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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER  
FÖR FLERBOSTADSHUS MED TRÄSTOMME 

 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av resultatet av forskning bedriven på Luleå tekniska 
universitet mellan 2007-2009. För en utförlig beskrivning av det empiriska materialet, 
datainsamlingsmetod och analys hänvisas till den tekniska rapporten, rapport 2009:XX.  

Beskrivning av materialet   
Ekonomisk data är insamlat på 19 fastigheter i Sverige, varav 11 med trästomme och 7 med 
betongstomme (samt en unik fastighet som beskrivs nedan), med spridning mellan utvalda 
variabler (se tabell 1). 
Tabell 1. Spridning hos studerade fastigheter 

Variabel Spridning 

Geografisk placering Fastigheter från Haparanda till Helsingborg  

Ägarform/förvaltartyp Privata bolag, Kommunala bolag och Bostadsrättsföreningar (totalt 14 
olika fastighetsägare) 

Fastighetsförvaltare 10 olika fastighetsförvaltare 

Byggnadskarakteristika Inflyttningsår (från 1996 till 2007), storlek (594-9033 m2; 8-206 
lägenheter; 1-6 byggnader; 2-6 våningar) 

Fördelning av kostnader   
Uppvärmning står för 30 % av totala driftskostnaderna för de 19 fastigheterna i studien. 
Kostnaden för fastighetsskötsel och de taxebundna kostnaderna (VA, El och Renhållning) står 
för 20-25 % vardera av totala driftskostnaderna, därefter följer administrationskostnader på 
10 %. Fastigheternas relativt låga ålder gör att underhållskostnaderna fortfarande är små i 
jämförelse med fastighetsbeståndet i Sverige. 

Totala drift- och underhållskostnader   
En jämförelse av träfastigheternas drift- och underhållskostnader mot fastighetsbeståndet i 
Sverige gjordes genom en normering av årskostnaderna mot Statistiska Centralbyråns 
(SCB:s) årliga statistik. Genom normering elimineras effekterna av faktorer som byggnadens 
ålder, storlek, geografisk placering och ägarform samt möjliggörs jämförelse av kostnadsdata 
från olika bokföringsår.   
Tabell 2. Drift- och underhållskostnader 

 Fastighetsbeståndet 
i Sverige Träfastigheter Betongfastigheter 

Drift- och underhållskostnad 1 1,030 1,041 
    

Drift (inkl uppvärmning) 1 1,09 1,12 
Underhåll och reparationer 1 0,89 0,99 

 

I jämförelsen mot SCB:s statistik (se tabell 2) finns en liten skillnad mellan drift- och 
underhållskostnader för fastigheter med trästomme och övriga fastighetsbeståndet i Sverige.  
 
 
 



 

 

För de studerade fastigheterna med betongstomme är dock avvikelsen från genomsnittet än 
större. Avvikelsen mot SCB:s statistik kan bero på fastigheternas relativt begränsade antal. 

Uppvärmning  
Det finns inget i denna studie som stödjer uppfattningen om att en tung stomme är 
energibesparande. Uppvärmningskostnaden för fastigheter med trästomme är lika eller något 
lägre än genomsnittet i Sverige (96 %). Det skiljer dock mellan olika ägarformer där 
kommunala fastigheter tycks ha en betydligt lägre och bostadsrättsföreningar en högre 
uppvärmningskostnad. De privat ägda fastigheterna följer genomsnittet. De totala drifts- och 
underhållskostnaderna för bostadsrättsföreningarna med trästomme ligger över genomsnittet 
medan motsvarande kostnader för hyresrätterna är lägre än genomsnittet med följd att 
medelvärdet för samtliga fastigheter med trästomme hamnar nära genomsnittet för 
fastighetsbeståndet i Sverige (se tabell 3). Ägarform tycks påverka kostnaden mer än stomtyp.  
Tabell 3. Kostnader för uppvärmning samt för drift och underhåll, uppdelat på olika ägarformer 

Fastigheter med 
trästomme 

Fastighets- 
beståndet i 

Sverige 

Bostads- 
rätter Kommunala Privata Totalt 

Uppvärmning 1 1,140 0,730 1,020 0,960 

Total kostnad, drift 
och underhåll 1 1,235 0,946 0,937 1,030 

Case   
En jämförelse inom en unik fastighet uppförd 2000-2001 bestående av två identiska 
byggnader, en med trästomme och en med betongstomme, är genomförd och visar på en 
kostnadsfördel för träbyggnaden (se tabell 4) . Det är ingen skillnad på kostnad för hittills 
utfört underhåll hos de två byggnaderna. Däremot är totala fjärrvärmeförbrukningen 21 % 
lägre och planerat underhåll under förvaltningsskedets första 25 år 6 % lägre för 
träbyggnaden. 
Tabell 4. Parvis jämförelse av fastighet bestående av en träbyggnad och en betongbyggnad   

 Träbyggnad Betongbyggnad 

Energiförbrukning (fjärrvärme) 81 kWh/år,m2 103 kWh/år,m2

Förväntat underhåll (i 25-årig underhållsplan) 1 555 kr/m2 1 657 kr/m2

 
 

 
Slutsats 

De studerade flerbostadsfastigheterna med trästomme uppvisar en liten 
positiv kostnadsfördel i drift och underhåll gentemot studerade fastigheter 

med betongstomme. 
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