför inga 

mellantransporter innan varorna transporteras till byggarbetsplats. Bjälklags- och 

väggelementen tillverkas även de i fabriken, därav beräknades transporter av tillkommande 

material till Bygdsiljum. De färdiga elementen transporteras sedan vidare till Umeå. 

För k-virke användes samma schablonvärde som i avsnitt 3.1.1 Leverantörer. För transporter 

antogs virket erhållas från lokala sågverk med en uppskattad radie om 70 km från 

Bygdsiljum. 

För isolering och vindskyddsväv valdes Rockwool. För isolering användes samma värde som i 

avsnitt 3.1.1 Leverantörer. Värde för energianvändningen från råvaruutvinning till färdig 

produkt i centrallager för vindskyddsväven fanns även det att tillgå i EPD utförd av EPD-

Norge. Centrallagret ligger i Trondheim i Norge, därav tillkom vidare transport till 

Bygdsiljum, ca 720 km. 

För plywood användes schablonvärde för energianvändningen, vilket erhölls från en BVD av 

leverantören BOA. Deklarationen redovisade modul A1-A3. BOA har sitt lager i Rosersberg, 

utanför Stockholm, ca 700 km från Bygdsiljum.   

För gips användes samma leverantör och värde för energianvändning som i avsnitt            

3.1.1 Leverantörer. Transportsträckan mellan Bålsta och Bygdsiljum är ca 710 km. 

För brandgips användes schablonvärde som erhölls i en EPD från Gyproc. Deklarationen 

redovisade modul A1-A3. Transporter beräknades sedan från Gyprocs fabrik och lager i 

Bålsta, ca 710 km från Bygdsiljum. 

För plastfolie användes schablonvärde från Tommen Gram i Norge, se tidigare avsnitt       

3.1.1 Leverantörer. Transporter beräknades sedan från Trondheim i Norge till Bygdsiljum, ca 

720 km. 

 

  

Skogsbruk Intag Skarvning Limning Hyvling Kapning Packning 
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3.3.2 Värde för energianvändning 
 

Nedan redovisas de värden för energianvändning som erhölls för respektive material. 

KL-trä 

Energianvändningen för tillverkning av 1 m3 KL-trä (modul A1-A3) redovisas i tabell 26 

(Martinsons, 2015a). 

Tabell 26. Energianvändning för 1 m
3
 Martinsons KL-trä. 

Energianvändning 1 m3 KL-trä Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m3 8962 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m3 987 
Total energianvändning MJ/m3 9949 

 

Limträ 

Energianvändningen för tillverkning av 1 m3 limträ (modul A1-A3) redovisas i tabell 27 

(Martinsons, 2015b). 

Tabell 27. Energianvändning för 1 m
3
 Martinsons limträ. 

Energianvändning 1 m3 limträ Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m3 8951 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m3 588 
Total energianvändning MJ/m3 9539 

 

K-virke 

Energianvändning för bearbetning av k-virke redovisas i tabell 9, avsnitt 3.1.2 Värde för 

energianvändning. 

 

Isolering 

Energianvändning för tillverkning av isolering redovisas i tabell 10, avsnitt 3.1.2 Värde för 

energianvändning. 

 

Plywood 

Energianvändningen för tillverkning av plywood (modul A1-A3) redovisas i tabell 28      

(BOA, 2016). 

Tabell 28. Energianvändning för 1 m
3
 plywood. 

Energianvändning 1 m3 plywood Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m3 3890 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m3 698 
Total energianvändning MJ/m3 4588 
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Vindskyddsväv 

Energianvändningen för tillverkning av vindskyddsväv (modul A1-A3) redovisas i tabell 29 

(Rockwool, 2013). 

Tabell 29. Energianvändning för 1 m
2
 vindskyddsväv. 

Energianvändning 1 m2 vindskyddsväv Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 1,45 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 12,97 
Total energianvändning MJ/m2 14,42 

 

Brandgips 

Energianvändningen för tillverkning av brandgips (modul A1-A3) redovisas i tabell 30 

(Gyproc, 2016c). 

