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Sammanfattning
I denna rapport presenteras Hallands situation rörande flervåningshus i trä. Efter ett
drygt 100 årigt förbud mot att uppföra denna typ av byggnad, har det
uppmärksammats att relativt få flervåningshus i trä byggts i Halland. Det finns
kunskap och närhet till råvara, men ändå har införandet av flervåningshus i trä inte
tagit fart. Syftet med denna studie är att undersöka hur byggandet av flervåningshus i
trä i Halland ser ut och jämföra detta med andra delar av landet. Genom nio
intervjuer, varav sex med de allmännyttiga bostadsbolagen i Halland och tre med
trähusproducenter, undersöks anledningarna till att situationen ser ut som den gör.
Vidare presenteras olika möjligheter för införandet av flervåningshus i trä. Resultatet
från studien bygger på de utförda intervjuerna, litteraturstudier och seminarier om
flervåningshus i trä.
I studien har en jämförelse med Småland och i synnerhet Växjö gjorts. Detta med
anledning av att det är ett landskap som ligger nära Halland, och som betraktas vara
långt fram i utvecklingen när det kommer till flervåningshus i trä. Växjö är den
staden i Sverige som först uppförde ett flervåningshus i trä. De har sedan dess jobbat
hårt med att fortsätta bygga denna typ av byggnader. I jämförelse mellan dessa två
landskap uppmärksammas det att Småland ligger långt före Halland, trots att det
råder likvärdiga förutsättningar med närhet till skogsindustri.
Sverige består till över två tredjedelar av skog och med bra skogsvårdslagar är
tillväxten garanterad. Detta gör att trä är ett bra val vid byggande både då landet
innehar mycket av råvaran, men också då trä är ett miljövänligt val. I och med
förbudet som infördes har utvecklingen för flervåningshus i trä stått stilla, medan de
andra byggmetoderna kunnat utvecklas. Detta har medfört att det funnits fördomar
kring användandet av trä i flervåningshus. I stor utsträckning har dessa fördomar
minskat till följd av att det byggts sedan förbudet hävdes. Trots det finns mycket av
dessa kvar och den största orsaken bakom det är okunskap. Det utförs mycket arbete
för att sprida kunskapen och ämnet är högaktuellt, men för att öka marknadsandelen
krävs ännu mer.
Trots att Halland har goda förutsättningar till att uppföra flervåningshus i trä har
införandet inte tagit fart. En stor anledning till detta är att det är svårt att säkert
uttala sig om kostnader för att bygga i trä, i jämförelse med exempelvis betong. Detta
gör att många inte vågar bygga i trä, då de är rädda för höga kostnader som medför
att de går med förlust. Ett annat återkommande problem är stegljud. Detta då
stegljud anses vara det enda verkliga kvarstående problemet, när det kommer till att
konstruera flervåningshus i trä. Det finns lösningar till detta men mer utveckling
krävs för att detta problem ska bedömas vara löst. Det är emellertid inte enbart
problem när det kommer till kostnad och konstruktion. Intervjuerna har visat att en
del lagar även hämmar byggandet av flervåningshus i trä, då vissa av dem inte är
anpassade till denna typ av byggmetod.
Framtiden för flervåningshus i trä ser ljus ut trots problemen som kvarstår.
Branschen måste lita på den kunskap som finns för att utvecklingen ska gå framåt.
Samtidigt måste även miljöaspekten som trä för med sig i byggnader lyftas fram ännu
mer. Detta i kombination bör leda till att fler anammar byggmetoden, vilket bör leda
till att byggandet av flervåningshus i trä ökar.
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Abstract
This paper is based on interviews, a literature study and seminars. It describes the
situation in Halland when it comes to multi-story housing built in timber. From 1874
to 1994, Sweden had a regulation that prohibited construction of timber houses with
more than two stories as a result of big city fires. After the regulation was revoked,
people started to build multi-story houses in timber again. Compared to the rest of
the country there was not that many built in Halland. Construction entrepreneurs
here possess the right competence and it is close to the raw material. Even though
that, there are only five multi-story houses built in the county.
Result from this study shows that the main problem of implementing multi-story
housing built in timber is biases and lack of knowledge. Many of the players in the
construction industry do not base their decisions on fact when it comes to choose
timber or not. This in combination with a lack of information regarding financial
issues and unfavorable regulations has resulted in a slow development of the
implementation of multi-story houses. The reasons behind this are discussed in the
paper and some possibilities of change are presented.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Fram till 1994 fanns det ett förbud på att bygga hus med fler än två våningar i trä.
Anledningen var att det på sent 1800 tal varit mycket stadsbränder. Förbudet var
tillsatt för att förhindra detta. I samband med att Sverige gick med i EU ändrades
regelverket i hela Europa. Förbudet togs då bort och ersattes av funktionskrav, vilket
innebar att alla byggnader oavsett konstruktion ska uppfylla samma krav på funktion
och säkerhet. Efter regeländringen 1994 började kunskapen om att bygga
flervåningshus i trä både tekniskt och arkitektoniskt ta fart [1].
Idag byggs cirka 10 procent av flervåningshusen med trästomme [1]. Fram till år
2020 finns ett mål om att andelen ska uppgå till 20 procent [2]. Enligt en forskare vid
Linköpings Universitet kan andelen uppgå till hela 50 procent redan 2025 [46].
Sverige är ett land med stor tillgång till trä. Hela 69 procent av landarealen består av
olika typer av skog [3]. Att bygga i trä är billigt samtidigt som det går att uppföra
byggnader snabbt och effektivt [1]. På grund av detta är trä ett bra val vid byggande
av flervåningshus i trä.
Det har byggts ett flertal flervåningshus i trä runt om i Sverige, men inget högre än
åtta våningar. I norska Bergen finns världens högsta trähus på 14 våningar och i
Storbritannien finns ett massivträhus på nio våningar. Förebilder finns i regioner i
Europa och USA där nya tekniker utvecklats fortare, så som hybridsystem. Trots att
Sverige redan bygger högt i trä finns det lärdom att hämta från andra länders
utveckling, för att bygga ännu högre även i Sverige [4].
Idag byggs 90 procent av småhusen med en trästomme, vilket är i majoritet. När det
gäller flervåningshus i trä är andelen endast 10 procent [1], [5]. Det finns ett behov av
att ändra denna trend, då trästommen har många goda fördelar. Trä är miljövänligt,
helt återvinningsbart, lätt att hantera och transportera och mer därtill.
I figuren nedan ges en överskådlig bild över hur de senaste 100 åren sett ut för
flervåningshus i trä. Det började med ett förbud som sedan hävdes och startade en ny
utveckling för flervåningshus i trä.

Historia ﬂervåningshus i trä

1874
Förbud införs mot a4 bygga
ﬂervåningshus i trä

1990
Växjö får dispens för a4 bygga e4
trevåningshus i trä

1994
Förbudet tas bort och det blir
Ellåtet a4 bygga ﬂervåningshus i
trä igen

Figur 1.1: Tidslinje som visar historien för flervåningshus i trä
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2014
Lindbäcks bygg får en order av
Rikshem som innebär a4 dem ska
bygga 2500 lägenheter fram Ell
2020

1.2 Problembeskrivning
Efter kontakt med kommunerna i Halland har det identifierats att flervåningshus i
trä saknas i projekteringen. Det har antytts att det till skillnad från i många andra
delar av landet, byggs få flervåningshus i trä i Halland. Med grund i detta finns det ett
behov av att säkerställa mängden byggande i Halland och även ta reda på varför det
ser ut som det gör. För att göra detta behövs en kartläggning av för- och nackdelar
med byggnader i trä, och med den kunskapen som bas ta reda på hur och varför det
ser ut som det gör i Halland. Tillgång till råvaran trä är stor i landet och kunskapen
finns där. Varför byggs det då inte mer flervåningshus i trä?

1.3 Syfte, målsättning
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur byggandet av flervåningshus i
trä ser ut i Halland och jämföra detta med andra delar av landet.
Målet är att presentera olika anledningar till att trä väljs bort i sammanhanget och
lägga fram olika idéer till att ändra denna trend. Förhoppningarna är också att kunna
bidra till att olika aktörer i branschen får upp ögonen för att använda trä i
flervåningshus.

1.4 Metod
För att uppnå detta examensarbetes syfte och mål har en kvalitativ studie med
metoder som litteraturstudier, intervjuer och studiebesök valts.

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet fokuserar på Halland. För att kunna göra en jämförelse med övriga
landet har en undersökning utförts, för att se hur många byggnader av denna typ som
byggts i Småland. Detta landskap angränsar till Halland. Dessutom ligger Växjö i
Småland, en kommun som varit mycket framgångsrika inom området.
Intervjuerna i detta arbete valdes att hållas med de allmännyttiga bostadsbolagen i
varje kommun i Halland. Anledningen till detta är för att dessa bostadsbolag bygger
mycket, samt att de styrs av politiken. I fas två hölls även intervjuer med
trähusproducenter, för att få en bild om hur de tänker och om de har några idéer med
möjliga lösningar för att öka användandet av trä vid byggnation av flervåningshus. Då
arbetet handlar om flervåningshus studerades byggnader med fler än två våningar.
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2 Flervåningshus i trä
2.1 Definition
Under förbudstiden användes trä i flervåningshus med fler än två våningar. Dock var
den vertikalt bärande stommen av annat material, exempelvis tegel eller betong, och
därför klassades det som stenhus. Takkonstruktionen byggdes praktiskt taget alltid av
trä, och från 1950-talet byggdes utfackningsväggarna också av trä. Som tidigare
nämnt var det först 1994, som det blev tillåtet att använda sig av trästomme i
byggnader högre än två våningar [1].
Definitionen som används för flervåningshus är en byggnad med fler än två våningar
[4]. Flervåningshus i trä definieras som en byggnad med en vertikalt bärande stomme
av trä [1].

2.2 Råvaran trä
Sverige är ett land med stor tillgång till trä. Hela 69 procent av landarealen består av
skog av olika slag [6]. Trots det utgör Sveriges skog mindre än en procent av all
världens skog, samtidigt som fem procent av alla skogsprodukter i världen genereras
från Sverige. Av den globala exportmarknaden står Sverige för cirka tio procent [7].
En stor anledning till att landet har bra skogsproduktion är skogsvårdslagen från
1903. Denna innebär att för varje avverkat träd måste tre nya planteras för att
garantera återväxten. Den innehåller också regler om hur mycket skog som får
avverkas och av vilken sort. Anledningen till att denna lag trädde i kraft var på grund
av att Sveriges skogsproduktion var väldigt låg för cirka 100 år sedan. Den var gles,
mycket avverkad och användes till skogsbete för djur. I slutet av 1800 talet var det så
illa att staten behövde agera för att skogen även i framtiden skulle få vara en viktig
råvarukälla för landet. Till följd av detta togs skogsvårdslagen fram [7]. Mängden
skog som avverkas i landet uppgår till 85 miljoner skogskubikmeter per år, och
tillväxten är hela 120 skogskubikmeter per år [6].

2.3 Potential för flervåningshus i trä i Halland
Det har uppmärksammats att kommunerna i Halland saknar bebyggda
flervåningshus i trä, även om Varberg har byggt ett antal flervåningshus i trä.
Bostadsbristen i kombination med klimatfrågan är två stora skäl till att landet
behöver bygga mer i trä. Med den bostadsbrist som råder runt om i landet, måste det
varje år fram till 2025 byggas cirka 70 000 nya bostäder [8]. Det industriella
träbyggandet kan vara en lösning till detta problem, då det bidrar till att fler bostäder
byggs på kortare tid tack vare prefabricering. Intresset av flervåningshus i trä har på
senare år ökat, men i Halland där resurserna är nära till hands saknas fortfarande
detta i byggandet. Överlag har intresset ökat hos ett flertal kommuner och
anledningen är ganska tydlig, då det kommer krävas effektiva och klimatsmarta
byggmetoder för att tillfredsställa bostadsbristen. Att det fortfarande råder fördomar
mot trä när det kommer till husbyggande är ett faktum, men i själva verket handlar
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det om kunskapsbrist. Rörande utvecklingen av flervåningshus i trä har Växjö blivit
en av de ledande kommunerna, som agerar som en förebild för andra delar av
Sverige. Växjö har under en längre tid haft en hög takt i bostadsbyggandet och för
dem har det blivit extra viktigt att vara en ledande roll inom träbyggandet. Många av
Sveriges kommuner lider av bostadsbrist, och i takt med att vi blir fler och fler i
landet förvärras problemet. Om Sverige bygger mer flervåningshus i trä är detta ett
utmärkt sätt att minska på den bostadsbristen som råder [9].

