
 

     
 
 

 
 
 
 

Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä 
 
 
 
 

Avrapportering av delprojekt 1
Definition av värdeparametrar för förvaltare av träbyggnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erika Levander 
 
 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Samhällsbyggnad 

Avdelningen för Byggkonstruktion - Träbyggnad 
 

 

     RAPPORT 
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Delrapport DP1 

 

1 Inledning 
 
Projektet Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä finansieras av TräCentrum Norr, TCN, vid 
Luleå tekniska universitet och bedrivs i samarbete med Lindbäcks Bygg AB. Denna rapport 
är en avrapportering av det första delprojektet, DP1, som fortgått mellan 1/9 2006 och 28/2 
2007. Rapporten syftar till att ge finansiärer och övriga intressenter en sammanfattning över 
vad som gjorts under delprojektet, vilka resultat som genererats samt vilka beslut som tagits 
inför nästkommande delprojekt, DP2. 

1.1 Motiv och syfte 
Genom tidigare intervjuer med beställare, samtal med träbyggare och andra sakkunniga inom 
området LCC på byggnader kunde konstateras att trä idag prismässigt kan konkurrera med 
andra byggsystem men att många fastighetsförvaltare upplever trähus som ett osäkert val i 
fråga om ekonomi under byggnadens hela livscykel. 

Projektet är uppdelat i fyra olika delprojekt (DP):  

 DP1: Definition av värdeparametrar för förvaltare av träbyggnader 

 DP2: Framtagande av materialdata som underlag för livscykelekonomi i förvaltning 
och underhåll 

 DP3: Analys av livscykelekonomi för trähus 

 DP4: Framtagande av produktutvecklings- och marknadsföringsstrategier baserat på 
livscykelekonomiska värdeparametrar  

Syftet med projektet är att öka trovärdigheten för trä som ett långsiktigt alternativ och 
tydliggöra beställarens ekonomiska åtaganden/vinster/risker förknippade med flerbostadshus 
i trä. Projektet skall skapa förtroende för trä som ett väl dokumenterat materialval för 
flerbostadshus genom användningen av data och livscykelekonomiska beräkningar. Med 
detta menas att inte bara kunna erbjuda kunderna information och kunskap om de initiala 
kostnaderna utan även vid överlämnandet kunna erbjuda kunskap om hur kunden skall 
förvalta träprojektet för att minimera drift- och underhållskostnaderna. Utifrån denna 
målbild är ett antal praktiska frågeställningar formulerade för DP1, så som: 

 Var finns de största osäkerheterna förknippat med att bygga i trä? Det vill säga, vilka 
värdeparametrar är viktigast att dokumentera för att skapa förtroende hos beställaren? 

 Om och till vilken utsträckning metoden Life Cycle Costing (LCC) kan användas för 
att adressera osäkerheterna? 

1.2 Avgränsningar 

Intervjustudien har avgränsats till att innefatta förvaltare av hyreshus. Detta dels på grund av 
att dessa ägare har ett större slitage på sina fastigheter samt en tydligare bild av 
förvaltningsfrågor, dels av det praktiska skälet att de utvalda respondenterna representerade 
förvaltare av hyreshus. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för de datainsamlingsmetoder som använts i delprojekt 1. 

2.1 Litteraturstudie  

En litteraturstudie har genomförts kontinuerligt genom hela delprojektet för att kartlägga 
metoden Life Cycle Costing (LCC), dess beståndsdelar, praktiska användningsområden, för- 
och nackdelar men även forskningsfronten på LCC för byggnader. Detta med syftet att 
undersöka hur vi i detta projekt skulle kunna tillämpa LCC samt vilken livscykelekonomisk 
modell som kan användas och hur den bör vara uppställd. Sökningar har gjorts både inom 
Sverige och internationellt. En god överblick på området LCC för byggnader är av vikt för 
att kunna avgöra vilken data som måste samlas in och hur, samt vilken data som redan finns 
att tillgå. Teoristudier möjliggör även att det insamlade empiriska materialet, i detta fall 
intervjumaterialet, kan generaliseras och lättare värderas objektivt, vilket minskar risken för 
rent objektivt tyckande (Bjereld et al, 1999). 

2.2 Intervjustudie 

För att fånga upp osäkerheter, värdeparametrar, som gäller generellt bland beställare bestämdes 
vid ett projektmöte 16/11 2006 att urvalet av respondenter skulle göras efter en god 
spridning hos variablerna: 
 

 Ägarform (små privata/stora privata/allmännyttan) 
 Lägenhetsinnehav (hyresrätter/bostadsrätter) 
 Lokalisering (storstad/stor ort/mindre ort) 

 
Dock gjordes senare avgränsningen till att innefatta endast förvaltare av hyreshus. För att 
identifiera osäkerheterna associerade med att bygga i trä genomfördes totalt sju 
djupintervjuer med respondenter representerande fem olika fastighetsbolag, listade i tabell 1 
nedan.  
 
Tabell 1: Förteckning över deltagande fastighetsförvaltare 

Företag Lägenheter 
Antal hyres-
lägenheter 

Ägartyp 
Erfarenhet av 
att bygga i trä 

Lindbäcks 
Hyresfastigheter 

Luleå/Piteå 1100 Privat bolag Ja 

HSB Stockholm Stockholm 5000 Medlemsägd Nej 

Lulebo Luleå 11500 Allmännyttan Nej 

Akelius Över hela Sverige 29000 Privat bolag Ja 

Svenska Bostäder Stockholm 43000 Allmännyttan Ja 

 

Då dessa intervjuer ämnade ge svar på fastighetsförvaltarnas osäkerheter, vilka kan vara svåra 
att uttrycka i ord och för intervjuaren svåra att tolka, upplevdes djupintervjuer som ett bra 
val av insamlingsmetod. Nackdelen är dock att genomförandet är tids- och resurskrävande. 
Intervjuerna utfördes enligt en så kallad ”trappstegsmodell”, det vill säga att intervjustudien 
påbörjades med intervjuer på Lindbäcks Bygg och Lindbäcks Hyresfastigheter för att sedan 
fortsätta med intervjuer med Lulebo och därefter hos större fastighetsägare som HSB, 
Akelius och Svenska Bostäder. De inledande intervjuerna möjliggjorde att resterande 
intervjuer med beställare också kunde fokusera på mer djupgående frågor. Varje intervju 
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behandlade bland annat viktiga förvaltningsfaktorer, vanliga problem i beståndet, krav på 
fastigheterna, valet av trä vid nybyggnation, insamling och bearbetning av drift- och 
underhållsdata samt respondenternas syn på behållningen av livscykelekonomiska 
beräkningar. Intervjuguiden, i en något sammanfattad form, kan ses i bilaga 1. 