Tabell 30. Energianvändning för 1 m
2
 15 mm brandskyddsgips. 

Energianvändning 1 m2 brandskyddsgips Enhet A1-A3 

Totalanvändning av förnybar primärenergi (TPE) MJ/m2 4,9 
Totalanvändning av icke förnybar primärenergi (TRPE) MJ/m2 58,0 
Total energianvändning MJ/m2 62,9 

 

Gips 

Energianvändningen för tillverkning av gips redovisas i tabell 14, avsnitt 3.1.2 Värde för 

energianvändning. 

 

Plastfolie 

Energianvändningen för tillverkning av plastfolie redovisas i tabell 16, avsnitt 3.1.2 Värde för 

energianvändning. 

 

3.3.3 Transporter 
 

Sammanfattning av tillkommande transporter som beaktats i studien redovisas i tabell 31. 

Tabell 31. Tillkommande transporter för Alternativ 3. 

Material Sträcka [km] Fordon  

K-virke Lokalt sågverk – Bygdsiljum  70 Lastbil  
Stenullsisolering Trondheim – Bygdsiljum  720 Lastbil  
Plywood Rosersberg – Bygdsiljum  700 Lastbil  
Brandgips Bålsta – Bygdsiljum  710 Lastbil  
Gips Bålsta – Bygdsiljum  710 Lastbil  
Vindskyddsväv Trondheim – Bygdsiljum  720 Lastbil  
Plastfolie Trondheim – Bygdsiljum  720 Lastbil  
Färdiga bjälklag/väggar Bygdsiljum – Umeå  73 Lastbil  
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4 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas energianvändningen för respektive alternativ samt en jämförande 

sammanställning. I sammanställningen av energiberäkningarna redovisas 

energianvändningen för tillverkningsprocesser och energianvändningen för tillkommande 

transporter var för sig.  

Tillkommande transporter innebär transport av färdigt stommaterial eller stomelement till 

Umeå och i vissa fall även transporter av råmaterial till fabrik eller interna transporter. I de 

fall energianvändningen för modul A1-A3 erhållits av tillverkare eller leverantör är 

transporter av råmaterial samt interna transporter inkluderade. I övriga fall är dessa 

transporter inte inkluderade vilket innebär att kompletteringar utförts för att beräkna 

tillkommande transporter. 
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4.1 Alternativ 1: Betong 
 

En sammanställning av energiberäkningarna för Alternativ 1 redovisas i tabellerna 32 och 33. 

Tabell 32. Energianvändning för processer för Alternativ 1. 

Tillverkningsprocess Mängd Enhet Energi/
Enhet 

Enhet Total energi [MJ] 

Betong 159,00 m3 135,72 MJ/m3 21 579,48 

Cement 98,58 ton 5 470 MJ/ton 539 232,60 

Ballast 188,50 ton 28,8 MJ/ton 5 428,80 

Armering 7,55 ton 7071 MJ/ton 53 386,05 

Stålpelare 0,94 ton 23 710 MJ/ton 21 339,00 

K-virke 41,6 m3 2 169 MJ/m3 90 230,4 

Isolering 61,34 m3 389,77 MJ/m3 23 908,49 

Skalmursskiva 322,93 m2 32,30 MJ/m2 10 430,64 

Gips 322,93 m2 43,5 MJ/m2 14 047,46 

Vindskyddsgips 322,93 m2 38,3 MJ/m2 12 368,22 

Plastfolie 322,93 m2 11,82 MJ/m2 3 817,03 

      

Totalt     796 716,57 

 

Tabell 33. Energianvändning för tillkommande transporter för Alternativ 1. 

