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Sammanfattning  

I mer än ett sekel har förbud mot att bygga flervåningshus med trästomme som är högre än två 
våningar i Sverige. När sedan detta förbud upphävdes år 1994 genom införandet av 
funktionsbaserade byggkrav, blev trä som material tillåtet. Över tid har fördelar med trähus 
tydliggjorts, bland annat att trästommar saknar torktider samt är av låg vikt, vilket resulterar i 
reducerade tillverkningstider. För trähusmoduler innebär detta en stor konkurrenskraft, men med 
de byggtekniska kravens ökningar vid olika våningsplan förändras de olika tekniska lösningarna 
som klarar kraven samt de material som kan användas. Detta medför även oklarheter i när och 
varför flervåningshus i trä är konkurrenskraftiga. Denna studie ämnar ta reda på hur 
materialkostnader och konkurrenskraft påverkas för trähusmoduler till följd av de ökade kraven 
med avseende på hur hög byggnaden ämnas vara. Studien har utförts med hjälp av svenska 
företag inom trämodulbranschen och utifrån de svenska byggkrav som finns, samt vilka faktorer 
som påverkar trähusmodulers konkurrenskraft.  

Trähusmodulernas konkurrenskraft påverkas mest i takt med att brandkrav och akustikkrav 
ändras. Resultatet visar även på att lösningar för exempelvis grundläggning kan kapa kostnader 
för flervåningshus vid användning av trähusmoduler, detta genom att reducera en platta på mark 
till enbart en kantbalk. En tydlig slutsats som studien visar på är att trähusmoduler har en god 
konkurrenskraft mot andra byggalternativ vad gäller transportmöjligheter, tidsreduceringar samt 
miljöpåverkan. Vidare kan även trähusmoduler tack vare hög standardisering minska kostnader 
med omkring 10-15% för flervåningshus där få detaljerade lösningar och arkitektoniska detaljer 
efterfrågas gentemot andra byggalternativ som används i branschen, detta som följd av 
modulernas korta tillverkningstid, standardisering samt låga vikt som möjliggör längre transporter 
och enklare montering.    
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Abstract  

For more than a decade the construction of multi-storey wooden houses with more than two 
storeys was banned in Sweden. In 1994, regulations became function-based and multi-storey 
wooden houses was allowed once again. Due to the long ban, there is a lack of knowledge 
regarding multi-storey wooden houses. Despite this lack of knowledge there are still advantages 
with wooden houses, including the non-existing drying times and low weight, resulting in reduced 
transport and production times. In the case of wooden modules, the competitiveness increases 
with these reduced times, however, the technical solutions and needed material changes with the 
different regulations at different levels, thus affects the costs of modules.  

This study aims to show the change in cost of material and competitiveness due to the different 
regulations. The study is based of Swedish conditions and interviews with Swedish companies 
that work with wooden modules.  

Results of the study shows that the competitiveness of wooden modules mostly is affected by the 
change of fire restrictions and acoustics. With the use of modules, solutions such as savings in 
foundations is enabled. One conclusion of the study is that construction, production, transport 
times and environmental aspects impacts the competitiveness most. This enables modules to 
reduce the price by 10-15% in cases that require few detailed and architectural solutions 
compared to other construction alternatives.   
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på 15 HP som är kopplat till utbildningen Byggingenjör 180 
HP vid Högskolan i Halmstad. Studien har arbetats fram tillsammans med Derome, samt 
intervjuer med andra företag som Lindbäcks samt Bk Beräkningskonsulter. Författarna av detta 
examensarbete vill rikta ett tack till de intervjuade respondenterna för goda svar och hjälpsamma 
tillrättavisningar. Ett stort tack riktas även till arbetets handledare John Lindgren för all hjälp med 
att finna rätt riktning samt vilka ändringar som krävts.  

 

Thomas Törnblom                   Andreas Holgersson  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under mer än ett sekel har det varit förbjudet att bygga hus med fler än två våningar med en 
stomme av trä i Sverige. Detta förbud upphävdes år 1994 när funktionsbaserade byggregler 
introducerades (Flodén, 2016). Sedan dess har flervåningshus med trästomme blivit mer aktuellt i 
byggbranschen. Trähus har till fördel mot betong ingen torktid vid konstruktion, vilket bidrar till 
förkortade byggtider (Stehn, Rask, Nygren & Östman, 2008).  