2.4 Att bygga i trä
Några av de fördomar trä står inför är brand, fukt, akustik, stabilitet och underhåll.
Trä som byggnadsmaterial är ett miljövänligt-, förnybart- och ekologiskt material.
Förutom detta bidrar trä i en konstruktion med många andra goda fördelar. Trä är i
förhållande till sin vikt ett starkt material som ger hög bärförmåga, vilket gör det
lätthanterligt. Att hantera materialet kräver enklare bearbetningsverktyg och
ändringar i efterhand är möjliga. Stor flexibilitet och den låga vikten bidrar till snabb
montering, vilket i sin tur bidrar till kostnadsbesparingar och industriellt byggande
[10], [11]. Trä är ett förnybart material som växer genom fotosyntesen och binder
koldioxid [2]. Även om trä är ett brännbart material är det viktigt att komma ihåg att
vid brand bildas ett kolskikt, och innanför detta skikt finns trä med sina ursprungliga
egenskaper. Detta gör att trä kan upprätthålla sina ursprungliga egenskaper under en
lång tid vid brand [12].
Ett trähus förknippas ofta med att vara ett hus som är byggt helt i trä, alltså både
stomme och fasad i trä. En byggnad med en stomme i trä definieras som ett trähus.
Byggnaden kan sedan ha en fasad av trä, tegel, puts, betong eller plåt och fortfarande
klassas som ett trähus. En fördom som trä ständigt står inför är underhållsaspekten.
Trä är ett av många material som kräver underhåll, samtidigt som det enkelt kan
repareras eller bytas ut. Att bedöma hur mycket underhåll en träkonstruktion
behöver, beror helt på dess material, utformning, användning, omgivning med mera
[13].
Trä har låg värmekonduktivitet, vilket innebär att den totala värmetransporten som
sker genom ledning, strålning och konvektion är låg. Detta i kombination med att trä
i normal användning innehåller mycket vatten, som vid en brand sänker
temperaturen, resulterar i att trä brinner med en låg hastighet på 36mm per timme.
Dessutom bildas ett isolerande kolskikt som har lägre värmekonduktivitet än trä,
vilket skyddar det opåverkade träet i kärnan. I och med detta behåller träets kärna sin
fulla bärförmåga [10].
På 1800-talet var trä även då ett aktuellt byggnadsmaterial. När funktionskraven kom
efter lagändringen, etablerades nya byggsystem för att dessa skulle uppfyllas.
Boverket har idag anpassat sig och det sker ständiga förbättringar. De funktionskrav
som infördes innebar att olika lösningar på hur brandskyddskravet kunde uppfyllas
togs fram, vilket var det problematiska för flervåningshusen tidigare. Dessa krav från
1994 har även börjat räknas in mer och mer i de traditionella
beräkningsprogrammen, vilket är en stor fördel för konstruktörer [1]. Byggsystem
4

som används vid byggnation av flervåningshus i trä är: pelar-balkstomme med
bjälklag, lastbärande väggar med bjälklag, konstruktionsvirke KL-trä, moduler och
hybrider [14].
Samtidigt som trä bidrar med många fördelar finns det nackdelar som bör kännas till
och bearbetas. Den nya lagen som kom 1994 innebär att alla byggnader ska uppfylla
samma funktionskrav, vilket gör att det ställs höga krav på trä. Användandet av trä i
konstruktionen bidrar till ett mer komplicerat arbete, eftersom det måste uppfylla de
funktionskrav som finns för brand-, ljud- och fuktsäkerhet. Trä är ett relativt lätt
stommaterial vilket gör att det krävs mer för att uppfylla ljudkraven i jämförelse med
en betongkonstruktion. Eftersom trä är ett organiskt material är det också känsligare
än exempelvis betong, eftersom det kan brytas ner, mögla och ruttna [4], [15].
Enligt brandskyddsföreningen är brandsäkerheten på ett flervåningshus i trä inte så
hög som dem som förespråkar användningen av trä säger. Funktionskraven för brand
skyddar i princip bara människorna i byggnaden, vilket i och för sig är väldigt
positivt. Men skyddet mot att stommen i byggnaden ska börja brinna har inte varit
prioriterat, vilket gör att när branden tar fäste i stommen är det i princip omöjligt att
rädda byggnaden [16]. Detta händer inte på samma sätt med betong, eftersom att
betong inte brinner [10].
Det största problemet för flervåningshus i trä är så kallade stegljud. Detta ljud
transporteras i byggnader antingen genom direktljud eller flanktransmission. Med
direktljud menas det ljud som transporteras direkt genom väggar och bjälklag.
Direktljud kan motverkas genom att ljudisolera bra. Detta medför dock väldigt tjocka
bjälklagsdimensioner, som tidigare nämnt kan skapa problem med totalhöjd på
byggnaden. Även om direktljudet motverkas finns ändå flanktransmissionen kvar,
vilket innebär att ljudet transporteras via anslutningar mellan väggar och bjälklag.
[17].

2.5 Trä – ett klimatsmart val
Trä har använts som byggmaterial sedan länge, och det är det enda helt förnybara
byggmaterialet [18]. Från att trädet börjar växa i skogen tar det hand om koldioxid
genom fotosyntesen [19]. I samband med att produktionen av en byggnad drar igång
används dock energi vid olika processer, men det är bara en bråkdel av vad som
används vid tillverkning och byggnation med andra material [18]. När byggnaden är
klar samlar träet upp stora mängder koldioxid, som lagras i materialet fram till
förbränning [19]. Vid förbränningen kan värmeenergin tas tillvara på, och de
restprodukter som blir kvar är samma restprodukter som blir kvar efter mikrobiell
nedbrytning. Detta är den naturliga nedbrytningen som sker, när ett dött träd faller
till marken i skogen och bryts ner. Vid förbränningen återvinns träet och energi
produceras, vilket inte kan ske med exempelvis betong [20]. För att ta tillvara på träet
ännu mer kan vissa delar från byggnader som rivs återanvändas, så som dörrar och
fönster. Detta gör att livscykeln för träet förlängs vilket ökar fördelarna med trä [21].
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Eftersom trä är en råvara som är oändlig om den hanteras på rätt sätt, kommer den
inte ta slut. Naturgrus är däremot en ändlig råvara, vilket gör att den inte bör
användas i onödan. Eftersom naturgrus är en av komponenterna i betong, är
användandet av detta byggmaterial en bidragande faktor till att naturgruset används
upp [10]. I Sverige används merparten av allt naturgrus till betong [22]. Detta utgör
ett problem då naturgruset bland annat är en viktig grundvattenresurs [23], [24].
Det går åt enorma mängder energi vid tillverkningen av betong jämfört med när trä
förädlas. Dock kompenseras detta något eftersom betonghus lagrar överskottsvärme
under användningstiden, och minskar då energianvändningen. Utsläppen som sker
vid tillverkning av betong är framförallt från cementen. CO2 utsläppen från
tillverkningen av cement svarar för tre till fyra procent av alla världens utsläpp [25].
Den totala klimatpåverkan för trä är runt 180 kg CO2 eq/m2 medan siffran för betong
är hela 420 kg CO2 eq/m2. I dessa siffror har effekter av koldioxidlagring inkluderats
[26].
Tidigare stod byggprocessen för 15 procent av klimatpåverkan och
energianvändningen, med resterande del tillhörande driftsfasen. Detta har visat sig
att inte stämma, då siffrorna för dagens nybyggnation är ungefär lika stora under
både byggprocessen och driftsfasen. Anledningarna till detta är att
energianvändningen under driftsfasen minskat och att mer förnybar energi används
[27].
I undersökningen från Svenska Miljöinstitutet används resultaten från arbetet till att
ta fram en livscykelanalys för ett flervåningshus i trä. Sedan jämförs dessa med en
tidigare framtagen livscykelanalys för en liknande byggnad, som är byggd i betong.
Även om jämförelsen är förenklad framgår det ändå att användningen av trä
resulterar i att klimatpåverkan och energianvändningen under byggprocessen är
mindre än hälften än vid användning av betong. Anledningen till skillnaden är som
ovan nämnt att det krävs mycket mer energi vid tillverkning av betong än trä.
Eftersom tillverkningen av material är den stora källan till klimatpåverkan i
byggprocessen har trä en stor fördel när det kommer till miljöfrågan [27].

2.6 Byggsystem flervåningshus i trä
De vanligaste stomsystem som förekommer i träbyggnader är pelar-balksystem,
skivsystem av massivträ och regelsystem. De tre stomsystemen kan sedan
kombineras i tre olika byggmetoder: platsbyggt, prefabricerade planelement eller
prefabricerade volymer. I samband med flervåningshus i trä är oftast planelement
eller volymelement aktuella, där det första ses som ett öppet byggsystem och det
senare som ett slutet [28], [14].
Planelement kan bestå av bjälklag, innerväggar eller ytterväggar som är tillverkade av
reglar eller massivträ. Med dessa planelement kan olika kombinationer förekomma,
exempelvis kan andra leverantörers system sammankopplas [29].
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Volymelement räknas som ett slutet system då det tillverkas av samma leverantör,
genom att planelement sammansätts till självbärande moduler. Fördelen med
volymelement är att det kan innehålla ett eller flera rum som består av väggar, golv
och tak. Detta gör att varje volym är självbärande och kan kopplas samman med
andra volymer [14].

2.7 Exempel på byggsystem
2.7.1 Lindbäcks – volymelement
Lindbäcks Bygg har levererat volymelement i trä sedan början av 90-talet. Företaget
har främst inriktat sig på flerbostadshus i två till sex våningar. De räknas som en av
de största aktörerna på marknaden, när det kommer till att uppföra flerbostadshus
med egenproducerade volymelement i trä. Deras volymelement tillverkas av reglar
och limträ. Att producera volymelement innebär att väggar, golv och tak monteras
ihop och utrustas med inredning redan i fabriken. Förtillverkningsgraden på
volymelementen är extremt hög och de levereras kompletta till byggarbetsplatsen.
Volymelementen monteras ihop till en enhet tillsammans med takkonstruktioner på
byggarbetsplats [30].
2.7.2 Moelven byggmodul
Moelvens produkter till den industriella byggprocessen klassas som nordens
bredaste. De erbjuder byggmoduler i trä till äldreomsorgen, skolor, flerfamiljshus och
studentboende. Moelvens närhet till skogsområden minskar transporttiden av
råmaterial och bidrar till en snabb byggnadsprocess av enheterna i deras fabriker. De
erbjuder all kompetens under samma tak. Med den bostadsbrist som råder, är
Sverige i stort behov av flervåningshus. Moelven erbjuder byggmoduler till
flervåningshus i trä, som är inflyttningsklara på 10 veckor efter det att grunden gjutits
[31].
2.7.3 Martinssons
Martinson som är en stor producent av planelement levererar flerbostadshus i trä,
som byggs med deras moderna byggsystem i KL-trä. Deras byggsystem består av
kompletta stomsystem i massivträ och limträ. Med detta byggsystem kan de korta ner
byggtiden betydligt och bidra med konkurrenskraftiga totalkostnader [32].
2.7.4 Derome
Derome är en av de aktörer på marknaden som vill bidra till ett hållbart byggande. De
erbjuder en plattform med olika byggsystem i trä. Med byggsystemet är det möjligt
att bygga upp till 6 våningar. Genom att de tagit fram ett byggsystem som erbjuder
flervåningshus i trä räknas de också som en drivande aktör i ett nationellt
träbyggnadsprojekt, där fokus ligger på att främja träbyggandet. Det har som mål att
ligga i framkant när det kommer till att erbjuda byggsystem i trä till såväl villor, som
höga hus i trä. Att använda trä i byggandet för med sig många fördelar i jämförelser
med andra byggnadsmaterial. Det är ett miljövänligt och resurssnålt byggnadssätt.
De har också möjlighet att tillverka och montera alla stommar i egen fabrik, vilket gör
det möjligt för dem att garantera deras produkter med jämn och god kvalitet [33].
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2.8 Innovationsspridning
För att beskriva anledningarna till varför situationen i Halland ser ut som den gör när
det kommer till flervåningshus i trä, presenteras i denna del en teori om
innovationsspridning. En innovation definieras som en ny idé, produkt eller tjänst
som kommer till användning. Det finns teorier om hur innovationsspridning sker.
Rogers (2003) delar in adoptörer i olika kategorier beroende på när de tar
innovationen i bruk. Detta då den allmänna sanningen är att människor och
organisationer hänger på nya trender olika fort. Genom flertalet studier har fem
kategorier av olika typer av adoptörer tagits fram. Dessa kategorier är:
1. Innovatörer (Innovators), vilket förknippas med våghalsig, riskvillig och
äventyrlig, är den första kategorin. Dessa spelar en viktig roll i möjliggörandet
av innovationsspridning, då det är dem som tar första steget. Egenskaper i
denna kategori är bland annat förmåga att kunna förstå teknik, stå emot
osäkerhet och acceptera motgångar.
2. Tidiga brukare (Early adopters) är den respektingivande kategorin, då det är
dem som är förebilder för potentiella adoptörer. De innehar ofta höga
positioner och därför är beslut om att välja rätt innovation viktig för att behålla
sin centrala roll. Tidiga brukare har höga ambitioner om att sprida vidare
innovationen.
3. Tidig majoritet (Early majority) anses vara gruppen som tar innovationen i
bruk först när den noggrant genomtänkts. Denna kategori utgör en tredjedel
av anhängarna och är viktiga, då de binder ihop de tidiga med de sena
anhängarna. En nämnvärd egenskap i denna grupp är att dem har en positiv
inställning till innovationer, men vill inte vara först med att gå med.
4. Sen majoritet (Late majority) utgör också denna en tredjedel av anhängarna
och förknippas ofta med att vara skeptiska. Denna grupp går med när
majoriteten gjort det. Detta beror ofta på att de måste ur ett ekonomiskt
perspektiv eller på grund av grupptryck. Egenskaper till denna kategori är att
de ofta är försiktiga, måste övertygas för att gå med och ofta är påtryckningar
nödvändiga. De innehar ofta begränsade resurser, vilket medför att
osäkerheter måste vara borta innan det känns säkert att ta innovationen i
bruk.
5. Eftersläntrare (Laggards) är den konservativa gruppen som är sist med att ta
innovationen i bruk. Egenskaper är att de är misstänksamma för nya saker
men att denna misstänksamhet kan vara berättigad. Detta med anledning av
att de ofta besitter mycket små resurser, vilket medför att de måste vara säkra
på att innovationen fungerar innan de kan gå med.
Ovanstående kategorier är utformade av i huvudsak tre aspekter, vilka är
socioekonomisk status, personlighet och kommunikativ förmåga. Något som bör
tilläggas är att påståendena i kommande stycke enbart är generaliseringar och inte
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ren fakta. Det vill säga att detta avsnitt inte beskriver alla fall utan bara i allmänhet
[34].
Aspekter som tas upp angående socioekonomisk status är att tidiga adoptörer
tenderar att vara mer bildande, inneha stora egendomar och hög social status, vilka
dem har till avsikt att utöka. När det kommer till personlighet har de inte gjorts
mycket forskning kring ämnet, då det är svårt att mäta personlighet. Dock har det
pekats på att tidiga adoptörer är mindre konservativa, hanterar abstraktion bättre
och är mer rationella. De är också mer
intelligenta och strävar efter utbildning, högre status och bättre jobb.
Kommunikationsaspekten visar att tidiga adoptörer är mer sociala och
kosmopolitiska, har större kontaktnät och är större opinionsbildare än sena
adoptörer [34].
I denna innovationsspridningsteori sätts de ovannämnda kategorierna in i en
normalfördelningskurva, som kan ses i figur 3:1. På så sätt ges en klar bild över hur
processen, från att den första till den sista adoptören tillkommer, genomförs. Där ges
också en översikt av i vilka skeden innovationsspridningen tar fart respektive avtar.
Denna teori fungerar för individer som organisationer, vilket det finns många studier
på [34].