Material Vikt 
[ton] 

Sträcka 
[km] 

Fordon Bränsle/Energi- 
användning 

[l/tkm] 

Bränsle 
[l] 

Energi 
[MJ] 

Ballast 188,50 10 Lastbil 0,03 56,55 1 996,22 

Cement 53,86 770 Båt 0,004 165,89 5 855,92 

Cement 53,86 22 Bulkbil 0,03 35,55 1 254,83 

Färskbetong 269,28 5 Betongbil 0,03 40,39 1 425,84 

Armering 7,55 30 Lastbil 0,03 6,80 240,04 

Stålpelare 0,90 270 Lastbil 0,03 7,29 257,34 

K-virke 16,64 100 Lastbil 0,03 49,92 1 762,18 

Isolering 1,78 650 Lastbil 0,03 34,71 1 225,26 

Skalmursskiva 1,29 650 Lastbil 0,03 25,16 888,15 

Gipsskiva 2,84 620 Lastbil 0,03 52,82 1 864,55 

Vindskyddsgipsskiva 2,33 620 Lastbil 0,03 43,34 1 529,90 

Plastfolie 0,06 650 Lastbil 0,03 1,17 41,30 

       

Totalt      18 341,53 
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4.2 Alternativ 2: Kombinerat stål med prefabricerad betong 
 

En sammanställning av energiberäkningarna för Alternativ 2 redovisas i tabell 34 och 35. 

Tabell 34. Energianvändning för processer för Alternativ 2. 

Tillverkningsprocess Mängd Enhet Energi/
Enhet 

Enhet Total energi [MJ] 

Cement 35,15 ton 4 076 MJ/ton 143 271,40 

Ballast 85,05 ton 28,8 MJ/ton 2 449,44 

Armering 1,77 ton 13 160 MJ/ton 23 293,20 

Håldäcksbjälklag 188,10 ton 198 MJ/ton 37 243,8 

Stålpelare 24,73 ton 23 710 MJ/ton 586 348,30 

K-virke 46,39 m3 2169 MJ/m3 100 619,91 

Isolering 119,94 m3 389,77 MJ/m3 46 749,01 

Skalmursskiva 322,93 m2 32,30 MJ/m2 10 430,64 

Gips 939,82 m2 43,5 MJ/m2 40 882,17 

Vindskyddsgips 322,93 m2 38,3 MJ/m2 12 368,22 

Plastfolie 322,93 m2 11,82 MJ/m2 3 817,03 

      

Totalt     1 007 473,37 

 

Tabell 35. Energianvändning för tillkommande transporter för Alternativ 2. 

Material Vikt 
[ton] 

Sträcka 
[km] 

Fordon Bränsle/Energi- 
användning 

[l/tkm] 

Bränsle 
[l] 

Energi 
[MJ] 

Ballast 85,05 10 Lastbil 0,03 25,52 900,86 

Cement 35,15 670 Båt 0,004 94,21 3 325,62 

Cement 35,15 50 Bulkbil 0,03 52,73 1 861,37 

Armering 1,77 780 Lastbil 0,03 41,42 1 462,13 

Håldäcksbjälklag 188,10 97 Lastbil 0,03 547,37 19 322,16 

Stålprofiler 24,73 270 Lastbil 0,03 200,32 7 071,05 

K-virke 18,56 100 Lastbil 0,03 55,68 1 965,51 

Isolering 3,48 650 Lastbil 0,03 67,86 2 395,46 

Skalmursskiva 1,29 650 Lastbil 0,03 25,16 888,15 

Gipsskiva 8,27 620 Lastbil 0,03 153,82 5 429,92 

Vindskyddsgipsskiva 2,33 620 Lastbil 0,03 43,34 1 529,90 

Plastfolie 0,06 650 Lastbil 0,03 1,17 41,30 

       

Totalt      46 193,43 
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4.3 Alternativ 3: Trä 
 

En sammanställning av energiberäkningarna för Alternativ 3 redovisas i tabell 36 och 37. 

Tabell 36. Energianvändning för processer för Alternativ 3. 