Intervjuerna har gett en bra inblick i företagens förvaltningsfrågor och syn på LCC-
beräkningar men har främst gett, för projektet, viktiga värdeparametrar.  

 

3 Resultat 
 
I detta kapitel beskrivs de viktigaste praktiska resultat som uppnåtts i DP1. Dessutom 
redogörs för vilka av de identifierade osäkerheterna som projektdeltagarna beslutat att inrikta 
fortsatt arbete mot att adressera. Det vetenskapliga resultatet av arbetet i DP1 presenteras i 
papret Addressing uncertainties about timber housing by whole life costing som är accepterat till, och 
kommer att presenteras på, konferensen 4th Nordic Conference in Construction Economics and 
Organisation som hålls den 14-15 juni 2007. 

3.1 Osäkerheter  

För att identifiera upplevda osäkerheter ställdes frågor till respondenterna utifrån flera olika 
perspektiv, både direkta frågor om vilka osäkerheter de känner för trähus men även indirekta 
frågor som bland annat berörde vad som är viktigast för dem vid nybyggnation, var de har de 
största problemen i beståndet samt vilka deras största förvaltningskostnader är. Efter 
gruppering och rubricering av samtliga respondenters uttryckta osäkerheter kunde en 
sammanställning göras, vilken illustreras i bilaga 2:1. I bilaga 2:2 och 2:3 kan utläsas viktiga 
faktorer vid nybyggnation respektive de största problemen i förvaltningen. En förklaring till 
de olika färgerna på rubrikerna i bilagor 2:1-2:3 är att röd rubrik är nämnd av fyra eller fler 
respondenter, orange av tre eller färre och gul rubrik är nämnd av en eller två av 
respondenterna. Under varje rubrik finns utdrag ur respondenternas åsikter på området. 

En vidare vetenskapligt baserad analys av materialet gjord emot en modell för integrerad 
livscykelprojektering av byggnader (Integrated life cycle design, Sarja, 2002) visar att de flesta 
osäkerheterna kan grupperas in i modellens rubricering, under Finansiella kostnader, 
Levnadsklimat, Kultur och Miljö, med undantag för de osäkerheter som rör tekniska 
lösningar hos trähusen. Tabell 2 på nästa sida visar resultatet av den djupare analysen. 
Färgerna har samma betydelse som i bilagorna 2:1-2:3. 
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Tabell 2: Fem kategorier av åsikter/synpunkter/osäkerheter  

Underhållsmässighet

Slitage

Energi/uppvärmnings-
kostnad*

Långsiktighet*

Vattenskador, rör, 
installationer*

Initial byggkostnad

Miljö
Finansiella 
kostnader

Levnadsklimat
Tekniska 
lösningar

Kultur

Underhåll av träfasad*

Trapphus & trätrappor*

Arkitektur, estetik

Förändring av krav och 
normer

Trä som stommaterial*

Förvaltnings- & 
livscykelekonomi*

Underhåll av: fasader, 
tak och fönster

Säkerhet/trygghet

Komfort, trivsel

Rörelser/stabilitet*
Naturliga och 

hållbara material
Samarbete med 

partners*

Erfarenhet, historik, 
tradition*

Torr byggprocess*

Brandrisk*

Kravuppfyllnad i skarp 
miljö*

Ljudisolering/ 
ljudupplevelse*

 
 
De grupper av synpunkter/osäkerheter som är märkta med en asterisk är uttryckta speciellt 
för trähus. Vad som kan utläsas från figuren ovan är att de flesta åsikter handlar om kostnader i 
kortare och längre perspektiv, det vill säga byggkostnader respektive förvaltningskostnader. 
De mest nämnda osäkerheterna inom denna kategori handlar om energiförbrukning, 
långsiktighet hos trähusen och konsekvenser av vattenskador. I bilagor 2:1-2:3 kan utläsas 
vad respondenterna har uttryckt inom respektive område. Efter finansiella kostnader nämns 
tekniska lösningar mest av respondenterna. I övrigt nämns osäkerheten över att trästommen 
inte ljudisolerar tillräckligt för flerbostadshus av samtliga respondenter och man uttrycker oro 
över att de boendes boendemiljö/trivsel skall påverkas negativt av ljudet från grannarna i ett 
trähus. En intressant iakttagelse, som dock inte kan utläsas ur figuren, är att de privatägda 
fastighetsbolagen i stort sett inte har några betänkligheter om de tre kategorierna längst till 
höger i tabell 2; levnadsklimat, kultur och miljö, med undantag för ljudisolering och en torr 
byggprocess. De övriga fastighetsbolagen har mer fokus på samtliga kategorier, med 
undantag för miljö, dock även dessa med tyngdpunkten på de finansiella kostnaderna. 
Särskiljande mellan de två olika ägargrupperingarnas kostnadsfokusering är att de privata 
ägarna har mer fokus på den initiala byggkostnaden medan de övriga fokuserar mer på 
förvaltningsekonomin. 