Figur 3.1: Normalfördelningskurva som beskriver innovationsspridningsteorin ur
Rogers (2003).
Eftersom denna teori går att tillämpa i de flesta innovationsspridande situationerna,
kan detta också göras i situationen som råder med flervåningshus i trä. Anledningen
till att flervåningshus i trä kan anses vara en innovation, är eftersom det fram till år
1994 fanns ett förbud som sträckte sig över ungefär ett sekel. Under förbudstiden
kunde andra traditionella byggmetoder växa sig större på marknaden, och dominerar
nu i branschen. Efter 1994 när det blev tillåtet att bygga flervåningshus i trä igen, blev
detta en nystart för denna typ av byggande och på så sätt se det som en innovation i
branschen [34], [35].
Efter att ha utvärderat situationen i Halland samt andra delar av landet har det gjorts
en uppskattning om i vilken del som branschen befinner sig i dagsläget, med
avseende på införandet av flervåningshus i trä. Genom analysering av de olika
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kategorierna finnes ett samband mellan de senaste anhängarna och kategorin Tidig
majoritet. Anledningen till att denna slutsats dragits är för att de tidigare nämnda
egenskaperna i kategorin Tidig majoritet stämmer väl överens med den uppfattning
som de utförda intervjuerna, samt kontakten med andra branschpersoner gett.
Fortfarande är övergången från Tidiga brukare till Tidig majoritet i ett tidigt stadie.
Det krävs mer utveckling för att det med säkerhet ska kunna sägas att kategorin Tidig
majoritet är nådd [34].
Även om kunskapsspridning och uppmuntran till mer träbyggande sker i nuläget, kan
samband dras till vad Rogers (2003) tar upp i kapitlet om ”Strategy of least
resistance” i boken Diffusion of innovations. Här talar han om att pionjärer tenderar
att samtala med socioekonomiska eliten (vilket kan liknas med de som redan har
kunskap om och en positiv bild av flervåningshus i trä) när de i själva verket skulle
inrikta sig åt den massa som minst troligt kommer bli adoptörer. Detta eftersom det
är denna grupp som kräver mest bearbetning för att följa med i innovationer. Det
räcker inte med att några kan mycket, utan det är bättre om alla kan något [34].
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3 Metod
Genom att samla in bakgrundsinformation skapades en bas till studien. Därefter
utfördes intervjuer och deltagande på seminarier. Detta har gett studien en kvalitativ
karaktär då en genomgripande och ingående information av ett fåtal personer varit
nödvändig, för att uppnå syfte och mål. Genom den kvalitativa undersökningen
erhölls respondenternas egen uppfattning och tankar kring ämnet. I den fortsatta
texten beskrivs det utförda arbetet mer i detalj.

3.1 Inledande undersökning
Arbetet inleddes med att undersöka om det byggts färre flervåningshus i trä i
Halland, jämfört med andra delar av landet. Detta utvecklades med hjälp av
litteraturstudier och intervjuer, till att undersöka hur resonemanget går i branschen
när det kommer till att bygga flervåningshus i trä. Eftersom det länge funnits
fördomar kring att bygga i trä studerades även dessa. I ett senare skede hölls
intervjuer med de allmännyttiga bostadsbolagen i Halland, för att få en inblick i hur
de resonerar. De valdes också att intervjuas i första hand, eftersom de har stor makt i
frågor som berör bostadsbyggandet i kommunerna. Genom att använda flera olika
typer av källor kan tillförlitligheten av denna studie garanterats. Sammanställningen
av alla källor har utgått ifrån de seminarier som ägt rum. Där väcktes idéer och
tankar som bestämde inriktningen av studien. Genom att därefter utföra intervjuer
samt samla in annan information genomfördes arbetet, vilket ledde till det slutgiltiga
resultatet.
Eftersom detta examensarbete gått ut på att undersöka byggandet av flervåningshus i
trä i Halland har jämförelser med Småland gjorts, då det råder liknande
förutsättningar mellan dessa landskap. Redan från tidigt stadie fanns planer om att
jämföra med Växjö, som är långt fram inom området, då ett studiebesök i samband
med examensarbetet gjorts där. Denna jämförelse görs flera gånger genom hela
studien. Eftersom flervåningshus i trä är på frammarsch och högaktuellt, kan denna
studie ses som ett bidrag till utveckling av byggandet.

3.2 Litteraturstudier
Eftersom flervåningshus i trä är ett högaktuellt ämne just nu, finns det mycket åsikter
kring det. För att stödja detta och få en bra bakgrund till ämnet studerades
vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna som studerades togs fram med
hjälp av Google Scholar och compendex där publicerings år avgränsades till 2010.
Sökorden som använts genom hela sökandet är: Multi storey timber housing, multi
storey wood housing. Generellt sett är informationen från vetenskapliga artiklar och
böcker mer tillförlitlig än egna åsikter, som exempelvis kan samlas in vid en intervju.
Den för arbetet relevanta informationen kunde inte hittas i vetenskapliga artiklar
utan istället i bland annat branschtidningar och tidskrifter. Detta leddes således till
att de huvudsakliga källorna till arbetet inte är vetenskapliga artiklar.
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Branschtidningar och tidskrifter bearbetades för att sedan presenteras i den
empiriska delen. Anledningen till detta är att ämnet är högaktuellt just nu och att den
färska informationen hittas där. Mycket av den information om trä som finns på
internet är subjektiv eller sponsrad, vilket gör att källkritik varit oerhört viktigt i
sammanhanget. Fördelen med informationen som inte kommer från vetenskapliga
artiklar eller liknande, är att den ger god inblick i hur folk i branschen ställer sig till
de olika frågorna och vad de har för input. Detta är något som präglat stor del av
denna studie.

3.3 Intervju
Anledningen till intervjuer valts att utföras är framförallt för att ta del av personliga
åsikter, men även från organisationerna. Det finns mycket forskning inom området,
många leverantörer utvecklar kunskap och tillvägagångsätt för att uppföra denna typ
av byggnader bättre och bättre. Den information som söks är mer angående
ställningstagande från olika aktörer, exempelvis kommuner. Det varierar från
kommun till kommun, det är alltså ingen information som hittas genom
litteraturstudier. Därför ansågs intervjuer vara den metod som skulle ge den mest
relevanta informationen.
Frågeställningarna till intervjuerna arbetades fram efter att en utvärdering gjorts som
visat att det byggts få flervåningshus i trä i Halland. Genom att konstatera detta togs
frågorna fram med inställning av att undersöka varför och vilka möjligheter det finns
i framtiden. De frågor som ställdes hittas i bilaga 1 och bilaga 2.
Under studien genomfördes nio intervjuer varav sex av dem var med allmännyttiga
bostadsbolag i Halland och de resterande med träproducenter, för att möjliggöra
jämförelse mellan de olika intervjuerna. Intervjun utformades till en semistrukturerad, vilket innebär att frågor planeras i förväg. Här ges även möjlighet till att
ställa följdfrågor på respondentens svar. Detta för att få ut så mycket som möjligt av
intervjun [36]. Alla intervjuer spelades in efter medgivande av respondenten. Tiden
som avsattes till varje intervju var 60 minuter, vilket var viktigt för att stress inte
skulle bli en påverkande faktor. Efter att intervjuerna utförts sammanställdes de
skriftligt, för att sedan kategoriseras efter de teman som framstod.
Fördelen med intervjuer är att de ges svar på specifika frågor kring ämnet. En annan
fördel med intervju är att ett personligt bemötande ges, som kan leda till mer
information och andra synvinklar av ämnet. Många gånger är denna information
något som inte kan användas i arbetet, då den kan vara känslig för exempelvis
företaget, men som ändå kan ge en positiv inverkan för att öka förståelsen för ämnet.

3.4 Seminarier
Den 30 november 2016 höll Energi- och Miljöcentrum en kunskapsdag om stora
trähus med stöd från Sveriges Träbyggnadskansli. Från tidigare träffar kring hållbart
byggande med Energi- och Miljöcentrum, har företagare nämnt att det finns ett
behov av mer kunskap kring användandet av trä i större huskonstruktioner. Det finns
både dåliga erfarenheter och fördomar, som behöver utbildas bort. På träffen deltog
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byggföretag, arkitekter, bostadsbolag och konsultföretag. Då trä låg i fokus
presenterades information om fukt, brand, akustik, byggsystem, kostnader och
arkitektur. Sverige har kommit långt när det gäller att få upp byggandet av trä, men
fortfarande finns det mycket att utveckla och information som behövs spridas.
Nästa träff hölls i Växjö den 28 februari där Sveriges mest kompletta samling av
flervåningshus i trä presenterades. De personer som varit med och format
strategierna och beställt husen presenterade deras tänk, och gav en givande rundtur
på de pågående och färdigställda byggnationerna i trä. Det redogjordes också för hur
viktig klimatfrågan och ekonomin är i bostadsbyggandet.
Att delta på dessa träffar har bidragit till en kunskap om vad som krävs för att bygga
ett flervåningshus i trä, samt vad som behöver utvecklas för att byggandet av
flervåningshus i trä skall öka i Halland. Viktigast av allt är alla deltagares
diskussioner som väckt resonemang och bidragit till utformandet av
intervjuunderlaget.
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4 Studien om flervåningshus i trä
I detta avsnitt beskrivs de teman som intervjuerna lett fram till. Utifrån
respondenternas kunskap och åsikter behandlas ämnet flervåningshus i trä. Utöver
det görs också en jämförelse mellan situationen i Halland och Småland.

4.1 Halland i jämförelse med Småland
I denna del redogörs skillnader mellan Halland och Småland när det kommer till
byggande av flervåningshus i trä. Av 18 tillfrågade kommuner i Småland svarade 16.
Frågan som ställdes var ifall de byggt flervåningshus i trä, och som visas i diagram 2.1
svarade 28 procent ja och 22 procent sa att de hade planer på att uppföra en eller
flera byggnader med denna byggmetod. Endast 38 procent svarade att de varken
hade byggt eller planerade att bygga flervåningshus i trä. Detta ger ett resultat på att
mer än hälften av kommunerna som svarat i Småland, antingen hade byggt
flervåningshus i trä eller planerade att bygga dessa.
När det gäller Halland svarade alla sex kommuner. Hälften av dessa hade inte byggt
och inte heller planerat att bygga. Av resterande tre kommuner hade två kommuner
byggt i trä och en höll på att utvärdera ifall trästommen lämpade sig till ett projekt.
Görs en jämförelse mellan dessa landskap upptäcks att Småland ligger längre fram i
användandet av trästomme i flervåningshus. Från diagram 2.2 och 2.3 nedan kan en
jämförelse göras av de kommuner som svarat i varje landskap. Jämförelsen visar att
50 procent av Hallands kommuner bygger eller planerar att bygga flervåningshus i
trä, medan siffran för Småland är 56 procent.
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Kommuner i Småland som byggt FVHT
(totalt antal kommuner)
Ja/Planer
Nej
Inget svar

Figur 2.1: Kommuner i Småland som byggt flervåningshus i trä (totalt antal
kommuner).