Tillverkningsprocess Mängd Enhet Energi/
Enhet 

Enhet Total energi [MJ] 

KL-trä 87,07 m3 9 949 MJ/m3 866 259,43 

Limträ 20,78 m3 9 539 MJ/ m3 198 220,42 

Isolering 159,38 m3 389,77 MJ/ m3 62 121,54 

Plywood 0,46 m3 4 588 MJ/ m3 2 110,48 

K-virke 12,82 m3 2 169 MJ/m3 27 806,58 

Vindskyddsväv 322,93 m2 14,42 MJ/m2 4 656,65 

Gips 406,52 m2 43,5 MJ/m2 17 683,62 

Brandgips 491,09 m2 62,9 MJ/m2 30 889,56 

Plastfolie 322,93 m2 11,82 MJ/m2 3 817,03 

      

Totalt     1 213 565,31 

 

Tabell 37. Energianvändning för tillkommande transporter för Alternativ 3. 

Material Vikt 
[ton] 

Sträcka 
[km] 

Fordon Bränsle/Energi- 
användning 

[l/tkm] 

Bränsle 
[l] 

Energi 
[MJ] 

K-virke 5,13 70 Lastbil 0,03 10,77 380,18 

Isolering 4,62 720 Lastbil 0,03 99,79 3 522,59 

Plywood 0,23 700 Lastbil 0,03 4,83 170,50 

Brandgips 6,24 710 Lastbil 0,03 132,91 4 691,72 

Gips 3,58 710 Lastbil 0,03 76,25 2 691,63 

Vindskyddsväv 0,02 720 Lastbil 0,03 0,43 15,18 

Plastfolie 0,06 720 Lastbil 0,03 1,30 45,89 

Färdiga 
bjälklag/väggar 

66,26 73 Lastbil 0,03 145,11 5 122,36 

       

Totalt      16 640,05 
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4.4 Jämförelse av resultat 
 

En jämförelse över de olika alternativens energianvändning redovisas i figur 12.  

 

Figur 12. Resulterande energianvändning för den deklarerade enheten. 

För att ge en ungefärlig bild av hur mycket energi vartdera alternativet använder för hela 

byggnaden, Hus C, multipliceras energianvändningen för det studerade fackets volym med 

fem. Resultatet redovisas i figur 13. 

 

Figur 13. Resulterande energianvändning för Hus C i Kv. Sjörået. 
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4.5 Diskussion kring resultat 
 

Enligt resultatet använder Alternativ 1, betongstommen, minst energi under 

tillverkningsfasen. Alternativ 2, stål kombinerat med prefabricerad betong, och Alternativ 3, 

trästommen, använder så mycket som ca 25 % respektive 50 % mer energi än 

betongstommen. 

För säkerhets skull har konstruktionerna för alternativen kontrollerats flertalet gånger samt 

dess materialmängder så att inga slarvfel påverkat resultatet nämnvärt. Konstruktionerna i 

sig anses även vara realistiska och riktigt dimensionerade. Alternativ 1 utgår från ritningarna 

för referensobjektet Kv. Sjörået. I Alternativ 2 är stålkonstruktionen dimensionerad i 

programvaran StruSoft Frame Analysis med hjälp av personal på Sweco Structures och 

håldäcksbjälklagens tvärsnitt kunde bestämmas genom konsultation med Strängbetong och 

Sweco. KL-elementen i Alternativ 3 tillhör ett etablerat byggsystem som Martinsons 

använder i flerbostadshus och tvärsnitten kunde bestämmas genom konsultation med 

Martinsons. 