3.2 Värdeparametrar 

De flesta respondenter säger sig känna osäkerhet kring energiförbrukningen, långsiktigheten 
hos trähusen, underhåll och underhållsmässighet samt ekonomiska konsekvenser av 
vattenskador och andra installationer. Samtliga osäkerheter i tabell 2 kan dock inte adresseras 
inom ramen för detta projekt, varför ett val av inriktning gjordes genom diskussioner förda 
under ett antal projektmöten hållna den 6 mars, 21 mars, 27 mars och den 10 april. Då 
osäkerheter om finansiella kostnader utgör den påtagligt största kategorin är det naturliga 
valet att projektet inriktas mot att försöka adressera dessa.  
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Många av de identifierade osäkerheterna rör även produktens tekniska lösningar, vilka detta 
projekt inte ämnar adressera då detta täcks in av både Nationella Träbyggnadsstrategins 
arbete samt av andra TCN-projekt.  

2002 antogs ett EU-direktiv för att minska energiförbrukningen i byggnader, i oktober 2006 
trädde lagen om energideklarering i kraft i Sverige och just nu arbetas det med en lagändring 
som förutspås innebära krav på dels avsevärt reducerad energiförbrukning vid nybyggnation 
och dels att förvaltaren verifierar att byggnaden uppfyller denna låga förbrukning efter en tids 
drift. Detta kommer att innebära att samtliga nybyggda flerbostadshus kommer att ligga på 
jämförbara förbrukningsnivåer och att energiförbrukningen därmed blir till en försumbar 
faktor vid jämförelser mellan olika byggnaders uppvärmningskostnader. Denna lagändring 
bör bevakas och för detta projekt kan det innebära att energiförbrukningen i framtiden blir 
en mindre intressant parameter i livscykelkostnadsberäkningar då denna blir till synes 
normerad mellan olika byggnader. Dock finns uppfattningen om att ett trähus ökar 
energibehovet i jämförelse med en betongstomme och därutöver utgör energiförbrukningen 
en större del av ett flerbostadshus totala livscykelkostnader, varför energiförbrukningen inte 
helt kan bortses från historiskt och i nutid. Ingen tidigare undersökning eller forskning är 
gjord på området underhåll och underhållskostnader för flerbostadshus i trä. Underhåll av 
flerbostadshus i trä är därför av stort intresse för projektet, både ur vetenskaplig och ur 
praktisk synvinkel. 

Med bakgrund i diskussionen ovan beslutades under mötet den 10 april att vidare i projektet 
fokusera på värdeparametern Underhåll, med en preliminär inriktning mot följande 
beståndsdelar: 

- Utbytbarhet av installationer/åtkomlighet (fläktar, stammar, el, undercentraler, 
avlopp m.m.)  

- Underhåll på grund av rörelser, sprickor 
- Underhåll i trapphus, trappor och övriga allmänna ytor 
- Underhåll/målning av träfasader, balkonger och övriga fasadskador 

Utöver underhållsparametrarna avses projektet dessutom utnyttja kontakterna med 
förvaltarna för att samla in data om nedanstående parametrar, vilka är nödvändiga för 
genomförandet av en fullständig LCC-kalkylering:  

 Initial byggkostnad 

 Energiförbrukning 

Konstateras kan att de synpunkter/åsikter och osäkerheter som presenteras i tabell 2 finns om 
flerbostadshus med trästomme och att företagen bör bära med sig dessa och besvara dem för 
att nå ett större förtroende för att bygga i trä. 

3.3 Användbarhet hos livscykelekonomiska beräkningar 
Under intervjuerna med fastighetsförvaltarna framkom att ingen av respondenterna använder 
livscykelkostnadsberäkningar på byggnadsnivå. De flesta bolagen gör inga beräkningar alls 
vid ny- eller ombyggnation utan litar till personalens/förvaltarnas erfarenheter från tidigare 
val. Vissa större bolag använder nuvärdesberäkningar, pay-back beräkningar och delvis LCC-
beräkningar men på komponentnivå, för att ställa exempelvis materialval mot varandra, och 
att det då handlar om enklare analyser. Från samtliga respondenter framkom att 
fastighetsbolagen inte har en särskilt lång praktisk tidshorisont, och med det menat att 
underhållet planeras och budgetteras mellan ett till tre år framåt och att långsiktig horisont är 
mindre än eller lika med tio år. En respondent nämner dock att de i vissa projekt använder 
LCC och att man då väger samman LCC och kundnytta, men säger även att dessa två ofta 
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går emot varandra. En åsikt som framkommit är att det är svårt att göra beräkningar då 
många antaganden får göras i och med att det saknas data för att kunna göra bättre 
uppskattningar av exempelvis slitage, underhåll etc.  

Även i litteraturen nämns problematiken med att de teoretiska LCC-modellerna inte 
används i någon större utsträckning i praktiken. Ett av de stora hindren mot användning är 
tillgången till data och kvaliteten på beslutsfattandet utifrån en LCC-beräkning bygger på 
tillgången till lämplig och korrekt data (Flanagan och Jewell, 2005). Dessutom är det ett stort 
steg från att förstå LCC-teorierna till att praktiskt behärska dem (Flanagan et al, 1989) och 
det faktum att faktorer som estetik, komfort, arkitektur etc. ofta har ett motsatsförhållande 
till ett bra resultat i en LCC-beräkning (Kishk et al, 2003) bidrar vidare till att LCC inte 
används i praktiken.  

Under intervjuerna framkommer dock att det skulle vara intressant att göra beräkningar om 
det fanns enklare, mer användarvänliga modeller att använda, särskilt som det utifrån börjar 
uttryckas krav gentemot vissa allmännyttiga bolag på att göra drift- och underhållsprognoser 
redan vid projekteringen. 