Då trähus med fler än två våningar var förbjudet i omkring 100 år har kunskap om användningen 
av detta material i flervåningshus avstannat, medan utvecklingen av andra material som exempelvis 
betong utvecklats och blivit ett pålitligt och säkert material att bygga med. Att välja en säker och 
välbeprövad byggmetod är något som beställare oftast har lättare att göra, än att välja ett material 
som trä som inte är lika beprövat och utvecklat (Lindgren & Emmit, 2017).  

På grund av det förbjud som funnits finns det idag ett motstånd mot att använda trä som 
stommaterial i flervåningshus, en stor anledning till detta är hur brand kan hanteras. Det har dock 
visat sig att moderna flervåningshus med trästomme har en mindre tendens för brandolyckor än 
övriga byggalternativ i Sverige. För att upplysa branschen om detta har det utförts studier om de 
fördelar som finns med trästomme. I argumenten tillkommer bland annat tid där stort fokus är på 
den besparing av torktider som trästomme bidrar med kontra betongstomme. Trämodulernas låga 
vikt bidrar även till att en större volym kan fraktas med en och samma lastbil från fabriken till 
byggarbetsplatsen än vad som är möjligt med betongelement. Detta bidrar till att färre leveranser 
krävs till arbetsplatserna, och således att tiden för montaget minskar ytterligare. Tidsreduktionen 
som de lätta modulerna medför kan även bidra till en reducerad fraktkostnad för bygget (Stehn, 
Rask, Nygren & Östman, 2008).  

Av alla lägenhetshus som byggdes år 2017, var 68% mellan 1-6 våningar, vilket visas i tabellen 
nedan som visar antal våningar och hur många procent respektive våning står för utav antal 
våningar som byggdes 2017 (SCB, 2019).  

Tabell 1: Statistik över antal våningar för nybyggnationer 2017 (SCB, 2019) 

 2017 
1 våning 0 
2 våningar 7 
3 våningar 5 
4 våningar 16 
5 våningar 22 
6 våningar 18 

 

Om en verksamhet har kapacitet till att bygga upp till 6 våningar så täcker verksamheten ungefär 
70% utav marknaden, vilket är en stor procent av andelen flerbostadshus som byggs i Sverige. För 
att kunna ha en byggkapacitet på 6 våningar för prefabricerade trämoduler, så är det ytterst viktigt 
att hänsyn tas och klarar av de olika krav som tillkommer för de olika våningarna. Krav och regler 
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finns I Boverkets byggregler som förkortas BBR (BFS 2011:6). Stora utmaningen för att kunna 
hantera en beställning på 6-våningshus i prefabricerade trämoduler är när det blir över 4 våningar 
då hårdare krav börjar ställas på byggnaden så som materialen som används, så som brandkrav och 
stabilitetskrav. Diverse krav för en byggnad hittas i BBR. För att se hur de olika byggtekniska kraven 
påverkar flervåningshus och i synnerlighet trähusmoduler har denna studie utförts.  

Genom att undersöka tidigare forskning inom området så ges kunskap om vad som har gjorts och 
tagits fram innan. Både de negativa och positiva sidorna granskas för att få en sådan bred bild utav 
området som möjligt samt att det ger inblick vart forskningen för närvarande befinner sig. Utifrån 
den forskning som gjorts inom liknande områden beskrivs de problem, men även fördelar som kan 
finnas när trästomme används i flerbostadshus. I undersökningar som gjorts kan olika faktorer som 
påverkas av trästommar finnas, Stehn et al. (2008) nämner grundläggningsarbeten, hur trä är 
grundläggande i den industrialiseringsprocess byggbranschen befinner sig i samt hur kostnader 
varierar mellan trä och betong vid olika utföranden. Flera undersökningar har gjorts på 
flerbostadshus i trä för kostnader och smidighet för trä kontra andra etablerade byggnadsmaterial. 
Bland annat har Boverket (2009) gjort en jämförelseanalys av produktionskostnader för 
flervåningshus av trä i nyproduktion och jämfört hur denna kostnad skiljer sig i olika städer. 
Forskning har även gjorts på hur trähusproduktioner ser ut i andra länder, så som Tyskland, 
Storbritannien och även Brasilien. I den undersökning som gjorts i Brasilien har De Araujo et al. 
(2018) tagit fram vilka faktorer som är de mest kostsamma vid trähusbygge i Brasilien. Där har tre 
olika frågor har ställts angående svårigheter med trähus, en gällande trähus som produkt, en om 
svårigheter för tillverkare samt en fråga angående produceringsfasen. Resultatet av denna studie är 
att de stora kostnaderna som finns för trähus i Brasilien är att industrikostnader, skattekostnader 
och övriga arbetskostnader, men även avsaknaden av politiska incitament för hur skogshantering 
skall utföras i landet.  