De värden för energianvändning som erhållits är av olika kvalité vilket ger en 

osäkerhetsmarginal till resultatet. Vissa värden kan anses realistiska då dessa erhållits från 

den faktiska tillverkaren eller leverantören, vilket innebär korrekta energimätningar och 

transportberäkningar. Vissa tillverkare redovisar fullständiga energianvändningen (modul 

A1-A3) i en utförlig EPD vilket ger näst intill all information som behövs för studien. Det som 

tillkommer är endast slutlig transport till Umeå. Andra tillverkare redovisar endast 

energianvändningen för deras egen tillverkning i fabrik (grind-till-grind) och tar ej hänsyn 

till fasen från råvaruutvinning till dess att materialen levereras till fabriken. I dessa fall har 

kompletteringar utförts för att täcka upp vagga-till-grind-perspektivet. I fallet med  

Alternativ 1, betongstommen, var betongleverantör samt dess leverantörer av cement och 

armering kända, vilket gav verklighetsbaserade värden för energianvändning och transporter 

till Umeå. När det kom till ballasten, stålpelarna eller komponenterna i ytterväggarna var 

inga leverantörer kända utan istället antogs leverantörer utifrån kvalitén på data som fanns 

tillgänglig. Detta medförde att vissa leverantörer eller tillverkare som valdes var baserade i 

södra Sverige eller i Norge med en lång transportsträcka som konsekvens. Det finns också en 

osäkerhet i det data som leverantörerna redovisar. Vissa redovisar miljöpåverkan och 

energianvändning i en EPD utförd av tredje part medan andra redovisar egna beräknade eller 

uppskattade värden. Det hade därför varit intressant att genomföra en studie med endast 

verklighetsbaserad data godkänd av tredje part. 

En intressant aspekt hade också varit att mer djupgående jämföra vilken slags energi som 

använts för de olika alternativen. Ett material som använder mindre energi behöver inte 

nödvändigtvis vara ett bättre val än ett annat. Om detta material använder sig av icke 

förnybar energi (exempelvis fossila bränslen) jämfört med ett material som använder mer 

men endast förnybar energi kan materialet ändå stå sig sämre i jämförelse. I Martinsons 

produktion är minst 90 % av energin som används förnybar, huvudsakligen från vattenkraft 

(Martinsons, 2015a). Dessutom är virkestorkningen den process i tillverkningen av KL- och 

limträ som kräver mest energianvändning. Där är bränslet bark och spån, vilket är 

biprodukter som genereras vid sågverksanläggningarna (Martinsons, 2016). Detta är en 

hållbar metod att ta vara på restprodukter. Vid tillverkning av Cementas portlandcement är  

8 % av energin förnybar och endast 1-2 % av energin för varmvalsat stål från SSAB är 
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förnybar (Cementa, 2014a)(SSAB, 2014). Tyvärr redovisas inte alltid vilken slags energi som 

används under produktionen, vilket medför att sådana jämförelser inte alltid är möjliga. 

I resultatet går det inte att urskilja den mängd energi som transporter gett upphov till under 

tillverkningsprocesserna, vilket hade varit nödvändigt för att kunna göra en rättvis jämförelse 

mellan enbart transporterna eller tillverkningsprocesserna för alternativen. I 

miljödeklarationerna som redovisar modul A1-A3 som erhållits är oftast energin för 

transporter inkluderad i den totala tillverkningsenergin. Vissa deklarationer redovisar 

transporter separat men då inte alla gör det valdes endast att redovisa den totala 

tillverkningsenergin. Då vissa deklarationer endast innefattade modul A3 tillkom externa 

värden för energianvändning för modul A1-A2 (råvaruutvinning, transporter etc.). Dessa 

transporter valdes att i resultatet redovisas som ”tillkommande transporter” tillsammans 

med den slutliga transporten av färdigt material eller byggnadsdel till Umeå. 

Det väntade resultatet, från utförarens sida, var att Alternativ 3, trästommen, skulle vara det 

alternativ som förbrukade minst energi. Resultatet, att betongstommen förbrukade 

överlägset minst i detta fall, var förvånande. En förklaring till varför trästommen förbrukade 

så pass mycket energi kan vara att Eurokoderna inte är rättvist anpassade för 

träkonstruktioner och att dimensionerna på KL-elementen är kraftigt tilltagna. 

Energianvändningen för utvinning och tillverkning av KL- och limträ är dock hög i jämförelse 

med cement- och ståltillverkningen, vilka annars ofta brukar pekas ut som energikrävande. 