Kommuner i Småland som byggt FVHT
(svarande kommuner)

Ja/Planer
Nej

Figur 2.2: Kommuner i Småland som byggt flervåningshus i trä (svarande
kommuner).

Kommuner i Halland som byggt FVHT
(svarande kommuner)

Ja/planer
Nej

Figur 2.3: Kommuner i Halland som byggt flervåningshus i trä (svarande
kommuner).
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4.2 Intervjuer allmännyttiga bostadsbolag
4.2.1 Kostnader
Att leverera byggnader som är kostnadseffektiva och hållbara är oerhört viktigt i
kommunerna. Idag upplevs en osäkerhet hos entreprenörerna när det kommer till att
bygga flervåningshus i trä. I och med detta blir kostnadsförslagen betydligt dyrare än
den traditionella betongstommen. Det krävs ett samordningsarbete från både
entreprenörer och byggherrar för att få ner de så kallade riskpåläggen, som i
dagsläget gör att trästommen konkurreras ut. Fortfarande saknas noggranna och
välarbetade jämförelserna mellan betongstommen och trästommen, vilket gör att en
del bostadsbolag i Halland saknar uppfattning om kostnaderna. I valet mellan
trästommen och betongstommen, är en viktig faktor att det skall vara ekonomiskt
försvarbart att välja trästommen.
Det har emellertid gjorts en jämförelse av Flem (Flem, B. K., iTRE) på ett projekt där
det byggts fem niovåningshus, klassade som passivhus, i massivträ. Där gjordes en
jämförelse mellan anbudet på massivträ, som faktiskt antogs, och tre andra anbud på
betong-stål hybrider. Resultatet av detta visar att anbudet med massivträ var det
billigaste alternativet, och skillnaden mellan detta och det näst billigaste anbudet var
på hela sex procent. Det ska dock uppmärksammas att projektet rörde sig om
passivhus, vilket är dyrare och svårare att bygga än vanligt klassade hus. Trots detta
visas det att trä inte behöver vara ett dyrare alternativ, och att jämförelser som denna
behövs för att påvisa detta [37].
Kunskapen om att trä är ett mer miljövänligt val finns i kommunen men
hållbarhetsmässigt är kunskapen något vag. Resonemanget till att delta eller till att
inte delta i ökandet av träbyggandet, beror framförallt på det ekonomiska. Kan de
allmännyttiga bostadsbolagen genom en jämförelse se att trähuset ger en bättre
ekonomi i själva investeringen, trots att det är en dyrare byggkostnad, ökar såklart
intresset. Generellt sett anses trähus vara dyrare och detta gör att beslutsfattarna
måste förstå fördelarna och innebörden med att använda sig av trä i stommen. Det
finns många fördelar med att bygga i trä och om kalkylerna går ihop, väntas det
byggas ett i Halmstad år 2019. För 10 år sen var solcellerna väldigt dyrt och idag har
kostnaderna för detta minskat enormt, vilket borde kunna jämföras med att mer
byggande drar ner på kostnaderna. Viktigt här är också att lyfta miljöaspekten och
låta det få ett värde i sig, som skulle kunna konkurrera med kostnaderna.
Träbyggandet har idag nått en viss mognad i politiken, vilket är betydelsefullt men
även det visar att det krävs mer. Projekteringen är en del i processen som kräver
mycket arbete och även om kunskapen om trä utvecklats och mognat behövs mer tid.
Det finns egentligen ingen orolighet kring att producenternas produkter inte fungerar
utan det är mer en kalkyl- och detaljplansfråga. Enligt bostadsbolagen finns det två
möjliga sätt att bidra till mer flervåningshus i trä. Antingen måste beställare med
hjälp av entreprenörer våga satsa för att lära eller får kommunerna ställa krav i
markanvisningen.
16