I en studie som gjorts av Växjö universitet tillsammans med SP Trätek av Östman och Källsner 
(2011) har de sammanställt de krav som påverkar enkelheten att bygga flervåningshus med trä i 
Europa. Där de beskriver att de krav som påverkar trähus mest är brand och akustik, men att även 
andra krav har viss verkan på faktorer inom trähusbygge. De påpekar även att bristande kunskap 
för hur kraven har effekt på olika material och hur detta berör enkelheten att använda trä som 
stommaterial för flerbostadshus (Östman & Källsner, 2011).  

Kozlovská, Struková och Kaleja (2015) undersökte hur budgetindex (BI) kan användas för att 
beräkna hur mycket olika delar av en trähusproduktion kan kosta. I undersökningen jämförde de 
kostnaderna med den totala byggvolymen för byggnaden för att få fram ett index. Det resultat som 
togs fram visar på att BI för de tio studerade husen är väldigt liknande. Undersökningen är gjord 
på familjehus med öppna diffusionssystem, vilket ger en god uppfattning för kostnader med denna 
typ av trähus. Då denna studie av Kozlovská et al. (2015) är gjord på familjehus och inte 
flervåningshus kan inte siffror för BI utnyttjas i denna studie, men kan ge en uppfattning av den 
ungefärliga fördelningen av kostnader för arbeten och jämföra dessa med hur fördelningen ser ut 
vid prefabricerade volymer. 

1.2 Problembeskrivning 
Det som kan tydas ur denna bakgrund är att när man kommer upp till ett visst våningsplan så 
skapas det problem med att bygga med trästomme då träs stabilitet, vindmotstånd, brand mer mera 
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ifrågasätts. Detta påverkar kostnaden och att bygga flervåningshus med trästomme konkurrerar 
med alternativet betongstomme som stomme istället.  
 
Lagar och regler påverkar byggnaden ur ekonomisk och ur tidssynpunkt. Ett exempel är att det är 
krav på hiss ska installeras i en byggnad om det förekommer bostäder i fler än två plan (Boverket, 
2019). Följderna av kraven vid olika våningsplan bidrar således till asymmetriska utformningar på 
modulerna för att kunna möjliggöra krav. Utformningarna som krävs genererar extra moment i 
produktionen och komplikationer där resultaten blir flaskhalsar för prefabriceringen.  
 
Således ändras konkurrenskraften för trästomme beroende på de olika kraven och de olika antal 
våningar som avses byggas, då materialkostnader och kostnader för tekniska lösningar påverkas 
olika av de olika kraven. För att få trähusmoduler mer attraktiva krävs det kunskap om hur dessa 
krav påverkar modulernas kostnader och lösningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att ta reda på när och hur flervåningshus i trä blir prismässigt 
konkurrenskraftigt mot flervåningshus i andra material och vad som påverkar flervåningshus i träs 
kostnader per våningsplan.  
 
Målsättningen med arbetet är att ge konkreta exempel på vilka faktorer som är kostsamma 
respektive lönsamma vid prefabricering av flerbostadshus i trä. Genom att jämföra och utvärdera 
faktorer söker arbetet att sammanställa hur dessa kan påverka flervåningshus i trä och vad som 
krävs för att dessa ska bli mer prismässigt konkurrenskraftiga. 
 

• När och hur är trähusmoduler prismässigt konkurrenskraftigt?  
o Vid vilken skede blir trähusmoduler mer eller mindre ekonomiskt lönsamma än 
andra alternativ?  

• Vilka är de centrala faktorerna för att påverka trähusmoduler i positiv riktning?  
o Vilka faktorer ändras beroende på våningsplan och hur påverkar dessa priser samt i 
vilket skede?  
o Vilka är grundförutsättningarna för modulhus upp till 6 våningar? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas mot följande punkter för att kunna skapa givande rekommendationer: 

• Prefabricerade flervåningshus av trävolymer.  
• Fokus på hus med upp till sex våningar. 
• Arbetet fokuserar på svenska förhållanden samt vilka konstruktionslösningar som 
används.  