3.4 Insamling och bearbetning av data 

En iakttagelse från intervjuerna är att insamling, och främst bearbetning och analys, av drift- 
och underhållsdata inte görs i större omfattning. De data som över lag hos de deltagande 
förvaltningsbolagen bearbetas och analyseras är mediaförbrukningen, och där är det 
framförallt energiförbrukningen som har störst fokus. När det gäller övrig förvaltningsdata 
skiljer sig företagen åt i graden av databearbetning. Ett av de deltagande företagen samlar in 
data på byggnadsnivå och har system både för drift- respektive underhållsdata för varje 
byggnad. Dessa har även ett något längre perspektiv på sitt underhåll än många av de övriga 
och har i regel ett planerat underhåll på tre års sikt med undantag från vissa fastigheter där 
planen sträcker sig tio år framåt. Två av företagen har inget system för insamling och 
bearbetning av drift- och underhållsdata samt planerar sitt underhåll på årsbasis, utifrån 
årsredovisningen. För projektets kommande delprojekt kommer framtida kontakter att 
inriktas på förvaltningsbolag som har en mer omfattande datainsamling och bearbetning, och 
denna på byggnadsnivå. 

En svårighet vad gäller analys av historisk förvaltnings- och underhållsdata är att 
gränsdragningen mellan drift, löpande underhåll, planerat underhåll, investeringar och 
reparationer är olika beroende på företag. Det kan göra en jämförelse av data, inte omöjlig 
men, problematisk. En tydlig definition av vilken gränsdragning mellan drift, underhåll, 
reparationer etc. som vi väljer att tillämpa i projektet är därför nödvändig för fortsatt arbete.   

 

4 Fortsatt arbete 
 
Arbetet i delprojekt 2 (DP2) kommer att fokuseras på att samla in data om de 
värdeparametrar som listas i tabell 3 nedan, där det primära är data om underhållsparametrar 
men där bakgrundsinformation rörande initial byggkostnad och driftskostnader och 
energiförbrukning även kommer att insamlas. Mätningarna måste vara säljande och 
representativa. Med säljande menas att några av mätobjekten bör vara lokaliserade i 
Stockholmsregionen, detta för att uppnå trovärdighet hos mätningarna, ur ett 
kundperspektiv. Med representativa mätningar åsyftas att mätobjekten bör väljas så att 
mätningarna blir representativa både kvantitativt (antal) och kvalitativt (områden; vad vi 
mäter). Dessutom bör en jämförande studie mot betongobjekt göras för att kunna visa den 
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ekonomiska konsekvensen av valet trästomme i flerbostadshus i relation till betongstomme. 
Utifrån detta resonemang beslutade projektgruppen att mätningar bör göras på åtminstone 
mer än 30 projekt, både trä och betong, av olika ålder (varav ett antal minst 10 år gamla) 
samt med olika geografisk placering (varav ett antal objekt i Stockholm), se tabell 3. 

För att förklara tabell 3 närmare kan nämnas att vi ser framför oss att det i varje grupp (1-3) 
kommer att mätas på ca 10 objekt. För att göra objekten i respektive grupp jämförbara med 
varandra ser vi framför oss att varje grupp normeras på ett representativt men skilt sätt så att 
grupp 1 består av ca 10 objekt av en viss sammansättning, grupp 2 har en annan 
sammansättning osv. Normerande faktorer är bland annat ägare/förvaltare, geografisk 
placering, byggnadstekniska egenskaper, typ av boende (hyresrätter, studentboende, 
bostadsrätter) etc. Valet av normerande faktorer för att göra mätningarna representativa och 
generella är centralt.   

Tabell 3: Designschema för insamling av data 

Energiförbrukning

Underhåll 

Initial byggkostnad

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
HSB (Norr) Svenska Bostäder HSB, Akelius

Trä Trä TräBetong Betong

MätdataEnergiförbrukning

Underhåll 

Initial byggkostnad

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
HSB (Norr) Svenska Bostäder HSB, Akelius

Trä Trä TräBetong Betong

Mätdata

 
 

Kontakt har tagits med HSB Norr som är villiga att delta i projektet genom att ge tillgång till 
data och mätningar på bland annat kvarteret Rönnen i Luleå. Dessutom planeras kontakt tas 
med de intervjuade förvaltare som samlar in och bearbetar drift- och underhållsdata på 
flerbostadshusen i sitt bestånd för att undersöka möjligheterna att få ta del av deras historiska 
data samt göra egna mätningar på byggnaderna i beståndet. Av främsta intresse för projektet 
är bland andra Svenska Bostäder, Sundsvallshus, Vindelnbo, Haninge Bostäder m.fl. 
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 
 
Beskrivning av respondentens bakgrund… 
Kan du beskriva (företagets namn), organisation och ert fastighetsbestånd?  
Andel (antal) betonghus/trähus? 

HÅRDA FAKTORER 
Vad är viktigt för er som förvaltare av flerbostadshus? Var finns de största problemen? Varför? 
Vad kostar mest pengar? (Drift ____ Underhåll) 
Var finns de största problemen i ert bestånd? 
Vilka ”krav” (tekniska/funktionskrav) har ni på en byggnad/bostadshus i ert bestånd? 

MJUKA FAKTORER (RELATIONER) 
Vad är viktigt i relationen med entreprenören/leverantören? Var uppstår ofta problem? Varför? 

NYBYGGNATION & VALET TRÄ vs BETONG 
Vid nybyggnation – skulle ni välja att bygga i trä eller betong? Ser ni någon ekonomisk 
skillnad? 
 Varför, varför inte? Ur beställar- respektive förvaltarperspektiv. 
Vad är viktigast när ni bygger nytt? Vilka faktorer/frågor får mest fokus? 

DATAINSAMLING 
Samlar ni in och bearbetar data inom drift, underhåll (löpande och periodiskt), hyra, 
fastighetsvärde, reinvesteringar? Data för varje byggnad? 
Hur görs insamling (Vad mäter de egentligen, hur görs mätningarna, vilka mätmetoder?), 
bearbetning, sammanställning respektive presentation (för vem)? 
Hur görs uppföljning av verkligt utfall (drift, underhåll)? 
Finns det någon drift- och underhållsdata, resp. livslängdsdata som inte samlas in idag men som 
ni ser behov av? Vilken (som inte samlas in idag) skulle ni lätt/lättast kunna börja samla in? 
Har ni en tydlig avgränsning mellan drift och underhåll? Vad ingår i drift resp. underhåll? 
Hur beslutar ni om underhåll (i.e. reparationer) och reinvesteringar (i.e. ombyggnad)? 
Vad ligger till grund för att underhåll/reinvestering görs? 
Hur lång tidshorisont har de strategiska underhållsfrågorna? Vilka förvaltningsproblem ser ni 
kan uppstå i framtiden? (vilka är de stora frågorna i framtiden, är de annorlunda från idag?) 