Vid tal om hyresbostäder är ekonomin överlag väldigt pressad. Trähusproducenterna
måste lyckas med att få ner priserna genom exempelvis högre prefabriceringsgrad.
Som tidigare nämnt anses inte själva produkten vara ett stort problem utan det är
mer kunskapsbrist som råder. Kostnaderna som krävs för att införa en ny produkt på
marknaden eller i en organisation är ofta dyra då utbildning krävs. Detta kan vara en
bidragande faktor till att producenterna ofta byggt i samarbete eller själva och på så
sätt inte nått ut till den offentliga sektorn.
En annan viktigt pengafråga är underhållet av fastigheten, vilket det råder stora
oklarheter om. Underhållet i en stomme är nästan obefintligt i jämförelse med
fasaden. Ett flervåningshus i trä behöver inte ha en fasad i trä, utan det vanligaste är
att någon storts puts används som fasadmaterial. Självklart skulle en träfasad göra
det mer uppenbart att det är ett trähus, men ur ett underhålls- ock
kostnadsperspektiv är andra material att föredra.
Det finns delar i landet som lyckats anamma träbyggandet och fått lyckade projekt.
Från Norrland ner till Stockholm finns det framgångsrika producenter som byggt en
del. Det finns då en fundering över vad det är som gör att byggandet av
flervåningshus i trä inte lyckats i samma utsträckning i Halland. Även om
producenterna där kan leverera konkurrenskraftiga priser finns Derome här som
borde kunna nå ut mer. De stora producenterna har mycket att göra och svårt att
leverera över hela landet, men det borde finnas någon som kan ta lärdom av dem och
göra samma i Halland.
4.2.2 Miljö
Miljö är en viktig fråga hos de allmännyttiga bostadsbolagen, dock finns en känsla av
att politiskt styre och pengafrågan konkurrerar kraftigt. Det finns hopp om att miljöoch klimatfaktorn ska få större utrymme och att flera skall värdesätta den. Samtidigt
som det rent miljömässigt är bättre att bygga i trä, borde upplevelsen av att bo i
trähus lyftas fram mer. Idag innehåller betong oerhört många tillsatsmedel och i
fråga om emissioner är trä ett bättre material för människan. Många allmännyttiga
bostadsbolag i Halland är med på träffar och dylikt för att ta till sig kunskapen om
träbyggandet, då de är medvetna om miljöaspekten. Det finns dock ingen klar policy
som säger att trä skall användas före andra material eftersom det är mer miljövänligt.
4.2.3 Orosmoment
I de utförda intervjuerna ser majoriteten inget problem med att använda trä vid
byggnation av flervåningshus ur en brandsynpunkt. Oavsett metod och material som
används för att bygga krävs en åtanke av brandskydd. De flesta anser även att det
bevisligen finns väl framtagna metoder för att skydda en fastighet med en stomme av
trä, mot brand. Det räcker bara att titta på alla flervåningshus i trä som byggts och
håller på att byggas just nu.
En respondent ansåg att trä fortfarande behöver bättre metoder för att brandskyddas
innan det skulle bli aktuellt för dem att använda trä i byggnation av flervåningshus.
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Resonemanget till detta är att betong fortfarande är betydligt bättre ur
brandsynpunkt än vad trä är, och därför väljs detta istället.
Även om stegljud i en träbyggnad är ett stort problem finns lösningar. En av dem är
att ha större volym, vilket emellertid medför högre våningsplan och eventuella
problem med att få in en byggnad inom detaljplanens bestämmelser. Det finns även
andra typer av lösningar, och enligt många av respondenterna är inte ljudproblemet
något som skulle sätta stopp för ett flervåningshus i trä.
Underhåll har varit ett återkommande ämne under samtliga intervjuer. Oavsett om
det varit branschfolk eller utomstående, har flera haft en negativ inställning till att
bygga flervåningshus i trä på grund av underhållsaspekten. Problemet har varit att
det funnits förutfattade meningar om denna typ av byggmetod. Flervåningshus i trä
har nämligen associerats med en byggnad som har en fasad av trä. Det förekommer
absolut flervåningshus i trä som har en träfasad, men definitionen är en byggnad med
en vertikalt bärande stomme i trä [1]. Fasadmaterialet har inget att göra med om ett
flervåningshus anses vara i trä eller inte.
Påståendet om att underhåll av flervåningshus i trä skulle vara ett problem är som
tidigare nämnt i rapporten endast en fördom. Respondenterna i intervjuerna som
utförts anser inte att underhållet skulle vara något negativt i samband med ett
flervåningshus i trä. Det har konstaterats att stommen kräver nästintill obefintligt
underhåll i en träbyggnad. Det enda negativa är att trä är ett levande material, vilket
gör att stommen är känslig för fukt. Å andra sidan är det även ett problem i en
betongstomme, då det krävs en lång uttorkning. I en träbyggnad kan fuktskadade
delar enkelt bytas ut.
Av estetiska och symboliska skäl används många gånger en träfasad när ett
flervåningshus i trä uppförs. Då är det ett medvetet val, och inget som hänger ihop
med valet av stomsystem.
Att livslängd skulle vara något som påverkar införandet av flervåningshus i trä
negativt är det ingen av respondenterna som anser. Det är i nuläget svårt att säga
något om livslängden hos denna typ av byggnader, eftersom det endast varit tillåtet
att uppföra dessa i drygt 20 år. Några av de äldsta byggnaderna vi har i landet är
byggda av trä, och har stått i flera hundra år [38].
Stabiliteten är inte heller något som anses vara ett problem. Trä är lättare än betong,
vilket gör att det vid höga höjder måste förankras för att bli stabilt. I mindre
byggnader löses detta genom att ha ett hisschakt eller ett trapphus i betong. Det är
också möjligt att blanda in tyngre material i konstruktionen, vilket bildar en så kallad
hybridkonstruktion. För att öka införandet av flervåningshus i trä krävs att trä
kombineras med andra material för att få så bra och hållbara byggnader som möjligt.
Den generella bilden av träbyggandet är att de allra flesta tycker att det är bra. Många
använder det redan i olika byggnadstyper, och ser positivt på att även öka införandet
av trä i flervåningshus. Många tar upp att det är ett bra material att använda ur
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miljösynpunkt. Dock tar många upp problemen som beskrivits ovan. Trots det är de
allra flesta nyfikna och intresserade av hur just de kan börja bygga flervåningshus i
trä. Flera påstår att den rådande utvecklingen av byggandet av flervåningshus i trä är
något som alla måste våga satsa på. Dels för egen del, men också för miljön.
4.2.4 Tillämpning av Lagen om offentlig upphandling
Vid studiebesöket i Växjö väcktes en diskussion om vilka styrmedel som skulle kunna
användas för att få igång byggandet av flervåningshus i trä. I Växjö användes två
styrmedel. Främst talades det gott om trä och dess miljöfördelar, vilket ledde till att
de olika parterna i branschen började välja trä före de andra traditionella
byggmetoderna. Det andra styrmedlet som användes var markanvisningar. Genom
markanvisningar ställdes det krav på att stommen i den byggnad som skulle uppföras
på den specifika tomten skulle vara i trä.
I de intervjuer som genomförts och från de samtal med olika representanter av
branschen som ägt rum, har det identifierats ett status quo. Beställare säger ofta att
de är positiva till att börja bygga flervåningshus i trä, men att ansvaret ligger hos
entreprenörerna. Från entreprenörernas sida är det inget problem att bygga i trä,
men ansvaret anses ligga hos beställarna. De anser alltså att beställarna måste ta
steget till att vilja bygga i trä.
Enligt flera respondenter ligger ansvaret på beställarna, de måste jobba för att
implementera trä i flervåningshusbyggandet. Anledningen bakom detta påstående är
att flervåningshus i trä än så länge är något dyrare än motsvarande byggt med
traditionella byggmetoder. På så vis kommer entreprenörerna inte välja att skicka in
ett anbud med en träbyggnad, eftersom det med största sannolikhet kommer att
förlora. Detta på grund av att beställaren ofta ser kostnaden som den största faktorn,
och eftersom trä är dyrare kommer betong som är ett billigare alternativ väljas.
Kostnadsfaktorn är speciellt avgörande vid offentlig upphandling.
Resonemanget från flera av respondenterna är att när väl träbyggandet är igång och
det byggs mer i trä, kommer med all säkerhet priserna för denna typ av byggnad att
minska. När detta sker kommer beställarna inte behöva använda sig av styrmedel på
samma sätt, då priset automatiskt kommer verka som styrmedel.
4.2.5 Koncepthus – för att öka byggandet av flervåningshus i trä
En viktig del i bostadsbyggandet hos de allmännyttiga bostadsbolagen är underhållet.
Efter att ha intervjuat de allmännyttiga bostadsbolagen i Halland, kan det
konstateras att alla är intresserade av flervåningshus i trä. Det saknas dock
koncepthus som för deras del skulle vara betydelsefullt för att säkerställa ekonomin
och livslängd. Fortfarande har trä många fördelar och det finns egentligen inget som
säger att en betongstomme är mer hållbar än en trästomme. Ett upprepande problem
är dock att det uppfattas som svårt att hitta information när det gäller träbyggandet.
Hos de allmännyttiga bostadsbolagen finns det ett intresse av att det skall uppföras
koncepthus. Det krävs alltså information och goda exempel för att flervåningshus i
trä skall bli mer intressant i kommunerna. Mycket av detta ansvar kan tänkas ligga
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hos de som brinner för träfrågan. Det är alltså de som måste nå ut med kunskapen för
att det konservativa tänkandet skall ändras i byggbranschen. Ett fåtal av
respondenterna anser att det tryckts länge på hur trä är det mest fördelaktiga rent
miljömässigt, men fortfarande känner de att metoderna inte är fullt så utvecklade
som vid exempelvis en betongstomme. Många entreprenörer känner sig trygga i att
bygga med betong vilket också gör att trästommen valts bort.
4.2.6 Detaljplan & våningar
Som tidigare nämnts har trä en nackdel i frågan om att isolera mot ljud, där
betongens egenskaper är bättre. Därför behöver ett träbjälklag vara mycket tjockt för
att ens kunna jämföras med de ljudisolerande egenskaper ett betongbjälklag har.
Tjockleken på ett bjälklag i trä rekommenderas vara minst 500mm för att uppnå
bästa möjliga ljudisolering [42]. Enligt Andersson (Andersson, R (Abetong).,
personlig kommunikation, 2017-04-25) är siffran för betong endast 250mm, vilket
gör att för varje våning som byggs kommer träbyggnadens höjd utökas med 250mm.
För att få bygglov måste regler uppsatta av kommunerna följas. I detaljplanen finns
bestämmelser om hur hög en byggnad får vara på just den tomt som ska bebyggas.
Eftersom bjälklagen i en träbyggnad är mycket tjockare än i en betongbyggnad
uppstår det ofta problem med att byggnaden blir för hög.
Vid flera tillfällen i arbetet har olika representanter från branschen påpekat att
maxhöjden på detaljplanerna med stor sannolikhet kan ha negativ inverkan på
flervåningshus i trä. Anledningen är att en träbyggnad kommer vara högre än en
betongbyggnad där båda har exakt samma antal våningsplan. Höjdskillnaden på ett
fyravåningshus i trä kommer vara runt en meter utifrån de genomsnittliga
tjocklekarna på bjälklagen ovan [42]. En meter kan tyckas vara lite, men det kan vara
avgörande om byggnaden får plats på tomten eller inte. Detta är ett problem som
branschen är orolig för när det kommer till flervåningshus i trä. På det viset påverkas
träbyggandet negativt. Beställarna förlorar bostäder och potentiella hyresintäkter,
vilket gör att en betongstomme istället väljs för att få plats med den sista våningen.
Det har aldrig varit möjligt att bygga högre än fyra våningar i trä på en tomt där
detaljplanens bestämmelser möjliggör femvåningsbyggnader med traditionella
byggmetoder [43]. En respondent berättade att de vid flera tillfällen kollat på
möjligheten till att bygga flervåningshus i trä, men att detta inte var möjligt. En av
anledningarna var att de skulle vara tvungna att bygga en våning lägre än vad de
skulle gjort ifall de byggde i betong, vilket skulle påverka ekonomin negativt.
I intervjuerna har ett generellt missnöje uppmärksammats när det gäller
detaljplanerna i samband med flervåningshus i trä. Respondenterna menar att
detaljplanerna och dess bestämmelser är nödvändiga för byggandet, men att dessa
ofta är lite väl strikta vilket hämmar träbyggandet. Många påpekar att utformningen
av detaljplanerna är anpassade efter de traditionella byggmetoderna, och liten
hänsyn tas till att möjliggöra att planerna även passar för de fall där byggnation i trä
väljs. En respondent anser att detta är något som måste förändras genom att
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beslutsfattare utbildas i vad innebörden av träbyggnation är, och vilka problem som
lätt uppkommer med dagens detaljplaner.
Den planarkitekt som kontaktades håller med om att bestämmelserna inte riktigt är
anpassade för flervåningshus i trä. Det finns inte något standardiserat schablonvärde
som säger att en våning är en viss höjd, utan det varierar från kommun till kommun.
Kommunerna utgår efter egna schablonvärden som använts länge och som de vet
fungerar för de traditionella byggmetoderna. Dock kan vissa typer av byggnader, så
som flervåningshus i trä bli lidande av detta.
Vid bestämmelse av maxhöjden på en byggnad är utgångspunkten de omgivande
byggnaderna. Höjden på den nya byggnaden anpassas efter detta för att passa in. Det
kanske finns en karaktärsbyggnad som ska framhävas. I vissa fall kan det vara svårt
att få in en träbyggnad, eftersom den ofta blir högre. Men eftersom träbyggandet är
på väg att ta fart anser planarkitekten att något behöver göras för att dessa problem
ska lösas. En möjlighet skulle vara att införa någon sorts dispens som gör det möjligt
att överskrida maxhöjden något vid användning av trä. På så sätt förloras inga
våningsplan vid val av träbyggnad.
En annan möjlighet är att gå tillbaka till att använda max antal våningar i
detaljplanen istället för maxhöjd. Detta skulle få samma resultat som dispensen ovan.
Dock har Boverket gått ut med riktlinjer om att sluta använda max antal våningar i
detaljplanen. Anledningen till Boverkets riktlinjer är att det många gånger är
problematiskt att avgöra vad som räknas som en våning. Problem med definition av
byggnaders olika höjder har också det förekommit frekvent. Därför fick Boverket
2013 i uppgift från Regeringen att göra en utredning på dessa definitioner, då dessa
ansågs utgöra ett stort problem [44].
Rapporten som togs fram gav exempel på lämpliga definitioner för dessa begrepp
[44]. Responsen var positiv men ett exempel av hur en möjlig föreskrift skulle kunna
se ut önskades. Då fick Boverket följduppdraget att ta fram ett sådant exempel, vilket
redovisades i en rapport i december 2016 [45].
Denna föreskrift är endast ett exempel, och inte något bindande förens regeringen ger
Boverket ett så kallat bemyndigande att besluta om att exemplet ska bli en föreskrift.
Dock kan den redan nu användas som en rekommendation (Stranne, K-J (Boverket).,
personlig kommunikation, 2017-04-21).
Ur dessa rapporter ges en bild över problematiken med att använda max antal
våningsplan i detaljplanen. Enligt rapporten beskrivs sammanräkningen av
våningsplan som ”Våningsantal i en byggnad är summan av alla våningar som är
belägna över varandra” (s.45) [45]. I de allra flesta fall kommer detta inte innebära
något problem, men i vissa fall kan det emellertid göra det. Därför anser både
Boverket och branschen i stort att en maxhöjd på detaljplanen är att föredra [44].
I rapporterna redovisas hur regleringen bland annat kommer att påverka företagen
[44], [45]. Där konstateras att ”Boverket gör bedömningen att förslaget inte kommer
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att påverka några konkurrensförhållanden negativt” (s. 87) [44]. Detta stämmer
säkerligen i stora delar av branschen, och att slopa max antal våningar i detaljplanen
kommer med all säkerhet förhindra många problem.
Det som presenteras i dessa rapporter har och kommer med största säkerhet även i
framtiden att hämma byggandet av flervåningshus i trä, vilket exempel ovan
beskrivit. Därför stämmer Boverkets bedömning inte fullt ut när det kommer till
begränsning av konkurrens. Den tidigare nämnda möjligheten med en sorts dispens
till de som bygger i trä skulle eventuellt kunna minska denna begränsning.
Möjligheterna till att ändra en befintlig detaljplan är väldigt små, och även om det går
att göra ändringar tar detta lång tid. Anledningen till att det är svårt att göra dessa
ändringar är för att en detaljplan som vunnit laga kraft är juridiskt bindande. En
möjlighet som finns är att ansöka om att göra mindre avvikelser, men detta måste
godkännas av byggnadsnämnden.
Finns synpunkter är det störst chans att få igenom dessa i samrådsskedet, vilket är
det tillfälle som myndigheter, sakägare och andra delar av kommunen kan ge
synpunkter på den kommande detaljplanen. Problemet är dock att byggherrar ofta
bestämmer sig för att bygga på tomter där det redan finns detaljplaner, och kan
således inte få igenom sina synpunkter.
Det stora ansvaret för att inte hämma träbyggandet genom bestämmelser i
detaljplanen ligger således hos kommunerna genom att ha trä i åtanke så att inte
sätter för snäva bestämmelser sätts, som i princip stoppar möjligheten till att bygga i
trä. Och eftersom kommunerna inte vill motverka införandet av trä i byggandet borde
detta inte vara något problem.
4.2.7 Arbetsmiljö
I takt med att det uppmärksammats att det är viktigt att göra mer klimatsmarta val,
har också flervåningshusbyggandet i trä ökat. Det finns orosmoment kring
uppförandet av flervåningshus i trä, då det kan tänkas vara mer utsatt för fukt under
byggtiden. Egentligen kan detta klassas som en kostnadsfråga, då det finns sätt att
skydda byggnaden som också bidrar till en bättre arbetsmiljö. Att använda sig av
väderskydd är inget ovanligt och med det varierande klimatet vi har i Sverige är det
mycket viktigt. Enligt en respondent finns det tidigare studier som visar att
väderskydd ger en bra arbetsmiljö för hantverkarna, samtidigt som det ökar
effektiviteten. Samtidigt som arbete sker på plats är prefabriceringsgraden hög vilket
också bidrar till en bra arbetsmiljö.
Det är viktigt att inte väderutsätta trä, vilket kan uppfattas problematiskt. Idag har
utvecklingen av väderskydd kommit långt och det är möjligt att använda sig av tält
utan att öka byggtiden särskilt mycket. Generellt sett är fuktsäkerhet vid byggandet
viktigt oavsett vilket material som används. Vid platsbyggnation är tält lämpligt och
vid volymelement lämpar sig tillfälligt väderskydd.
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4.3 Intervjuer trähusproducenter
Gemensamt för all producenter är att det kan bidra med kunskap och kapacitet. Det
är inte så att en aktör är nyckeln till mer byggande av flervåningshus i trä, utan i
byggbranschen krävs en samverkan. Frågorna som ofta ställs mot stommen anses i
stort sätt vara lösta och redan pågar tekniskt utveckling för att ligga med rätt
kunskap. Det är inte alltid säkert att göra något första gången, men för att hänga med
i utvecklingen måste vissa risker tas. Finns det bevis på att det är fullt möjligt att
genomföra är det egentligen bara att anamma det. För att kunskapsutvecklingen skall
gå framåt krävs att branschen utbildas för att dra ner på osäkerhetskostnader. Det
handlar också mycket om att våga lita på de som kan trä, de garantera inget som de
inte kan hålla. Derome har uppmärksammat behovet av att utbilda mer, vilket gör att
nya montageteam erbjuds erfarna montörer första veckan för att få utbildning på
plats.
Enligt producenterna är det största orosmomentet att kunskapen hos
omkringliggande samhälle är så pass låg när det ändå byggts en del runt om i Sverige.
Även granskande funktioner som kommuner och konsulter har fortfarande mycket
okunskap kring ämnet. Exempelvis har Lindbäcks producerat 10 000 lägenheter med
trästomme, vilket talar för att byggandet fungerar. Trä producenterna anser själva att
de har arbetat sig igenom den misstro som fanns på 90-talet.
När det kommer till våningsantalet byggs sex våningar utan problem. Det skiljer dock
väldigt mycket från producent till producent och om det byggs med planelement eller
volymelement. Tiden som det tar att bygga ett flervåningshus i trä glöms ofta bort.
Derome kan erbjuda ett hus med planelement på nio månader, vilket skulle ta cirka
15 månader att bygga i betong. Vid användning av volymelement skulle byggtiden
vara 2,5 månader. Detta är en stor fördel eftersom en byggarbetsplats bör vara
etablerad under så kort tid som möjligt.
Det finns begränsningar med trä precis som det finns begränsningar med andra
material på marknaden. Bara för att en producent inriktat sig på trä betyder inte det
att en samverkan av material inte är mer passande. Det är viktigt att kolla på det
specifika fallet och med det som utgångsläge forma en hållbar och säker
konstruktion. I vissa fall kanske ett hisschakt i betong är behövligt i en trästomme.
Det har uppmärksammat att ljudklassen ibland blir C även om byggnaden
projekteras för B. Slutsatsen som dragits utifrån detta är att felet ligger i själva
byggnationen. Ibland dras extra skruvar där det egentligen inte behövs, vilket
påverkar stegljuden. Det är därför extra viktigt att följa de anvisningar som finns vid
montage, då en felaktig skruv kan ge en negativ inverkan på byggnadens akustik.
Detta är något som ibland inte uppmärksammas ordentligt. Det är viktigt att i tidigt
skedde försäkra sig om att involverade personer förstår konsekvenserna av felaktigt
följda anvisningar.
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Att bygga på höjden har blivit mer och mer eftersträvat, då det idag och framåt skall
produceras en stor mängd bostäder. Det är därför viktigt att producenterna följer
med i utvecklingen och bidrar med sin kunskap om att bygga högt i trä.
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5 Analys
Nedan analyseras olika anledningar till att byggandet av flervåningshus i trä inte har
fått ett genombrott i Halland.