1.5 Metod 
För arbetet har facklitteratur, vetenskapliga artiklar, insamlade data från Derome och andra företag 
som arbetar med flervåningshus i trä med innehåll om olika information om exempelvis priser, 
material, konstruktionslösningar med mera. De intervjuer som har utförts har anpassats till de olika 
respondenternas kunskapsområden för att få ut den bästa informationen om varje område.  
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2 Faktorer som ändras med avseende på antal våningar 
Då trähus generellt är ganska vanliga i Sverige som enbostadshus, menar Mahapatra et al. (2012) 
att aktörer som arbetar med att bygga trähus inte är lika tveksamma till träs egenskaper för brand 
och hållbarhet som i tillexempel Storbritannien och Tyskland. Svenska företag är dock fortfarande 
tveksamma till ljudisoleringsproblematiken som kan uppstå i trähus om montaget blir fel utfört 
(Mahapatra, Gustavsson & Hemström, 2012).  Lindgren och Emmit (2017) påstår att säkra och 
beprövade metoder oftast väljs över nya och osäkrare metoder, vilket skapar ett problem för 
trämoduler, då dessa är mindre beprövade än exempelvis en betongstomme. Detta leder till att 
konkurrenskraften för trä som val när exempelvis akustikkraven betraktas minskas. 
  
I detta avsnitt undersöks krav som är baserade på hur de påverkar de tekniska lösningar som krävs 
i trämoduler i flervåningshus. Avsnittet ämnar ge en uppfattning om vilka krav och faktorer som 
påverkar trämodulhus mest, där brand, mark- och grundarbeten, akustik och fasad är i fokus för 
detta avsnittet. Faktorerna som valts har genom handledning från personer inom 
trähusmodulbranschen samt via Boverket framstått som de främst påverkande faktorer för 
materialkostnadspåverkan.  

2.1 Brand 
Brandkraven är den ledande faktorn som spelar in på kostnaden för byggnationen då material och 
konstruktionsändringar är nödvändigt när trähusmodulerna överstiger vissa våningsplan som 
resulterar till hårdare brandkrav. I kapitlet brand visas vad som händer och vilka krav som ställs på 
trähusmoduler för olika våningar som byggnationen måste klara av, där kraven hittas hos Boverket. 
Det är inte bara kostnaden som påverkar trähosmodulerna, utan samhällets negativa bild utav 
byggnationer med trästomme är mestadels hur byggnationer med trästomme presterar vid brand. 
MSB tillsammans med räddningstjänsten har fört statistik på alla brandincidenter som 
inrapporteras för flerbostadshus, se Tabell 1. Tabellen delas in i sex olika orsaker till vart 
brandspridningen har skett. Antal uträknade bränder i trähus framkom till 73 stycken, som antogs 
skulle ske under perioden 1998-2014. I själva verket anträffades 22 stycken bränder i trähus under 
denna period, se Tabell 1. Träguiden visar att antalet brandincidenter som har lett till att 
räddningstjänsten har blivit inkallade till bränderna för moderna trähus är 0,4 per 1000 lägenheter 
och år (TräGuiden, 2017).  
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Tabell 2, antal brandincidenter 1998-2014 (TräGuiden, 2017).  
 Totalt Antal I start-

föremål 
I start-
utrymmen 

I start-
brandcellen 

I start-
byggnaden 

Till andra 
byggnader 

Okänd 

Brand-
incidenter 
Totalt 

48 949 32 386 11 160 3 865 1 347 84 107 

Förväntat 
antal i 
trähus 

73 48 17 6 2 0,1 0,2 

Incidenter 
i trähus 22 12 7 1 2 0 0 

 
 

2.1.1 Byggnadsklasser 
Oavsett vilken typ av byggnad som byggs så skall alla byggnader delas in i byggnadsklasser som 
kallas Br, för att få fram brandsäkerhetsklassen för byggnaden. På Boverkets hemsida (Boverket, 
2017) skriver Boverket att följande byggnadsklasser existerar och anger vilka faktorer som avgör 
vilken Br byggnaden har:  

• Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov  
o Byggnader med som innehåller fler än 16 våningar  
o Större byggnader med verksamhetsklass 5C  
o Byggnader med verksamhetsklass 5D  
o Byggnader med vissa typer av samlingslokaler  

• Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov  
o Byggnader med 3 eller fler våningar, dock utförs småhus med 3 våningar i klass Br2  
o Byggnader med 2 våningar som innefattar följande: Byggnader avsedda för 
verksamhetsklasserna 4, 5A, 5B eller 5C. Byggnader med samlingslokaler i 
verksamhetsklasserna 2B eller 2C på andra våningsplanet.  

• Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov  
o Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum 
finns i vindsplanet.  
o Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i 
bottenvåningen.  
o Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas in i 
brandsektioner av högst denna storlek genom brandväggar i brandteknisk klass enligt 
avsnitt 5:562  
o Byggnader med ett våningsplan bör utformas i lägst byggnadsklass Br2 om de 
inrymmer: samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i eller under 
bottenvåningen, bostäder och lokaler i verksamhetsklasserna 5B eller 5C.  

• Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov  
o Resterande byggnader delas in i Br3  

I denna rapport ligger fokuset på byggnader mellan fyra och 5 våningar men även högre och lägre 
våningar kommer att betraktas, vilket resulterar i att denna rapporten kommer använda sig utav 
Br1 vid framtagning av brandsäkerhetsklass.  
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2.1.2 Brandsäkerhetsklass 
Från Boverkets konstruktions regler, EKS 10 hittas vilken brandsäkerhetsklass byggnaden ska 
använda beroende på vilken Br man använder sig utav och sedan antal våningar med mera på 
projektet. Nedanför ser vi tabell C-3 som används för byggnader med Br1, tabellen är tagen från 
Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 (Boverket, 2016).  
  
Tabell 3, Brandsäkerhetsklasser Tabell C-3 (Boverket, 2016). 

  
Brand-
säkerhets-
klass 

Exempel på byggnadsdelar i en Br1-byggnad 

1 - Infästning av icke bärande väggar i fasader i markplanet 
- Bjälklag på eller strax ovan mark 
- Takfot i byggnader med upp till fyra våningsplan 

2 - 
3 - Infästning av icke bärande väggar i fasader ovan markplanet 

- Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 
- Balkong eller loftgång utan gemensamt bärverk med andra 

balkonger eller loftgångar 
- Takfot i byggnader med fler än fyra våningsplan 

4 - Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
regelväggar, pelare och balkar i byggnader med högst fyra 
våningsplan 

- Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
bjälklag och massiva väggar i byggnader med högst åtta 
våningsplan 

- Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 
byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i byggnader med högst 
fyra våningsplan 

- - Balkong eller loftgång med gemensamt bärverk med andra 
balkonger eller loftgångar 

5 - Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
regelväggar, pelare och balkar i byggnader med fler än fyra 
våningsplan 

- Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
bjälklag och massiva väggar i byggnader med fler än åtta 
våningsplan 

- Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 
byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i byggnader med fler än 
fyra våningsplan 

- Alla bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som är 
belägna under översta källarplanet 
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Utifrån tabell C-3 råder följande brandsäkerhetsklasser för olika våningsplan:  
  
Upp till och med 4 våningsplan:  

• Brandsäkerhetsklass 4 för samtliga bärverk i huvudsystemet  
Mellan 5 och 8 våningsplan:  

• Brandsäkerhetsklass 4 för bjälklag  
• Brandsäkerhetsklass 5 för vertikala bärverk i huvudsystemet  

Över 8 våningsplan:  
• Brandsäkerhetsklass 5 för samtliga bärverk i huvudsystemet  

 
Utifrån fokusering utav rapporten som är över 5 till 6 våningsplan, så hamnar rapporten mellan 5 
och 8 våningsplan i tabell C-3, vilket leder till att brandsäkerhetsklass 4 för bjälklag och 
brandsäkerhetsklass 5 för vertikala bärverk i huvudsystemet råder. När byggnaden sedan har fått 
fram sin brandsäkerhetsklass så går man sedan vidare till tabell C-7, där visas R-kravet för 
byggnaden, som visas nedan (Boverket, 2016). 
 
Tabell 4, Brandteknisk klass Tabell C-7 (Boverket, 2016).  

Brandsäker-
hetsklass 

Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m2) 

 f ≤ 800 MJ/m2 f ≤ 1600 MJ/m2 f >1600 MJ/m2 

1 0 0 0 
2 R15 R15 R15 
3 R30 (R15*) R30 (R15*) R30 (15*) 
4 R60 R120 (R90*) R180 (R120*) 
5 R90 (R60*) R180 (R120*) R240 (R180*) 

*Vid installation av automatisk vattensprinkleranläggning utförd enligt avsnitt 5:252 och 5:2521 i Boverkets 
byggregler (2011:6). (BFS 2015:6). 
 
Boverket (Boverket, 2016) skriver att för bostadslägenheter, lägenhetsförråd och jämförbara 
brandceller råder f ≤ 800 MJ/m2.  
 
Ytterligare en tabell som heter tabell 5:531, måste inspekteras för att få fram EI-kravet för 
byggnationen, en som anger brandteknisk klass för brandcellsgränser. EI-kravet regleras i BBR 
5:531 för Br1-byggnader. För Br1-byggnader gäller EI-60 och till skillnaden från förgående tabell 
så råder det inte på antal våningar utan EI-60 gäller för alla Br1-byggnader med normal 
brandbelastning (Boverket, 2019). 
 