På grund av detta hade det varit intressant att studera olika slags trästommar. En trästomme 

som inte kräver samma bearbetning i form av limning, pressning etc. hade kanske stått sig 

bättre i jämförelse. 

Icke att förglömma att denna studie endast visar en aspekt av alternativens miljöpåverkan 

samt en fas av livscykeln. Resultatet för studier som denna kan variera beroende på valet av 

systemgränser och faktorer. Hade studien även omfattat slutskedet, dvs. rivning och 

avfallshantering, hade resultatet säkerligen sett annorlunda ut med fördel för trähuset på 

grund av dess energiinnehåll som är fullt återvinningsbart. Energiinnehållet är ca             

7200 MJ/m3 och energianvändningen för KL- och limträ är ca 9700 MJ/m3, vilket innebär 

att ca 75 % av energianvändningen kan tillgodoräknas. Hade studien omfattat 

användningsfasen hade resultatet påverkats även av det. En tung stomme i betong har bättre 

förmåga att lagra värme samt att isolera från värme på sommaren jämfört med en trä- eller 

stålstomme, vilket kan medföra en lägre energianvändning under byggnadens 

användningsfas för betongstommen. Har huset även ytterväggar i betong blir skillnaden 

ännu större. Skulle studien även omfattat koldioxidutsläpp som miljöpåverkansfaktor hade 

resultatet sett annorlunda ut. Denna sortens miljöpåverkning kallas även global 

uppvärmningspotential (GWP) och för KL-trä gäller ett minusvärde om -658 kg/m3. Detta 

innebär att materialet binder mer koldioxid än vad det släpper ifrån sig, vilket gör KL-trä till 

ett miljövänligt material ur det perspektivet (Martinsons, 2015a). Betongen binder mellan  

10-20 % av koldioxidet det ger upphov till vid tillverkning och stålet binder inget koldioxid 

alls. 
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5 Slutsats och reflektioner 
 

Resultatet visar att skillnaden i energianvändning är stor mellan de olika alternativen. Valet 

av stomme eller annan byggnadskomponent kan därmed ha stor betydelse när hela 

byggnadens totala energianvändning beräknas. Resultatet visar också att denna sorts studier 

är viktiga att utföra inför varje enskilt projekt då förutsättningarna är unika. I detta fall var 

Umeå och referensbyggnaden Kv. Sjörået utgångspunkt och lokala leverantörer och 

tillverkare användes. Hade projektet utgått från annan ort med andra förutsättningar hade 

resultatet kanske visat något annat. 

I denna studie blev det problematiskt att analysera resultatet av transporterna. De 

tillkommande transporterna var i stort sett lika stora för de olika alternativen men i vissa fall 

då energianvändningen för materialtillverkning redovisades som modul A1-A3 inkluderades 

transport av råmaterial samt interna transporter i tillverkningsenergin. Detta medförde att 

exakt energi för transporter inte kunde fastställas och då inte heller jämföras. 

5.1 Frågeställningar 
 

Nedan besvaras frågeställningarna för studien. 

Vilka för- och nackdelar har respektive alternativ ur energisynpunkt? 

Betongstommen visade sig för studien vara mest fördelaktig. Konstruktionen krävde en 

större volym betong än vad träkonstruktionen krävde i KL-trä men energianvändningen för 

KL-trä var nästan dubbelt så stor som energianvändningen för cementtillverkningen. Vid 

jämförelse av vilken slags energi som används under tillverkningen står sig betongstommen 

betydligt sämre gentemot trästommen. Skulle dessutom även driftsfasen studerats hade 

resultatet mest troligt fortfarande varit fördelaktigt för betong på grund av dess täthet, 

värmelagringsförmåga och minimala underhållsbehov. Hade även sluthanteringen studerats 

hade betong inte stått sig lika bra jämfört med trä då betongen inte har något utvinningsbart 

energiinnehåll. Betongen kan dock återvinnas till fyllnadsmaterial genom att krossas med det 

kräver ytterligare energi. 