5.1 Ekonomi
Ekonomi har ofta kommit på tal under studien. Detta på grund av brist av kalkyler
som möjliggör jämförelser mellan trä och de traditionella byggmaterialen. Detta
medför en oklar bild över kostnaden för ett flervåningshus i trä, vilket resulteras i att
det är oklart om trä är mer kostnadseffektivt eller inte. En lösning på detta kan vara
att använda sig av koncepthus och på så sätt få fram exakta kostnader för en specifik
konstruktion.
Riskpålägg på grund av osäkerhet hos entreprenörerna är något som gjort att trä
blivit ett dyrare alternativ än vad det egentligen borde vara. Ökad kunskap hos
entreprenörerna gör att dessa riskpålägg inte behövs. Detta i kombination med ett
ökat byggande av flervåningshus i trä gör att kostnaden för att bygga med denna
metod kommer att minska betydligt.

5.2 Konstruktion
Studien visar på att det är fullt möjligt att bygga flervåningshus i trä. Det finns
mängder av bevis i form av uppförda byggnader i landet och världen. Cirka tio
procent av alla flervåningshus som byggs i Sverige har en trästomme, vilket talar för
att det är fullt möjligt att uppföra sådana byggnader.
De generella orosdelarna med att bygga på höjden i trä har för det första varit brand.
Detta har visat sig kunna lösas och att det inte är svårare än vid något annat material.
Som nämnt tidigare i rapporten har Brandskyddsföreningen uttryckt att
brandsäkerheten i ett flervåningshus i trä inte är så hög som det påstås. Detta då
funktionskraven vid brand i princip innebär att människorna ska skyddas, medan
byggnaden kommer få mycket skador, både av brand och släckningsarbeten [16].
Det är inget som säger att risken för att det ska brinna i ett flervåningshus i trä är
högre än vid någon annan byggnadstyp. I de fall som branden är så omfattande att
byggnaden inte går att rädda, kan trä anses vara ett sämre material. Det bör dock
nämnas att en betongbyggnad som har en fullt utvecklad brand även den tar skada.
En betongbyggnad brinner sällan ner till grunden, men i de allra flesta fallen behövs
resterna efter branden ändå rivas och byggas upp på nytt, då betongens bärighet har
påverkats negativt enligt brandmästare Lars Isaksson (Personlig kommunikation,
2017-04-06) [10]. Det viktiga i alla avseenden är att inga människor kommer till
skada vid händelse av en brand, och med det tankesättet är trä ett mycket bra
alternativ.
Ett annat problem som kommit på tal har varit ljud. Här finns det ett problem som
ofta beror på stegljud. Det finns olika metoder för att begränsa detta problem, men
ofta kvarstår problemen även fast dessa metoder tillämpats. Orsaken till detta tror sig
25

ligga i monteringsstadiet, vilket behöver vidare studeras för att fel i monteringen,
som ligger till grund för att detta problem, skall elimineras.
Buller är något som är skadligt för människan. Därför är det viktigt att bygga
bostäder så tysta som möjligt. Problemet när det gäller ljud är att det är först när
byggnaden är färdig och inflyttning skett, som ljudisoleringen kan utvärderas. Detta
är en stor nackdel, eftersom det är dyrt och väldigt svårt att i efterhand ljudisolera
byggnaden bättre. Ljud i byggnader transporteras bäst i material med låg densitet,
och eftersom trä är ett lätt material är ljudisoleringen ett problem. Betong som har
mycket hög densitet i jämförelse med trä har inte samma problem [39].
Underhållsaspekten är något som i princip alltid kommer upp vid diskussion av
flervåningshus i trä. Detta är dock bara en fördom som grundas i bristande kunskap.
Något som inte baseras på okunskap är frågan om livslängd. Anledningen till att inget
bra och säkert svar kan ges till detta är på grund av att de äldsta flervåningshusen i
trä enbart stått i drygt 25 år. I och med detta är det svårt att säga något säkert om
livslängd, men en kvalificerad gissning är att detta inte skall vara några problem då
några av de äldsta husen i landet är byggda av trä.
Det är allmänt känt att trä är ett lätt material i jämförelse med andra traditionella
byggmaterial. Detta medför vissa begränsningar när byggnaden kommer upp i
våningsantal, då stabiliteten påverkas negativt eftersom konstruktionen blir väldigt
lätt. Det finns dock många olika lösningar till problemet. Det vanligaste är att ha
trapphus eller hisschakt i betong, vilket fungerar som en förankring för byggnaden
samt att det gör konstruktionen tyngre. Andra lösningar är att blanda in tyngre
material i konstruktionen i större uträckning.
Något som är positivt när det gäller konstruktion av flervåningshus i trä är att det i
större grad går att byta ut delar av konstruktionen. Detta är en stor fördel än vid
exempelvis en betongbyggnad där stora delar gjuts ihop.
På grund av bristande kunskap om träbyggande i politiken, hämmas införandet av
flervåningshus i trä. Detta grundar sig i de snäva bestämmelserna i detaljplanerna,
vilka är ogynnsamma för just byggandet av flervåningshus i trä. Bestämmelserna gör
att våningsplan mists vid användning av trästomme gentemot andra traditionella
stomsystem.

5.3 Miljö
Över två tredjedelar av landarealen består av skog, och svenska lagar förebygger att
trä ska bli en ändlig råvara. Att använda trä är energieffektivt och miljövänligt, och
klimatpåverkan är under hälften jämfört betong.
Materialet trä har stora miljöfördelar som i sammanhanget ofta undanskyms av
högre kostnader. Den mest omtalade fördelen är att trä utvinns med minimal
energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder
koldioxid.
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De vanligaste materialen vid stombyggnation är trä, betong och stål. Det finns ingen
anledning att konkurrera ut något material, då vissa material är mer passande i det
specifika fallet. Det som borde påpekas är att det är för liten del av flervåningshus
som byggs med en trästomme. Stora delar av Sverige består av skog, vilket borde
lyftas fram ännu mer. De äldsta husen i Sverige är byggda i trä och det visar vilket
hållbart material trä faktiskt är [38]. En annan positiv aspekt för trä är det går att ta
tillvara på resterna av en träbyggnad bättre än vid byggnader av andra material.
Det är viktigt att både bra och dåliga erfarenheter når ut så att de saker som faktiskt
är verkliga och kräver vidare forskning inte mörkas. Beställare vill ha bra underlag
som pekar på både bra och mindre bra saker, för att förstå vad som krävs.
Miljöaspekten måste självklart lyftas fram och blir de kvarstående problemen lösta
borde träbyggandet öka ännu mer. Jobbet som Energi- och Miljöcentrum delar med
sig av är extremt viktigt, då de informerar om goda projekt och kunskaper. Det är
också då viktigt att denna kunskap tas till vara på och bidrar till att fler vågar bygga.
Flera av respondenterna har påpekat att miljöfördelarna med användandet av trä bör
lyftas fram betydligt mer än vad det gör idag. Att trä är ett miljövänligt byggmaterial
är en av de stora fördelarna och bör därför få mer uppmärksamhet.
Hur trä påverkar arbetsmiljön borde också vara mer uppmärksammat och
pådrivande. Att använda trä gör det lättare att ändra och i senare skede byta ut delar.
Överlag är trä lättare att bearbeta och enligt hantverkare är det också ett mer
uppskattat material. Trä är dessutom väl anpassat för industrialisering, där god
kontroll på arbetsmiljön finns. Vid byggnation av betongstomme gjuts ofta på plats,
vilket är ett tungt arbete i jämförelse med prefabricerade trä moduler.

5.4 Bristande kunskap – hur vänds trenden?
Det finns en okunskap kring vad ett flervåningshus i trä faktiskt är. Ett hus med en
vertikalt bärande stomme klassas som ett trähus och när det gäller flervåningshus
menas byggnader med fler än 2 våningar. Det betyder alltså att ett trähus inte alls
behöver ha en fasadbeklädnad i trä utan det kan endast ha en stomme i trä. Att
flervåningshus i trä väljs bort på grund av kostnader i underhåll av fasad är ett
felaktigt beslut som beror på okunskap, vilket har uppmärksammats under studien.
De orosmomenten som existerar uppfattas i vissa fall vara minimalistiska och inget
som inte går att lösa med de metoder som finns idag. Andra anser att brand och ljud
är två betydande faktorer till att byggandet av flervåningshus i trä inte kommit
längre. Givetvis råder få oklarheter när det kommer till att bygga i betong, men
samtidigt är utveckling viktig speciellt när det kan bidra till en bättre miljö.
Majoriteten av de orosmomenten som uppmärksammats är egentligen inget som inte
producenterna av flervåningshus i trä kunnat lösa. Det krävs vidare forskning, men
samtidigt krävs det också att det byggs mer för att kunna utveckla metoderna. För att
motarbeta fördomar och okunskap krävs att fler vågar och att fler analyser tas fram
så de positiva förutsättningar trä för med sig visas. Det är dock fortfarande en
27

självklarhet att välja betongstomme hos många av de allmännyttiga bostadsbolagen,
eftersom detta anses vara en beprövad och pålitligt byggmetod. Trästommen skulle
bli mer intressant hos dessa vid bättre lösningar av orosmomenten. Det är mycket
möjligt att det har kommit bättre lösningar, men då måste också de uppmärksammas
och visas i projekt för att det skall bli mer intressant.
Eftersom det rådde ett förbud mot att bygga flervåningshus i trä har produktionen av
detta hämmats. Nu verkar det som att frågan har mognat i politiken, vilket är
intressant. De allmännyttiga bostadsbolagen med flera har genom information och
goda exempel blivit uppmärksammade om träbyggandet i Halland av exempelvis
Energi- och Miljöcentrum. De kunniga kan sprida kunskap och dela med sig av
erfarenheter, men då måste även beställare och entreprenörer ta steget. För de som
anammar byggandet av flervåningshus i trä är det viktigt att göra andra delaktiga.
Kommunerna har bra samarbete och skulle på så sätt kunna ta lärdom av varandra
genom studiebesök på arbetsplatser eller dylikt. Mer fakta och referensbaserad
information är eftertraktat hos de allmännyttiga bostadsbolagen. Viktigt att inte
mörka det som måste beaktas vid uppförandet av ett flervåningshus i trä.
Det är viktigt att inte blanda ihop okunskap och kompetens. Kompetensen om att
bygga i trä finns, men okunskap kring ämnet finns i hela byggbranschen och därför
måste någon driva utvecklingen för att nå ut till dessa. Byggbranschen är en
konservativ bransch, vilket gör att de som väljer att bygga i betong inte själva
kommer att söka efter information om flervåningshus i trä. Utvecklingen är igång och
det visas genom att det har skrivits mycket om ämnet i exempelvis branschtidningar
och andra tidskrifter. Fortfarande existerar ett stort frågetecken kring om det är
ekonomiskt försvarbart att bygga i trä, vilket måste förytligas snarats.
I och med att ingen vill ta första steget är det svårt att få fart på införandet av
flervåningshus i trä. Trots att branschen är oense om vart ansvaret ligger, har några
av de allmännyttiga bostadsbolag som medverkat i intervjuerna gjort ett intressant
påstående. Ansvaret ligger hos dem själva, det vill säga beställarna, men att de inte
kan upphandla hur dem vill på grund av att de är tvungna att följa lagen om offentlig
upphandling. Även om de vill bygga mer i trä har dem inte tillgång till något
styrmedel för att göra detta möjligt. Samtidigt påstår andra att det inte är några
problem. I Växjö har upphandlingarna styrts och problemen ovan har inte existerat.
Genom att undersöka lagen om offentlig upphandling samt pratat med en jurist och
en universitetsadjunkt inom juridik har ett möjligt tillvägagångssätt tagits fram.
Eftersom framtagning av material är den stora faktorn till att klimatpåverkan i
byggprocessen är på ungefär 50 procent, så är materialvalet väldigt viktigt [27]. Detta
i kombination med Riksdagens miljömål ”God bebyggd miljö” utgör en stor
anledning till att styra sitt val till att använda trä i stommen, och stödja detta krav
med att prioritera miljö- och klimatprestanda hos ett hos ett material [40], [41]. Vissa
har påstått att enbart välja trähus kan anses som att diskriminera de entreprenörer
som inte bygger i trä [40]. De juridiskt kunnande personerna som kommenterat
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denna fråga anser att det inte stämmer, då det finns tillräckligt många entreprenörer
som kan bygga ett flervåningshus i trä.
För att vända trenden måste fler aktörer i branschen våga ta steget och faktiskt bygga.
De oroligheter som finns kring ekonomi, ljud, brand och underhåll måste genom
kunniga personer arbetas bort. Finns också tankar om att kommunen borde ställa
krav på trästomme i markanvisningar. Det krävs också en viss frihet i projekteringen
för att få spelrum och utrymme till att möjliggöra trästommen i kostnadseffektiva
projekt. Kunskap om vad det innebär att bygga i trä behöver också nå ut till de
beslutsfattande aktörerna. Idag är kommunerna mycket pressade när det kommer till
att få fram nya bostäder, vilket resulterar i att traditionella beprövade byggmetoder
används i första hand. Detta bidrar till att nya byggmetoder inte utvecklas i samma
takt som skulle vara möjligt.
Något som är viktigt att poängtera är att det är både beställarens och entreprenörens
ansvar att ta steget. Självklart ligger fortfarande mycket ansvar hos beställaren, då det
är dem som har ett behov av en byggnad. Entreprenören i sin tur skall svara på
beställarens behov, vilket ofta leder till att entreprenören väljer det billigaste
alternativet som i många fall blir betongstommen. Att bygga flervåningshus med
betongstomme kommer fortsätta att vara det billigare alternativet, så länge fler inte
vågar sig på uppförandet av flervåningshus med trästomme. Det är speciellt svårt för
de allmännyttiga bolagen att motivera valet om att välja ett dyrare alternativ, vilket
även där bidragit till att betongstommen fortfarande dominerar. Koncepthus är
således ett bra sätt för att göra bättre kalkyler. Kalkylerna kommer också att göra
trästommen mer jämförbar med betongstommen och på så sätt kanske fler vågar
satsa på trästommen, eftersom det är ett mer klimatsmart val. Ett behov av att
minska pålagda riskpengar finns och för att det skall ske måste något göras nu.
Eftersom de flesta flervåningshus i trä som finns idag är relativt nyproducerade, är
det svårt att få fram specifika värden på livslängd och andra viktiga faktorer som
uppstår under brukstiden.