PLANERING 
Görs underhållsprognos (per byggnadsdel) redan vid planering/upphandling? 
Arbetar ni med ett livscykelperspektiv/livslängdsplanering? Hur? Några beräkningar? Med vilka 
ingående parametrar? 
Hur lång livslängd räknar ni med att era flerbostadshus har? 
Ser ni att livscykelkostnadsberäkningar/analys (LCC) skulle kunna vara ett effektivt verktyg för 
långsiktig planering redan vid planering/upphandling av ett byggprojekt? 
Hur skulle LCC-modellen kunna vara utformad och vilka faktorer skulle vara viktiga att ha 
med i en för att vara ett effektivt verktyg för er?  

KOMMUNIKATION 
Hur fungerar kommunikationen internt mellan projektering och förvaltning i (företagets) 
organisation? Hur arbetar ni tillsammans vid nybyggnation/ombyggnation? 
 
 
 



Bilaga 2:1 

Vilka osäkerheter uttrycks i samband med trähus?

Långsiktighet

Rörelser i stomme, 
stabilitet i konstruktion

Ljudproblem, -isolering, 
ljudupplevelse

Kravuppfyllnad 
i skarp miljö

Vattenskada & 
konsekvenser

Ljudproblemen i hyresrätter, ställer högre 
krav på de tekniska lösningarna

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett betong-
än ett trähus; mer ljudproblem mellan lgh, 
mer ljud utifrån gatan med träbjälklag i 
hyreshus 

För lätt stomme för hyreshus 

Sisådär med trätrappor i trapphus: genererar 
ljudproblem? 

Borde vara mer dokumenterat att allt man 
stoppar in, ex tekniska lösningar för 
ljudisolering, fungerar i skarp miljö

Har problem med stegljud mellan lägenheter 
på olika våningsplan i våra befintliga trähus -
klagomål från boende samt under 
gränsvärdena vid provmätningar

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett betong-
än ett trähus; trähus kostar mer pga. att det 
är mindre stabilt, större rörlighet i huset 

Har problem med rörelser i våra befintliga 
trähus; som orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem med 
dörrupphängningar och skevheter 

Har dåliga erfarenheter; trä som rör sig, 
dragningar 

Inte nog stabil konstruktion, instabilt 

Stabiliteten – blir huset svajigt? 

När vi får en vattenskada så
sprids det långt ner i ett 
trähus, det sticker iväg, gör 
mer skada i fler lägenheter 
än om det vore en 
betongstomme 

Problem med rörelser i våra 
befintliga trähus; som 
orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem 
med dörrupphängningar och 
skevheter 

Metoden är väl bra  borde 
dock vara mer dokumenterat 
att allt man stoppar in fungerar 
i skarp miljö (syftar främst på
ljudisolering) 

Vad händer med trähuset på
lång sikt, hur ser det ut om 
50 år? 

Tror att förvaltare hellre 
förvaltar ett betong- än ett 
trähus; trähus kostar mer 
pga. det inte är lika 
långsiktigt, står inte lika 
länge 

Står inte lika länge som en 
betongstomme 

Brandrisk
Brandrisken 

Trästommen brinner “bättre”

Tror att förvaltare hellre 
förvaltar ett betong- än ett 
trähus; brandrisken är större i 
trähus 

Sisådär med trätrappor i 
trapphus: Känns osäkert ur 
brandsynpunkt. 

I viss mån oro för brand 

Energi/uppvärmning
Ackumulering av värme/kyla sämre i 
trästomme 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. sämre u-värde 

Erfarenhet, historik, 
tradition

Osäkerhet pga att det finns så få
hus byggda 

Konsulternas ringa/ingalunda 
erfarenhet av att bygga i trä

Byggindustrin har inbyggda 
förutfattade meningar 

Den höga åldern hos beställarna 

Det finns en historik av nya påfund 
som inte fungerat, och ett hus ska 
ändå stå i 100 år 

Trästomme, trä som 
stommaterial?

Vad händer med trähuset på lång sikt, 
hur ser det ut om 50 år? 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. det inte är lika långsiktigt, det 
står inte lika länge

Står inte lika länge som en 
betongstomme 

Förvaltningsekonomi
Inte ett långsiktigt val ur 
förvaltningsekonomisk synvinkel 

Underhåll
Träfasad innebär högre 
underhållskostnader 
Tror att förvaltare hellre förvaltar 
ett betong- än ett trähus; trähus 
kostar mer; det är besvärligare att 
förvalta över tiden pga utvändigt 
fasad-underhåll 

Installationer
I och med att vi har så många 
vattenskador och trähusen har 
så många olika typer av 
installationer med olika 
klämkopplingar? 

Byggfukt
Fuktproblematiken som 
genomsyrar hela byggindustrin 

Lite orolig för hur väl man 
väderskyddar husen när man 
bygger upp dem på plats - vad 
händer med konstruktionen vid 
regn 

Trätrappor
Sisådär med trätrappor i trapphus: 
genererar ljudproblem? På sikt slitage 
kopplat till felaktig städning? Känns 
dessutom osäkert ur brandsynpunkt. 

Trappor och trapphus har man största 
misstänksamheten ang. underhåll 

Trapphusen 

Vilka osäkerheter uttrycks i samband med trähus?

Långsiktighet

Rörelser i stomme, 
stabilitet i konstruktion

Ljudproblem, -isolering, 
ljudupplevelse

Kravuppfyllnad 
i skarp miljö

Vattenskada & 
konsekvenser

Ljudproblemen i hyresrätter, ställer högre 
krav på de tekniska lösningarna

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett betong-
än ett trähus; mer ljudproblem mellan lgh, 
mer ljud utifrån gatan med träbjälklag i 
hyreshus 

För lätt stomme för hyreshus 

Sisådär med trätrappor i trapphus: genererar 
ljudproblem? 