Stommen i kombinerat stål och prefabricerad betong visade sig för studien vara det näst 

bästa alternativet. Konstruktionen krävde en mindre mängd stål än vad 

betongkonstruktionen krävde betong men ståltillverkningen kräver mer energi. Vid 

jämförelse av vilken slags energi som används under tillverkningen står sig denna stomme 

betydligt sämre gentemot trästommen. Gällande driftsfasen är det svårt att sia om hur denna 

stomme hade stått sig i jämförelse mot de andra då denna stomme är helt beroende av sina 

väggkomponenter när det kommer till täthet och värmelagringsförmåga. Stommen i sig har 

ett litet underhållsbehov även den. Angående sluthantering så står sig även denna stomme 

sämre jämfört med trästommen då stålet inte har något utvinningsbart energiinnehåll. Stålet 

är dock återvinningsbart till 100 % men kräver mycket energi då stålet smälts ner och formas 

på nytt. De prefabricerade bjälklagen kan krossas och armeringslinorna kan återvinnas. 
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Trästommen visade sig för studien vara minst fördelaktig och krävde ca 50 % mer energi än 

betongstommen. KL-trä och limträ är krävande i energianvändning på grund av dess 

tillverkningsprocess med bl.a. torkning, limning och pressning. Hade en annan slags 

trästomme undersökts hade resultatet kunnat bli annorlunda. Det ska tilläggas att vid 

virkestorkningen, som kräver mest energianvändning under tillverkningsprocessen, är 

bränslet bark och spån, vilket är biprodukter som genereras i sågverksanläggningen. Minst 

90 % av energin som används i Martinsons produktion är förnybar. Gällande driftsfasen kan 

antas att trästommen står sig likvärdigt mot betongstommen. KL-skivorna består av minst 

fem lameller och de sammansatta elementen är noggrant isolerade vilket gör konstruktionen 

massiv och tät. Angående sluthanteringen står sig trästommen betydligt bättre jämfört med 

de andra två alternativen på grund av den stora mängd energi som går att utvinna ur 

materialet. Tas denna fas med i beräkning kan stor del av energianvändningen från 

tillverkningsfasen tillgodoräknas. 

Är LCA-metoden och vagga-till-grindperspektivet lämpligt att tillämpa i jämförelser 

mellan material?  

Att utföra LCA-studier i jämförandesyfte för material är en lämplig och välbeprövad metod. 

Det krävs dock kunskap och erfarenhet av olika LCA-verktyg för att erhålla ett rättvist och 

trovärdigt resultat. För att undersöka vilket alternativ som är mest hållbart kan det även vara 

intressant att utföra en LCC-studie där den ekonomiska aspekten vävs in. Att välja det mest 

hållbara alternativet betyder inte alltid det mest miljövänliga med hänsyn till 

energianvändning och utsläpp på grund av materialval. Det mest hållbara alternativet är 

självklart miljövänliga material men det bör vägas in kostnad för inköp och underhåll samt 

livslängd. 

För att ge en rättvis jämförelse mellan material bör dock en totalbedömning utföras med 

hänsyn till hela livscykeln samt alla miljöpåverkansfaktorer men denna sorts studier kan 

ändå vara av intresse. Trä målas ofta upp som det ur alla aspekter miljövänligaste alternativet 

men detta resultat bevisar motsatsen. Snäva studier likt denna kan fylla ett syfte exempelvis 

ur förbättringssynpunkt för produkter. 

5.2 Rekommendationer för framtida studier 
 

Under projektets gång har många tankar om hur arbetet kan utvecklas uppstått och nedan 

redovisas några av dessa. 

För det första hade det varit intressant att undersöka dessa alternativ med hänsyn till hela 

livscykeln. Hur hade resultatet sett ut då? 

Det hade även varit intressant att undersöka olika träkonstruktioner. KL-trä och limträ 

använder mycket energi i tillverkning. Är det då bättre ur energisynpunkt att bygga i 

träregelstomme eller annan massiv trästomme utan samma limnings- och 

pressningsprocess? Hur står sig exempelvis prefabricerade träelement i lättbyggnadsteknik i 

jämförelse?  