5.5 Utvärdering av införandet i Växjö
Under studien utfördes en jämförelse mellan Halland och Småland och en slutsats
kan dras om att Halland ligger efter. Detta då endast hälften av sex kommuner byggt
eller planerat att bygga i trä, medan siffran är hela 56 procent av 16 svarande
småländska kommuner. Anledningen till att situationen i Småland ser bättre ut ur
detta hänseende är bland annat närheten till framgångsrika pionjärer. Den största av
dessa är framförallt Växjö.
Figur 2.1-2.3 i rapporten kan emellertid vara lite missvisande, eftersom dessa kan ge
bilden av att det inte är så stor skillnad mellan de två landskapen. Men det är viktigt
att ha i åtanke att antalet kommuner i Småland är mer än tre gånger så många, och
att över hälften av dessa byggt eller planerar att bygga flervåningshus i trä. Även om
procentsatserna liknar varandra är det tre av sex kommuner i Halland som inte har
planer på att bygga i trä, medan det är 7 av de 16 svarande kommunerna i Småland.
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Att det har byggts mycket i Växjö beror på att markangivelser endast tillåtit
träbebyggelse och att de haft ett stor fokus på miljön. För att byggandet av
flervåningshus i trä skall öka krävs möjlighet till olika styrmedel som möjliggör att
trästommen kan konkurrera med de övriga stomsystem. De styrmedel som framför
allt använts i Växjö är markanvisning och att det jobbats mycket med att tala gott om
trä och dess miljöfördelar.
De två styrmedlen ovan har visat sig vara väldigt effektiva i Växjö där det byggts en
hel del flervåningshus i trä, men också andra typer av byggnader. Båda alternativen
har en del brister. Talas det bara gott om att bygga i trä finns det inga garantier för att
de olika parterna kommer anamma metoden och införa den i sina projekt. Att styra
genom markangivelserna är en effektiv metod om kommunen äger mycket mark.
Enligt de allmännyttiga bostadsbolagen i Halland äger flera av de halländska
kommunerna generellt inte mycket mark, och kan således inte använda
markangivelser som ett styrmedel.
Generellt sett finns en positiv bild av flervåningshus i trä. Fler och fler börjar få upp
ögonen för byggmetoden, och processen med att införa denna har många likheter
med innovationsspridningsteorin presenterad av Rogers (2003).