Borde vara mer dokumenterat att allt man 
stoppar in, ex tekniska lösningar för 
ljudisolering, fungerar i skarp miljö

Har problem med stegljud mellan lägenheter 
på olika våningsplan i våra befintliga trähus -
klagomål från boende samt under 
gränsvärdena vid provmätningar

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett betong-
än ett trähus; trähus kostar mer pga. att det 
är mindre stabilt, större rörlighet i huset 

Har problem med rörelser i våra befintliga 
trähus; som orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem med 
dörrupphängningar och skevheter 

Har dåliga erfarenheter; trä som rör sig, 
dragningar 

Inte nog stabil konstruktion, instabilt 

Stabiliteten – blir huset svajigt? 

När vi får en vattenskada så
sprids det långt ner i ett 
trähus, det sticker iväg, gör 
mer skada i fler lägenheter 
än om det vore en 
betongstomme 

Problem med rörelser i våra 
befintliga trähus; som 
orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem 
med dörrupphängningar och 
skevheter 

Metoden är väl bra  borde 
dock vara mer dokumenterat 
att allt man stoppar in fungerar 
i skarp miljö (syftar främst på
ljudisolering) 

Vad händer med trähuset på
lång sikt, hur ser det ut om 
50 år? 

Tror att förvaltare hellre 
förvaltar ett betong- än ett 
trähus; trähus kostar mer 
pga. det inte är lika 
långsiktigt, står inte lika 
länge 

Står inte lika länge som en 
betongstomme 

Brandrisk
Brandrisken 

Trästommen brinner “bättre”

Tror att förvaltare hellre 
förvaltar ett betong- än ett 
trähus; brandrisken är större i 
trähus 

Sisådär med trätrappor i 
trapphus: Känns osäkert ur 
brandsynpunkt. 

I viss mån oro för brand 

Brandrisk
Brandrisken 

Trästommen brinner “bättre”

Tror att förvaltare hellre 
förvaltar ett betong- än ett 
trähus; brandrisken är större i 
trähus 

Sisådär med trätrappor i 
trapphus: Känns osäkert ur 
brandsynpunkt. 

I viss mån oro för brand 

Energi/uppvärmning
Ackumulering av värme/kyla sämre i 
trästomme 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. sämre u-värde 

Energi/uppvärmning
Ackumulering av värme/kyla sämre i 
trästomme 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. sämre u-värde 

Erfarenhet, historik, 
tradition

Osäkerhet pga att det finns så få
hus byggda 

Konsulternas ringa/ingalunda 
erfarenhet av att bygga i trä

Byggindustrin har inbyggda 
förutfattade meningar 

Den höga åldern hos beställarna 

Det finns en historik av nya påfund 
som inte fungerat, och ett hus ska 
ändå stå i 100 år 

Erfarenhet, historik, 
tradition

Osäkerhet pga att det finns så få
hus byggda 

Konsulternas ringa/ingalunda 
erfarenhet av att bygga i trä

Byggindustrin har inbyggda 
förutfattade meningar 

Den höga åldern hos beställarna 

Det finns en historik av nya påfund 
som inte fungerat, och ett hus ska 
ändå stå i 100 år 

Trästomme, trä som 
stommaterial?

Vad händer med trähuset på lång sikt, 
hur ser det ut om 50 år? 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. det inte är lika långsiktigt, det 
står inte lika länge

Står inte lika länge som en 
betongstomme 

Trästomme, trä som 
stommaterial?

Vad händer med trähuset på lång sikt, 
hur ser det ut om 50 år? 

Tror att förvaltare hellre förvaltar ett 
betong- än ett trähus; trähus kostar 
mer pga. det inte är lika långsiktigt, det 
står inte lika länge

Står inte lika länge som en 
betongstomme 

Förvaltningsekonomi
Inte ett långsiktigt val ur 
förvaltningsekonomisk synvinkel 

Förvaltningsekonomi
Inte ett långsiktigt val ur 
förvaltningsekonomisk synvinkel 

Underhåll
Träfasad innebär högre 
underhållskostnader 
Tror att förvaltare hellre förvaltar 
ett betong- än ett trähus; trähus 
kostar mer; det är besvärligare att 
förvalta över tiden pga utvändigt 
fasad-underhåll 

Underhåll
Träfasad innebär högre 
underhållskostnader 
Tror att förvaltare hellre förvaltar 
ett betong- än ett trähus; trähus 
kostar mer; det är besvärligare att 
förvalta över tiden pga utvändigt 
fasad-underhåll 

Installationer
I och med att vi har så många 
vattenskador och trähusen har 
så många olika typer av 
installationer med olika 
klämkopplingar? 

Installationer
I och med att vi har så många 
vattenskador och trähusen har 
så många olika typer av 
installationer med olika 
klämkopplingar? 

Byggfukt
Fuktproblematiken som 
genomsyrar hela byggindustrin 

Lite orolig för hur väl man 
väderskyddar husen när man 
bygger upp dem på plats - vad 
händer med konstruktionen vid 
regn 

Byggfukt
Fuktproblematiken som 
genomsyrar hela byggindustrin 

Lite orolig för hur väl man 
väderskyddar husen när man 
bygger upp dem på plats - vad 
händer med konstruktionen vid 
regn 

Trätrappor
Sisådär med trätrappor i trapphus: 
genererar ljudproblem? På sikt slitage 
kopplat till felaktig städning? Känns 
dessutom osäkert ur brandsynpunkt. 

Trappor och trapphus har man största 
misstänksamheten ang. underhåll 

Trapphusen 

Trätrappor
Sisådär med trätrappor i trapphus: 
genererar ljudproblem? På sikt slitage 
kopplat till felaktig städning? Känns 
dessutom osäkert ur brandsynpunkt. 