Tabell 5, Brandcellsskiljande byggnadsdelar i en byggnad Tabell 5:531 (Boverket, 2016). 

Byggnadsdel Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m2) 
 f ≤ 800 f ≤ 1 600 f > 1 600 
Avskiljande 
konstruktion i 
allmänhet, och 
bjälklag över källare 

EI 60 EI 120 (EI 60*) EI 240 (EI 120*) 
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*För byggnader som skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning. (BFS 2013:14) 

2.2 Mark- och grundarbeten 
Priset på mark varierar väldigt mycket beroende på vilket område som ska bebyggas. Detta påverkar 
därför efterfrågan på antalet våningsplan som är attraktiva att bygga. I och med förtätningar 
av städer är ofta mark nära stadskärnor dyrare än i utkanten av städerna. Som följd till detta är det 
av större intresse att bygga högre bostadsbyggnader nära stadskärnor för att få plats med fler 
bostäder på liten markyta (Mahapatra, Gustavsson & Hemström, 2012).   
 
De högre markpriserna närmare stadskärnor beror till stora delar av bebyggelseplaneringen som 
begränsar utbudet av byggbar mark centralt i städer. Kostnaden för marken räknas inte in i 
bostadskostnader då det enbart räknas som utgift för byggherren som måste köpa marken för att 
kunna bebygga den. Markpriset blir därför en avgörande faktor för byggherren i valet av antal 
våningsplan då fler bostäder genererar mer intäkter (Boverket, 2015).  
 
Sten et al. (2008) påstår att grundläggningsarbetet är beroende av stomsystemets och 
planlösningens utformningar. Stomsystemets utformning påverkar vilken typ av grundläggning 
som kan användas, tillexempel kan det vara svårt att använda sig av plintgrundläggning när en 
regelstomme ämnas användas. Även byggnadens planlösning och riktning kan påverka vilka 
grundläggningsmetoder som används. Vid en felprojektering av planlösningen kan kompletterande 
grundläggningsarbeten och pålar användas för att ta upp de extra krafter som kan uppstå vid denna 
typ av felaktig planlösning. En korrekt projektering av planlösning och riktning på byggnaden kan 
komma att spara mycket pengar för bygget (Stehn, Rask, Nygren & Östman, 2008).  
  
Då egentyngden från en träbyggnad är generellt lägre än byggnader med annat byggmaterial 
minskar enligt Stehn et al. (2008) trycket mot grunden med 30-50%. Att trycket minskar med så 
mycket kan innebära kostnadsreduktioner för grundläggningsarbetet då i teorin trähus skulle kunna 
minska antalet pålar i grunden från exempelvis 100st till 50-70st. Med egentyngdsreduktionen i 
stommaterialet kan en tyngre grundplatta krävas för att öka tyngden för hela byggnaden, vilket kan 
i sin tur leda till att pålarna som används får en sämre verkningsgrad och inte kan utnyttjas optimalt 
(Stehn, Rask, Nygren & Östman, 2008). Kozlovská et al. (2015) har studerat olika kostnader vid 
byggnation av familjehus i trä, och visar på att grundläggningskostnaden för dessa är omkring nio 
procent av huskostnaden. Denna siffra ändras vid byggnationer av flervåningshus, men ger en god 
uppfattning av hur stor denna kostnad kan vara.  
 
När volymmoduler används kan en platta på mark bytas ut mot en kantbalk, detta för att modulerna 
oftast är utformade att ta upp sina egna tyngder och krafter, vilket möjliggör för en insparning av 
betong och armering. För trähus kan även en undergrundsstabilisering vara av intresse då 
pålningsarbete kan underskrida det minimiantal som krävs, vilket leder till att besparingarna inte 
blir lika stora. En undergrundsstabilisering kan därmed vara ekonomiskt fördelaktigt, även då en 
kantbalk används, där förankringsmöjligheter för pålar reduceras (Stehn, Rask, Nygren & Östman, 
2008; Mahapatra, Gustavsson, Hemström, 2012). Användningen av lättare stommar minskar även 
antalet tyngre maskiner som krävs för att utföra grundarbete för byggnaden, vilket gör det lättare 
att utföra markarbeten i tätbebyggda områden.  
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Figur 1: Ritning på kantbalk (Derome, 2018) 