5.6 SWOT
Här presenteras en SWOT-analys för att få en överskådlig blick över studiens resultat.
STYRKOR

SVAGHETER

Miljövänligt & liten klimatpåverkan

Organiskt material

God tillgång till råvaran

Stegljud

Naturligt

Vikt

Återvinningsbart

Ogynnsamma bestämmelser i detaljplaner

Bra brandegenskaper

Livslängd - Inga gamla byggnader att utvärdera

Snabbt att bygga

Få kalkyler - Svårt att säga något om kostnader

Arbetsmiljö positiv
MÖJLIGHETER

HOT

Generell positiv bild

Okunskap

Stor potential

Dominans av andra stomsystem

Flervåningshus i trä i början av sin spridningscykel

Måste lösa problemet med stegljud

Stor satsning från producenter

Tappar våningsplan

Brutit sig loss från fördomar

Status quo

Möjligt att styra genom LOU

Figur 4.1: SWOT-analys över studiens resultat.
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5.7 Koppling till innovationsspridning
Innovationsspridningen startade redan innan förbudet hävdes år 1990, då Växjö fick
kunglig dispens att bygga ett trevåningshus i trä. Efter förbudet började spridningen
ta fart på riktigt, och dem som i detta läge tagit innovationen i bruk kan anses tillhöra
kategorin Innovatörer. Dessa aktörer stod emot osäkerheterna med den nya
produkten likt de egenskaper som tillhör Innovatörer. När fler aktörer började
intressera sig av denna typ av byggmetod och det började byggas mer på detta vis,
nåddes kategorin Tidiga brukare. Aktörerna här har byggt flervåningshus i trä och
bevisat för övriga i branschen att detta är fullt möjligt, och mycket osäkerhet har
bearbetats bort. Det som styrker att dessa aktörer ingår i Tidiga brukare är
kännetecknet att innovationen tas i bruk och därefter visar, informerar och inspirerar
aktörerna i nästkommande kategori.
När förbudet hävdes 1994 sattes byggandet av flervåningshus i trä igång. Detta var
startskottet för byggmetodens nya införande. Den första tiden gick det trögt för de
olika aktörerna att bygga i trä, och det var bara ett fåtal byggnader som uppfördes. I
nuläget börjar fler och fler anamma byggmetoden, och många städer över landet
planera att bygga flervåningshus i trä. Med tanke på att fler och fler bygger i trä ser
framtiden ljus ut, och det förutspås av forskare att andelen flervåningshus i trä
kommer öka drastiskt de kommande åren.
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6 Diskussion
Flervåningshus i trä har varit tillåtet att bygga i drygt 20 år. Idag är det flera
producenter på marknaden som erbjuder flervåningshus i trä tillverkade både av
planelement och volymelement. Orosmoment och fördomar är något som denna
byggmetod fått kämpa med från början. Även om mycket av dessa försvunnit finns
fortfarande en stor del kvar.
Generellt sett tror folk att trä är ett material som är farligt ur brandsynpunkt. Hur
kan ett material som används för att göra en brasa vara bra att använda i en byggnad?
I och med detta påstår en stor andel av personerna vi varit i kontakt med att en stor
nackdel med flervåningshus i trä är brandfrågan. Det är förståeligt att tänka på det
viset, men trä är faktiskt ett av de bättre materialen att använda sig av i en byggnad
ur brandsynpunkt. Det är många konservativa tankar där man lever kvar i
anledningarna till att flervåningshus i trä en gång i tiden förbjöds. Med den
utveckling som skett är brandfrågan lösbar och innebär inte större problem än vid
någon annan typ av byggnad. Kraven som ställs när det gäller brandsäkerhet är exakt
samma för vilken byggnadstyp som helst. Det finns metoder att tillämpa för att uppnå
dessa brandsäkerhetskrav, vilket visar på att det egentligen inte finns något problem.
Detta styrks även genom faktumet av att förbudet som fanns en gång i tiden nu har
hävts. Det som tagits upp ovan stämmer överens med tidigare forskning.
Brandskyddsmyndigheten anser dock att högre funktionskrav bör ställas på
flervåningshus i trä för att dessa ska klara eventuella bränder bättre.
Stegljud är det enda riktiga problemet när det kommer till konstruktionen av ett
flervåningshus i trä. För att detta problem skall försvinna måste metoder tas fram
som inte har samma felprocent som nuvarande metoder. Det krävs alltså garantier
om att de ljudkrav som ställs på byggnaden i projekteringen uppnås i slutskedet. Det
sker mycket forskning och kunniga inom trä är medvetna om problemet, men
försöker komma fram till lösningar.
Underhållsfrågan som uppstått beror främst på att flervåningshus i trä förknippats
med en byggnad där fasaden är av trä. Definitionen av ett flervåningshus i trä är en
byggnad med fler än två våningar och en vertikalt bärande stomme i trä. Det finns på
så sätt ingenting som säger att behovet av underhåll skulle vara mer omfattande än
vid något annat stomsystem. Stommen i en byggnad är något som sällan underhålls,
oberoende av vilket material den består av. Om underhåll på en stomme skulle vara
nödvändig beror detta i princip alla gånger på något handhavandefel eller yttre
påverkan, exempelvis vattenskada. Därför är argumentet om att underhåll skulle vara
något som stoppar byggandet av flervåningshus i trä enbart en myt.
Livslängd är ett problem som har kommit upp ett fåtal gånger. Trots det har ingen
stor vikt lagts på detta, då det inte anses vara ett problem. Bara byggnaden sköts på
ett korrekt sätt, ska livslängden på ett trähus inte vara sämre än vid exempelvis ett
betonghus.
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Att använda enbart trästomme fungerar bra de första våningarna men sedan måste
förankring ske exempelvis genom hisschakt eller trapphus i betong. Det viktigaste för
att trä skall bli konkurrenskraftigt på marknaden när det gäller flervåningshus, är att
inte snöa in sig på att endast använda trä. När flervåningshus i trä väljs vill många ha
exakt allt i trä, vilket kanske inte alltid är den bästa lösningen. Just nu forskars det
mycket om hybridkonstruktioner, vilka blir mer och mer aktuella på marknaden.
Detta för att konstruktionstypen för med sig många fördelar, då materialens styrkor
kombineras för att uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom trä har en nackdel när
byggnaden kommer upp i höjd, kan det anses vara en stor fördel att kombinera träets
svagheter med andra material och på så sätt få en bättre konstruktion.
Som det konstaterats står byggprocessen för hälften av klimatpåverkan räknat på
hela livslängden av en byggnad. I och med detta behöver fokus läggas på att minska
påverkan som sker i byggprocessen. Ett bra tillvägagångsätt är att använda mer
miljövänliga material som inte har så stort energibehov vid tillverkning. Ett sådant
material är trä, och utöver att det är miljövänligt är det också ett bra material ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Det senare nämnda är viktigt att ha i åtanke, då
byggbranschen är ett slitsamt yrke. Genom valet av att använda trä påverkas
arbetsmiljön positivt, vilket är ännu ett argument som talar för trä. Det som gör trä
till ett bra material att jobba med är att det är naturligt, lätt att hantera och rent.
Detta till skillnad från betong som är tungt och smutsigt, både när det gjuts och
bearbetas efteråt.
Det har uppmärksammats mycket att miljö borde spela större roll i frågan om
byggandet av flervåningshus i trä, men ofta glöms arbetsmiljö bort. Visserligen är
miljö ett viktigt ämne, men arbetsmiljö borde också få mer uppmärksamhet. Detta då
det är viktigt att anpassa arbetsmiljön så att människan inte tar skada.
Ekonomin när det kommer till flervåningshus i trä är överlag svårt att uttala sig om,
då det inte gjorts mycket forskning inom detta. Anledningen till detta är att forskning
och andra undersökningar saknas nä det kommer till kostnader. Det är viktigt att en
utveckling inom detta sker, då det uppfattas vara en stor anledning till att branschen
är skeptisk till att bygga flervåningshus i trä. Ur ett förvaltningsperspektiv är det
viktigt att ha kännedom om alla kostnader kring en byggnad. Detta eftersom en
byggnad beräknas stå i 50 till 100 år, vilket medför stora förvaltningskostnader. Bara
en mindre skillnad i byggnaden kan ge stor skillnad i förvaltningskostnader. Som
tidigare nämnt fattas uppgifter om ekonomin, och på grund av osäkerhet från
entreprenörernas sida blir anbud med flervåningshus i trä ofta mycket dyrare. Det
finns olika sätt att arbeta bort detta, men främst krävs mer kunskapsspridning och
mer byggande. Som i många andra sammanhang väljs det billigare alternativet även
när det kommer till anbud, och i dagens läge förlorar ofta trä här. Samtidigt som
entreprenörernas riskpålägg måste elimineras, eller i alla fall minskas, krävs att
någon vågar och tar steget. Detta för att branschen inte ska stå och stampa på samma
ställe gällande detta ämne. Förslaget om att kunna upphandla ett koncepthus kan
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vara en bra tillvägagångssätt för att öka byggandet, även fast kostnaderna överlag är
osäkra.
Med okunskap bildas fördomar, när väl fördomar fått fäste krävs det mycket för att
eliminera dem. Det som krävs för att slå bort fördomarna är att kunniga personer
jobbar med att informera hela branschen. Detta är något som sker idag exempelvis
genom det arbete Energi- och Miljöcentrum gör genom att samla olika aktörer inom
byggbranschen och diskutera ämnet på alla plan. Trots detta krävs det mycket mer
liknande engagemang för att lyckas. En viktig sak som bör poängteras är att dessa
kunniga personer sprider information till hela branschen men i synnerhet till dem
som ännu inte är övertygade. De som inte fått upp ögonen för flervåningshus i trä
ännu känner sig trygga med de arbetsmetoder som de använder idag. Till följd av
detta är sannolikheten att dem själva kommer att söka efter informationen om
flervåningshus i trä väldigt låg. Med andra ord vilar stort ansvar hos de kunniga för
att spridningen skall ske. För att detta ska vara möjligt krävs det förtroende för den
kunskap som finns.
Efter att ha utvärderat situationen i Halland samt andra delar av landet har det gjorts
en uppskattning om var branschen befinner sig i dagsläget, med avseende på
införandet av flervåningshus i trä. Genom analysering av de olika kategorierna ses ett
samband mellan de senaste anhängarna och kategorin Tidig majoritet. Anledningen
till att denna slutsats dragits är för att de tidigare nämnda egenskaperna i kategorin
Tidig majoritet stämmer väl överens med den uppfattning som de utförda
intervjuerna samt kontakten med andra branschpersoner gett. Fortfarande är
övergången från Tidiga brukare till Tidig majoritet i ett tidigt stadie och det krävs
mer utveckling för att med säkerhet kunna säga att kategorin Tidig majoritet är
nådd. Andelen flervåningshus i trä som byggs är således på gång att ta fart, i
jämförelse med den första tiden efter förbudet hävdes 1994. Detta är positivt för
byggmetoden och fortsätter utvecklingen framåt kommer trä i flervåningshus få en
bra framtid. Det är något forskare tror starkt på, då vissa menar att andelen
flervåningshus i trä kommer vara närmre 50 procent år 2025.
Med tiden som fler och fler börjar bygga och sista stadiet av Tidig majoritet nås, har
över 50 procent av innovationsspridningen nåtts. Därefter kommer kategorin Sen
majoritet nästintill automatiskt följa med i processen och även dem börja bygga i trä.
I och med detta uppmärksammas sambandet till vad som kännetecknar Tidig
majoritet på så vis att den anses binda ihop dessa två kategorier. Som Rogers (2003)
tar upp i kapitlet Network Influences on Innovativeness är innovationer mer troliga
att slå igenom om de upplevs på nära håll, det vill säga spridning genom nätverk. Om
grannen gör något vill du också göra det. Detta kan kopplas till nuläget av byggandet
genom att fler börjar bygga flervåningshus i trä, och med tiden som byggnaderna
uppförs inspireras fler till att bygga denna typ av byggnad. Kunskap är nyckeln till allt
och för att öka takten på införandet av flervåningshus i trä måste de med kunskap
söka sig till de aktörerna i de två sista kategorierna, det vill säga Sen majoritet och
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Eftersläntrare. Detta eftersom dessa aktörer inte självmant kommer att söka sig till
den kunskap som krävs.
Att jämföra situationen i Halland med den som råder i Småland kan på sätt och vis
vara mindre optimal. Småland är ett stort landskap med många kommuner medan
Halland är betydligt mindre. Å andra sidan ligger dessa två landskap i samma del av
landet och har till stor del samma förutsättningar med närhet till skog och
skogsindustrin. I Småland finns både Södra och Vida, vilka är två stora träindustrier.
Satsning från dessa har bidragit till träbyggandet i exempelvis Växjö. Frågan är varför
samma framsteg inte skett i Halland, när Derome som är en stor aktör på marknaden
finns här. Det borde vara av stort intresse från deras sida att öka träbyggandet, då
träindustrier affärsidé bygger på att ta fram och sälja trä i olika former. En möjlig
anledning till att detta inte skett i Halland kan vara för att Derome satsat på att bygga
flervåningshus i egen regi, vilket kan ha resulterat i att halländska aktörer inte blivit
influerade på samma sätt som i Småland.
Styrmedel är en viktig funktion för att flervåningshus i trä ska ta en större
marknadsandel. Det finns framförallt tre viktiga styrmedel att använda sig av, vilka är
markangivelser, lagen om offentlig upphandling och plan- och bygglagen.
Markangivelser är ett säkert styrmedel då det garanterar byggandet i trä om detta
beslutats om. Genom att använda lagen om offentlig upphandling går det att på olika
sätt styra de tekniska specifikationerna. Svårigheten med detta är att det finns olika
uppfattningar om till vilken utsträckning det går att styra detta. Några säger att det i
princip är omöjligt medan andra säger att det är fullt möjligt och att de flera gånger
gjort detta i praktiken utan några problem. Som presenterats tidigare finns
möjligheter att styra upphandlingen. Det finns säkerligen fler möjligheter att stödja
kravet om att använda trä än det vi tagit upp med miljö- och klimatprestanda på
material. Det enda som krävs är att de aktörer som tillämpar lagen om offentlig
upphandling förstår vilka möjligheter som finns. Plan- och bygglagen är kanske inte
ett självklart styrmedel, men eftersom kommunerna sätter maxhöjder på
detaljplanen styrs vilken typ av byggnad och antal våningar som kan få plats på
tomten. Här krävs det att kommunernas planavdelningar uppmärksammar att vissa
bestämmelser hämmar användandet av trä.
Tanken med att presentera en SWOT-analys är att ge en snabb och lättöverskådlig
bild över hur situationen med flervåningshus i trä ser ut. Detta är en viktig
komponent att använda sig av vid informering till branschen om flervåningshus i trä.
Här presenteras både för- och nackdelar, vilket ger en mer rättvis och objektiv bild
över flervåningshus i trä. I denna studie har anledningar och möjliga förändringar till
varför situationen ser ut som den gör behandlats. Tidigare forskning har ofta inriktats
på att visa hur flervåningshus i trä byggs och att det fungerar. Nu när mycket
forskning kring detta gjorts bör det nya angreppssättet vara att inrikta forskningen på
hur införandet av flervåningshus ska utvecklats.
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7 Slutsats
Syftet med denna studie var att presentera anledningar till att flervåningshus i trä
inte slagit igenom i Halland. Det enda verkliga problemet som studien påvisat är att
flervåningshus i trä väljs bort på grund av stegljud. Alla de andra problemen har
antingen lösningar presenterats för eller har de grundat sig i okunskap och fördomar.
Något som inte säkert kan sägas vara löst är kostnaderna. Det finns för få kalkyler
som går att göra jämförelser med. Det krävs mer arbete när det kommer till
kalkylerna för att säkert avgöra skillnaden i kostnaderna mellan de olika
byggmetoderna. Detta är något som framgått från vår studie som främst fokuserats
på de allmännyttiga bostadsbolagens ställning till flervåningshus i trä.
Ett tidigt stadie av Tidig majoritet anses råda just nu, och detta styrks av en positiv
inställning till att bygga flervåningshus i trä men att det krävs att någon annan är
först, för att övertyga om att detta är något som fungerar. I intervjuerna har det
uppmärksammats att många är positiva och vill börja bygga flervåningshus i trä. För
att nå denna kategori fullt ut krävs att aktörer som i nuläget planerar att bygga i trä
också genomför det.
Som en slutsats av denna studie har det uppmärksammats att det just nu råder en
”hönan och ägget” situation där beställarna anser att ansvaret ligger hos
entreprenörerna och vise versa. Om ingen tar steget blir detta ett stort problem.
Vilken byggmetod och material som än används måste byggnaden alltid uppfylla
samma krav. På grund av okunskap, fördomar och osäkerhet har flervåningshus i trä
inte lyckats slå sig in på marknaden i Halland. För att vända trenden och öka
byggandet krävs förmedling av kunskap, engagemang och verkliga exempel. Det är
också viktigt att få kunskap om hur olika styrmedel kan användas för att införandet
av trästommen i flervåningshus ska öka. De olika aktörerna studerar varandra och
eftersom att många väljer att inte satsa på flervåningshus i trä går det att urskilja en
typ av flockbeteende. Aktörerna väljer att ta ställning i frågan genom att titta på de
som inte valt att bygga i trä gör. Istället för att ta efter de som byggt i trä och tror på
det, läggs fokus på de aktörer som inte byggt på grund av okunskap och fördomar.
Detta är något som hämmar införandet av trästommen ofantligt mycket och det krävs
en förändring snarast. Denna förändring är emellertid på gång då fler och fler börjar
få upp ögonen för byggmetoden. Tillämpningen av metoden har varit igång sedan
1994, och de kommande åren väntas det byggas ännu mer. I och med detta kommer
utvecklingen fortsätta in i Tidig majoritet och vidare.
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8 Förslag till fortsatta studier
I studien har det uppmärksammats att det inte säkert går att säga något säkert om
kostnaderna. Därför skulle det vara intressant att utföra kalkyler för en trästomme
och en betongstomme i samma projekt. Sedan göra ingående jämförelser av dessa
kalkyler bland annat om ekonomi, brandskydd, stegljud samt skillnaden i antal
våningsplan. Detta är något som saknas enligt de flesta aktörer och skulle därför vara
intressant att ta fram en sådan jämförelse.
I denna studie har styrmedel studerats och några har tagits upp. Arbetet har inte
fokuserat på detta, vilket gör att det vore intressant att se ifall det finns andra
styrmedel som kan användas för att säkerställa att trästommen tas med i anbuden.
Eftersom trä är en relativt ny byggmetod när det kommer till flervåningshus i trä,
finns det inte några standarder för denna. Flera respondenter har tagit upp att de
gärna skulle se att en sådan standard fanns. Att kolla på möjligheten till att införa en
standard när det kommer till flervåningshus i trä är något som skulle kunna
undersökas. Det finns standarder vid beräkning av betong och stål, men inte för trä i
detta sammanhang.
Hur kan politiker göra satsningar för att implementera trä i flervåningshus? I arbetet
har det uppmärksammats att det finns lagar som idag hindrar eller försvårar för
trästommen. Hur kan detta ändras så att trästommen får en rättvis chans? Finns det
andra saker än miljö- och klimatprestanda som stödjer kravet om att använda
trästomme vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.
Denna studie har endast behandlat allmännyttiga bostadsbolag och
trähusproducenter på grund av begränsad tid. Ett förslag till vidare studier är att
bredda respondentgruppen så att även privata bostadsbolags och byggentreprenörers
åsikter och tankar beaktas.
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10 Bilagor
10.1 Intervjuguide bostadsbolag
Har ni byggt flervåningshus i trä? Varför har ni/har ni inte gjort det?
Vad är orsaken till att ni inte bygger flervåningshus i trä?
Har ni planer på att bygga?
Vad krävs för att det ska byggas flervåningshus i trä i kommunen?
Vad kan ni bidra med i processen att öka byggandet av flervåningshus i trä?
Hur ser ni på att bygga mer i trä?
Vad anser ni vara orosmomenten i att bygga flervåningshus i trä?
Om ni har övervägt att använda trästomme i något projekt, hur resonerade ni då?
Vi har fått bilden av att okunskap och fördomar präglar byggandet av flervåningshus i
trä, vad tror ni krävs för att vända detta?
Är entreprenörerna nyckeln till mer byggande av flervåningshus i trä?
Finns viljan från er sida att öka träbyggandet?
Vad anser ni om brandrisk, ljudakustiken, underhåll, livslängd, stabilitet av
flervåningshus i trä?
Är det något ni anser att vi har missat?
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10.2 Intervjuguide producenter
Har ni byggt flervåningshus i trä? Varför har ni/har ni inte gjort det?
Har ni planer på att bygga?
Vad krävs för att det ska byggas flervåningshus i trä?
Vad kan ni bidra med i processen att öka byggandet av flervåningshus i trä?
Hur ser ni på att bygga mer i trä?
Vad anser ni vara orosmomenten i att bygga flervåningshus i trä?
Vi har fått bilden av att okunskap och fördomar präglar byggandet av flervåningshus i
trä, vad tror ni krävs för att vända detta?
Är entreprenörerna nyckeln till mer byggande av flervåningshus i trä?
Finns viljan från er sida att öka träbyggandet?
Vad anser ni om brandrisk, ljudakustiken, underhåll, livslängd, stabilitet av
flervåningshus i trä?
Hur fungerar ert byggsystem?
Är det något ni anser att vi har missat?
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Linus Karlsson
Byggproduktion och projektledning
22år från Ljungby
lkarlsson88@gmail.com

Emily Ödman
Byggproduktion och projektledning
23år från Halmstad
emiodm93@gmail.com

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