Trappor och trapphus har man största 
misstänksamheten ang. underhåll 

Trapphusen 

 



Bilaga 2:2 
 

Vad är viktigast om/när ni bygger nytt?

Torr & kort 
byggprocess

Miljö

Ljud

Produktkvalitet

Låg uppvärmning/
förbrukning

Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort, lägre energi/ 
uppvärmningskostnad och lågt 
underhåll)  

Uppvärmningskostnaden 
Få ned den totala energiförbrukningen 
på husen 
Ventilationen 

Trivsel, komfort, 
funktionalitet

Att ha alla funktioner i vårt boende -
vi löser p-frågan, har gemensamma 
tvättstugor & andra utrymmen  
Bygga attraktiva lägenheter, att 
människor trivs i sitt nya område 
och i sin nya lgh 
Bygga för att kunna serva grejorna 
också; ergonomiskt riktiga fläktrum 
och hissmaskinrum (undvika krypa) 
Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort) 
Ventilationen 

Trygghet/säkerhet
Trygghet och säkerhet (då en stor 
enkätundersökning visade att folk 
upplever den otrygga miljön som 
jobbigast) 

Säkerhet (inbrott) 

Initial-, byggkostnad
Att kunna bygga så billigt som möjligt! 
Vi måste få ihop ekonomin i projektet, 
för att få ja från styrelsen 

Tror att det är skillnad mellan privat och 
allmännytta – privat ser mer till 
initialkostnaden medan allmännyttan 
ser mer långsiktigt 

Bra mark; stor kostnadspost vid 
nybyggnation = mark- och 
saneringsarbeten 

Bygga med typhus, där vi jobbar 
bort alla fel och som vi är trygga i 
att arbeta med och är bra ur både 
produktions- och förvaltarsynpunkt 
Använder lite mer traditionella 
byggmetoder även om vi provar 
nytt - dock i mindre omfattning 

Kort byggprocess, att 
tidsplanerna hålls & få
tillkommande arbeten 

Torr byggprocess 
Mer modularisering, 
prefabricering, att man bygger 
mer inomhus (undvika 
fuktproblemen i byggandet 
samt uppnå kortare 
byggprocess) 

Naturliga & hållbara 
material 

Ljud 

Uppfyllda krav

Underhållsmässighet & 
åtkomlighet vid underhåll 
Utvändig åtkomlighet för 
snöröjning etc. (även 
snöupplagsplatser) 
Bygga för att kunna serva 
grejorna också; ergonomiskt 
riktiga fläktrum och 
hissmaskinrum (undvika 
krypa) 

Bygga för förvaltning 

Liten ansträngning för 
injustering 
Trapphus & allmänna ytor 

Bygga för förvaltning 

Vi kostar gärna på lite mer 

Bra utformad klimatskärm 
(för lågt underhåll)  

Kunna vara säkra på att 
det håller i 50 år 

Att alla våra Byggtekniska 
regler uppfylls 

Enkel skötsel, 
UH-mässighet

Långsiktigt 
hållbart

Livscykelekonomi

Förtroende och samarbete i relationen 
med konsulten/leverantören/ 
entreprenören 
Bygga med, av oss, kända 
entreprenörer 
Vid byggnation av modul-hus vill vi ha 
med entreprenören i tidigt skede 
Liten ansträngning för injustering 

Samarbete & trygghet 
med samarbetspartners

Vad är viktigast om/när ni bygger nytt?

Torr & kort 
byggprocess

Miljö

Ljud

Produktkvalitet

Låg uppvärmning/
förbrukning

Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort, lägre energi/ 
uppvärmningskostnad och lågt 
underhåll)  

Uppvärmningskostnaden 
Få ned den totala energiförbrukningen 
på husen 
Ventilationen 

Låg uppvärmning/
förbrukning

Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort, lägre energi/ 
uppvärmningskostnad och lågt 
underhåll)  

Uppvärmningskostnaden 
Få ned den totala energiförbrukningen 
på husen 
Ventilationen 

Trivsel, komfort, 
funktionalitet

Att ha alla funktioner i vårt boende -
vi löser p-frågan, har gemensamma 
tvättstugor & andra utrymmen  
Bygga attraktiva lägenheter, att 
människor trivs i sitt nya område 
och i sin nya lgh 
Bygga för att kunna serva grejorna 
också; ergonomiskt riktiga fläktrum 
och hissmaskinrum (undvika krypa) 
Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort) 
Ventilationen 

Trivsel, komfort, 
funktionalitet

Att ha alla funktioner i vårt boende -
vi löser p-frågan, har gemensamma 
tvättstugor & andra utrymmen  
Bygga attraktiva lägenheter, att 
människor trivs i sitt nya område 
och i sin nya lgh 
Bygga för att kunna serva grejorna 
också; ergonomiskt riktiga fläktrum 
och hissmaskinrum (undvika krypa) 
Bra utformad klimatskärm (för god 
komfort) 
Ventilationen 

Trygghet/säkerhet
Trygghet och säkerhet (då en stor 
enkätundersökning visade att folk 
upplever den otrygga miljön som 
jobbigast) 

Säkerhet (inbrott) 

Trygghet/säkerhet
Trygghet och säkerhet (då en stor 
enkätundersökning visade att folk 
upplever den otrygga miljön som 
jobbigast) 

Säkerhet (inbrott) 

Initial-, byggkostnad
Att kunna bygga så billigt som möjligt! 
Vi måste få ihop ekonomin i projektet, 
för att få ja från styrelsen 

Tror att det är skillnad mellan privat och 
allmännytta – privat ser mer till 
initialkostnaden medan allmännyttan 
ser mer långsiktigt 

Bra mark; stor kostnadspost vid 
nybyggnation = mark- och 
saneringsarbeten 

Initial-, byggkostnad
Att kunna bygga så billigt som möjligt! 
Vi måste få ihop ekonomin i projektet, 
för att få ja från styrelsen 