För att kunna jämföra transporter mellan alternativen hade det varit intressant att göra en 

djupdykning i miljödeklarationerna eller intervjua tillverkarna för att erhålla exakta värden 

för transporterna. Hade även varit intressant att undersöka vad som händer om 

transportmedel ändras från exempelvis lastbil till tåg. 
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Det hade varit intressant att studera energianvändningen för respektive alternativ under 

produktionen på byggarbetsplatsen. Kräver de olika alternativen olika mycket energi under 

resning av stommarna? Användandet av maskiner och utrustning (kranar, byggbodar, 

torkfläktar, elektrisk utrustning mm) kan variera och drivmedlet för dessa likaså.  

Det går även att vidare undersöka olika leverantörer. Dels om det blir skillnad mellan olika 

lokala leverantörer men hade även varit intressant att undersöka importalternativ. Finns det 

tillverkare utanför Sverige eller Norden som tillverkar samma vara fast med mindre 

energianvändning? Är det då lönsamt eller hållbart att beställa den varan med hänsyn till den 

längre frakten som blir? 

Att införa den ekonomiska aspekten i studien hade också varit intressant för att undersöka 

om det mest miljövänliga alternativet är hållbart ekonomiskt. Då hade en LCC-analys kunnat 

utföras.  

Under projektets gång har jag även kommit till insikt över moment eller val jag kunnat göra 

annorlunda för att effektivisera arbetet eller för att erhålla ett mer trovärdigt och omfattande 

resultat. Jag valde ett omfattande område som krävde sina avgränsningar med hänsyn till 

viss tidsbrist. I efterhand hade det varit bra att komma fram till vikten av avgränsningar 

tidigt i projektet. Jag valde även ett ämne där min egen kunskap och erfarenhet var 

bristfällig, vilket krävde mycket förberedande tid genom att studera betydelsen av LCA och 

hur metodiken fungerar. Mycket tid gick åt till att studera olika LCA-verktyg i syfte att hitta 

det rätta verktyget för just denna studie. Kom senare fram till att lära sig använda ett LCA-

verktyg inte skulle rymmas inom tidsramen för projektet. Därför valdes att utföra en 

förenklad LCA. Att söka värden för energianvändning var även tidskrävande då leverantörer 

ibland var svåra att få tag på samt att den sorts information jag sökte inte alltid fanns 

tillgänglig hos leverantörerna. Hade jag haft mer tid hade jag kanske kunnat finna fler 

leverantörsvärden istället för att behöva använda schablonvärden, vilket borde ge ett mer 

trovärdigt resultat.  
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Bilagor 
 

1. Dimensionering av stålram i StruSoft Frame Analysis. 

 

 



Dimensionering av stålram i StruSoft Frame Analysis 

Laster: 

Egentyngd ram 

Egentyngd bjälklag, väggar 20 kN/m (varav 16,4 kN/m för bjälklag) 

Egentyngd tak  10 kN/m 

Nyttig last på bjälklag 7,6 kN/m 

Snö  11,4 kN/m 

Vind  7,6 kN/m, 3,8 kN/m 

Snedställningslast 10 kN 

 

Profiler: 

Balkar (plan 2-3):  HSQ 240 200x440-15/15-6, s355 

Balkar (plan 4-tak):  HSQ 240 200x440-30/15-6, s355 

Pelare (plan 1-3):  VKR 120x120x8, s355 

Pelare (plan 4)  VKR 100x100x6,3, s355 

Tryckstag:  CHS 101,6x10, s275 

 

 

Deformation [mm]. Bruksgräns, andra ordningens teori 

 



 

Moment [kNm]. Brottgräns, andra ordningens teori. 

 

 

 

Dimensionering. Utnyttjandegrad, andra ordningens teori (grönt 0-0,5, blått 0,5-1) 

 