2.3 Akustik 
Lågfrekventa ljud är större problem i träbyggnader än andra byggmaterial. På grund av långa 
spännvidder med trä blir vibrationer i bjälklag ett problem, dessa vibrationer kan skapas på många 
olika sätt: Buller utifrån, stegljud, maskiner samt luftburna ljud (Blomsvik & Brandt, 2012; Stehn, 
Rask, Nygren & Östman, 2008). På grund av friheter blir beräkningsmodellerna för dynamiska 
effekter väldigt stora och komplicerade för att kunna utföras på detaljerade modeller. Akustik 
brukar ha förmågan att agera med flexibiliteten hos stommen i byggnaden, ju flexiblare stomme, 
desto mer interagerar ljudet med stommen, detta bildar mer vibrationer som i sin tur skapar fler 
problem med akustiken i byggnaden (Boverket, 2007).    
  
Regler för ljudisoleringar är enbart beroende av rummens storlekar, volym, väggarea samt påverkas 
av bjälklagets spännvidd, men inte av byggnadens våningshöjder. Akustik beskrivs i BBR avsnitt 7. 
Samt i Stehn et al. (2008) beskrivs de olika klassningarna A, B och D som finns för byggnader, den 
klassning som byggnaden kräver bestäms oftast av beställaren och den verksamhet som är tänkt, 
vilket påverkar kostnaden för moduler olika. Olika ljudabsorbenter har olika klass, ex A-klassad 
absorbent är 40mm min ull med valfritt montage. Svagaste länken, det vill säga vägen med mest 
ljudöverföring, bestämmer vilken typ av absorbent som ska användas (Sjödahl, 2010).    
 
Lätta konstruktioner är känsliga för utförandefel vid montage, vilket kan skapa akustikproblem. De 
kräver även tjocka bjälklag, minst 400mm, trotts detta kan de ändå ha problem med svikt och 
trumljud. Om väggar utförs på rätt sätt kan de ha en högre ljudisoleringsgrad än betongväggar med 
samma tjocklek (Sjödahl, 2010). Bjälklagens tjocklekar påverkar främst byggnadens maximala höjd, 
vilket kan skapa problem med detaljplaner där en maximal nockhöjd begränsar hur många 
våningsplan som kan upprättas, där det kan skilja på en våning mellan betonghus och trähus då 
totalhöjden är högre för trähus än betonghus. Detta leder till att trähus får en sämre 
konkurrenskraft vid anbud inom detaljplaner med högst tillåtna nockhöjder, då optimala 
våningsplan kan bli svåra att uppnå.    
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Utöver de tjockare bjälklagen i en lätt kontra en tung stomme så används vibrationsdämpande 
elastiskt material mellan de olika modulerna i ett volymhus, vilket även det ökar totalhöjden för 
hela byggnaden. En vanlig lösning på detta är att ljudisoleringen ofta delas upp mellan de olika 
modulerna, så att den övre modulens golv tillsammans med den undre modulens takkonstruktion 
för att utgöra en total ljudisoleringslösning (Forssén, 2008).  
  
Ett sätt som kan användas för att prova vilka ljudkrav olika lösningar klarar är att bygga test-hus. 
Detta är dock en väldigt kostsam process att utföra för många olika sorters lösningar, vilket gör att 
testinstrument för att göra det möjligt att förutspå fel som kan uppstå bör utvecklas (Forssén et al, 
2008). För modulhus kan denna process dock underlättas, detta då moduler är av en hög 
standardiseringsgrad. Den höga standardiseringsgrad som denna byggmetod bistår med gör att flera 
tester inte krävs då samma ljudisoleringslösningar kan utnyttjas hela tiden, vilket gör att få tester 
krävs. Okunskap bland företag som inte vanligen arbetar med trästommar kan påverka hur 
marknaden ser på lätta stommars förmåga att hantera akustikkrav.   
 
Vid ett rätt montage av trähus kan dock kostnaderna för den lätta stommen hållas nere då dyra 
kompletteringar för att minska transmissionen kan undvikas, dock är lösningar för att uppnå de 
högre kraven oftast dyrare än de lägre kraven. Dessa faktorer är centrala påverkningar för valet av 
trästomme ur en akustisk synvinkel. 

2.4  Fasadkrav 
För att en fasad ska få utformas med trä krävs det att byggnaden uppfyller krav som ställs. Dessa 
krav består av brandskyddskrav, skydd mot buller, energihushållning och värmeisoleringsförmåga 
samt att utformningen uppfyller de krav som detaljplanen ställer på utformningen. I boken om 
detaljplan och områdesbestämmelser skriver Boverket (2002) att material, färg, form och 
uppförande är frivilliga uppgifter som detaljplansinstitutet eller kommunen redovisar i ett områdes 
detaljplan. Vissa av dessa detaljplansbestämmelser påverkar då hur lätt det blir att uppfylla dessa 
krav med en träfasad. 