Tror att det är skillnad mellan privat och 
allmännytta – privat ser mer till 
initialkostnaden medan allmännyttan 
ser mer långsiktigt 

Bra mark; stor kostnadspost vid 
nybyggnation = mark- och 
saneringsarbeten 

Bygga med typhus, där vi jobbar 
bort alla fel och som vi är trygga i 
att arbeta med och är bra ur både 
produktions- och förvaltarsynpunkt 
Använder lite mer traditionella 
byggmetoder även om vi provar 
nytt - dock i mindre omfattning 

Kort byggprocess, att 
tidsplanerna hålls & få
tillkommande arbeten 

Torr byggprocess 
Mer modularisering, 
prefabricering, att man bygger 
mer inomhus (undvika 
fuktproblemen i byggandet 
samt uppnå kortare 
byggprocess) 

Naturliga & hållbara 
material 

Ljud 

Uppfyllda krav

Underhållsmässighet & 
åtkomlighet vid underhåll 
Utvändig åtkomlighet för 
snöröjning etc. (även 
snöupplagsplatser) 
Bygga för att kunna serva 
grejorna också; ergonomiskt 
riktiga fläktrum och 
hissmaskinrum (undvika 
krypa) 

Bygga för förvaltning 

Liten ansträngning för 
injustering 
Trapphus & allmänna ytor 

Bygga för förvaltning 

Vi kostar gärna på lite mer 

Bra utformad klimatskärm 
(för lågt underhåll)  

Kunna vara säkra på att 
det håller i 50 år 

Att alla våra Byggtekniska 
regler uppfylls 

Enkel skötsel, 
UH-mässighet

Långsiktigt 
hållbart

Livscykelekonomi

Förtroende och samarbete i relationen 
med konsulten/leverantören/ 
entreprenören 
Bygga med, av oss, kända 
entreprenörer 
Vid byggnation av modul-hus vill vi ha 
med entreprenören i tidigt skede 
Liten ansträngning för injustering 

Samarbete & trygghet 
med samarbetspartners

Förtroende och samarbete i relationen 
med konsulten/leverantören/ 
entreprenören 
Bygga med, av oss, kända 
entreprenörer 
Vid byggnation av modul-hus vill vi ha 
med entreprenören i tidigt skede 
Liten ansträngning för injustering 

Samarbete & trygghet 
med samarbetspartners

 



Bilaga 2:3 

Var finns de största problemen i beståndet?

Stammar, rör, 
installationer

Vattenskador

Förbrukning, ventilation

Otrygghet

Klagomål 
lyhördhet/ljud

Underhåll

Förändrade 
krav/normer

Slitage

Vattenskador! 

Problem med rörelser i trähusen; 
orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem med 
dörrupphängningar och skevheter 

Våta badrum, särskilt i husen byggda 
1960-80 

Vattenskador i vissa fastigheter, det 
blir omfattande skador 
Ytskikt i garage, orsakar läckage 

Installationer – alla rör i 
fastigheterna ex varmvatten, 
värme etc. 

Rörsystem (pga. åldern på husen) 
läckage, stopp 

Stammarna 

Den otrygga miljön som de 
boende  känner 

2:a handsuthyrare --> problem-
hyresgäster 

Ljudproblem (pga omdragning av 
biltrafik etc) 

Förändrade krav från 
hyresgästerna för att de har fått 
ökade krav på tysthet. 

Ventilationsanläggningar (påverkar 
även energiförbrukningen) 
Där vi har många pers/lägenhet (ex 
3,6) har vi hög energi- och 
vattenförbrukning 

En mängd småproblem, ex 
entrépartier, hissar, byte av 
takkonstruktioner 

Fasader
Fasadskador; balkonger, 
droppnäsor som spricker, 
putsskador 

Tak
Yttertak (pga. åldern på
husen); läckage 

Tak (förr eller senare) 

Fönster
Fönster som måste bytas, 
målas om eller plåtinklädas 

Träfönster 

Fönster 

Nya lagar & normer som 
medför krav på förändringar 

För låga köksinredningar 
(förändrade normer) 

Slitage allmänna utrymmen 
(främst i studentboenden) 
Har som kommunalt bostadsbolag 
mycket stort slitage 

Var finns de största problemen i beståndet?

Stammar, rör, 
installationer

Vattenskador

Förbrukning, ventilation

Otrygghet

Klagomål 
lyhördhet/ljud

Underhåll

Förändrade 
krav/normer

Slitage

Vattenskador! 

Problem med rörelser i trähusen; 
orsakar sprickor i ytskikten i 
badrummen samt problem med 
dörrupphängningar och skevheter 

Våta badrum, särskilt i husen byggda 
1960-80 

Vattenskador i vissa fastigheter, det 
blir omfattande skador 
Ytskikt i garage, orsakar läckage 

Installationer – alla rör i 
fastigheterna ex varmvatten, 
värme etc. 

Rörsystem (pga. åldern på husen) 
läckage, stopp 

Stammarna 

Den otrygga miljön som de 
boende  känner 

2:a handsuthyrare --> problem-
hyresgäster 

Ljudproblem (pga omdragning av 
biltrafik etc) 

Förändrade krav från 
hyresgästerna för att de har fått 
ökade krav på tysthet. 

Ventilationsanläggningar (påverkar 
även energiförbrukningen) 
Där vi har många pers/lägenhet (ex 
3,6) har vi hög energi- och 
vattenförbrukning 

En mängd småproblem, ex 
entrépartier, hissar, byte av 
takkonstruktioner 

Fasader
Fasadskador; balkonger, 
droppnäsor som spricker, 
putsskador 

Tak
Yttertak (pga. åldern på
husen); läckage 

Tak (förr eller senare) 

Fönster
Fönster som måste bytas, 
målas om eller plåtinklädas 

Träfönster 

Fönster 

Nya lagar & normer som 
medför krav på förändringar 

För låga köksinredningar 
(förändrade normer) 

Slitage allmänna utrymmen 
(främst i studentboenden) 
Har som kommunalt bostadsbolag 
mycket stort slitage 
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