Svenskt Trä beskriver via TräGuiden (2017) de möjligheter för träfasader som finns enligt svensk 
lagstiftning där de refererar till Boverkets Byggregler (BBR) för brandkrav som ställs på byggnader 
och dess utformning. Ett av de krav som då ställs på en byggnad för att träfasad ska få upprättas 
är att automatiska släckningssystem ska installeras i byggnaden, att träpanelen ska uppfylla kravet 
SP Fire 105 samt CEN/TS 15912 och även att fönster som används ska vara brandklassade och 
låsbara (Träguiden, 2017). För att då uppnå de krav som ställs på fasader kan det då vara lägligt att 
även anpassa de komponenter som används i fasaden för högre krav. Dessa komponenter antas till 
fönster, dörrar, lås, färg och tätningsmaterial (Blom, Itard, Meijer, 2010).  

Vid användande av bärande trästomme behöver inte träfasader användas, utan flexibiliteten för 
fasadmaterial är stor. Det finns flertalet hus med trästomme som har putsfasader, men även 
träfasader. Svårigheterna som kan uppstå för fasaderna när trähusmoduler används är att 
bjälklagshöjderna ofta är tjockare än betong och stålkonstruktioner, vilket medför att fasadstudier 
bör vara noggranna och att rätt fönsterstorlekar väljs för att fungera med våningshöjderna 
(Gustafsson et al., 2017). Vid trähusmoduler produceras hela modulerna klart i fabrik innan de 
fraktas till byggarbetsplatsen, detta gör att även fasader monteras klart på modulen, vilket bidrar till 
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att klimatet kan kontrolleras och fasadmaterialet kan behandlas för att klara kraven innan det 
anländer till byggarbetsplatsen. Detta bidrar till att tider på byggarbetsplatsen kortas ned mycket.   

Användning av träfasad är tillåtet att använda i fri utsträckning i byggnader med våningshöjder 
mellan en och två våningar. För att en träpanel ska få användas över två våningar ställs högre krav 
på fasaden. Bland dessa krav är brandskyddade träpaneler, brandklassade fönster, automatiska 
fönsterluckor eller att flamskärmar över fönster installeras. Ett alternativ för att göra träpanel för 
våningar över två är att installera sprinklersystem i byggnaden, samt att man dokumenterar 
brandskyddade panelers väderbeständighet. Det virke som används i fasaderna ska även enligt SS-
EN 1611-1/A1 vara av lägst sorten G4-2 eller G2-2 (Gustafsson et al 2017). 

2.5 Stabilitet och bärförmåga 
Då trähus generellt är av lägre vikt än hus med betong eller stålstomme påverkas stommens 
bärförmåga och stabilitet ofta mer av horisontallaster. Vid byggande av flervåningshus med 
trästomme kan flera olika alternativ användas, däribland pelar-balk-lösning, bärande skivor av 
flerskiktsskivor av KL-trä samt regelstommar (Gustafsson et al., 2017). Byggandet av dessa 
alternativ kan se ut på olika sätt, däribland prefabricerade volymmoduler, planelement eller genom 
platsbyggnation. För att uppnå stabiliteten som krävs för ett trähus menar Gustafsson et al. (2017) 
att det är viktigt att dimensioneringen av alla byggdelar samt dess samverkan och hur de ska 
sammanfogas tas i beaktning. Dimensionering av byggnader sker via Eurokoder och standarder. 
De standarder som reglerar dimensioneringen av trähus är:  

• Eurokod 5 
• SS-EN 1995-1-1:2004 
• SS-EN 1995-1-1:2004/A1:2008 
• SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014 
• SS-EN 1995-1-1:2004/AC:2006 
• SS-EN 1995-1-2:2004 
• SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2006 
• SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010 

Östman och Källsner (2011) anger de två olika metoder som finns för beräkning av tvärkrafter i 
träkonstruktioner, A och B. I metod A måste vertikala steg vara förankrade mot lyftkrafter men i 
metod B behöver bottenskenorna vara förankrade. Detta gör att båda metoderna kan användas för 
projektering av enplansvillor, men bara metod A går att använda för flervåningshus, vilket gör att 
Eurokod 5 med metod A är den rekommenderade metoden vid dimensionering av flervåningshus 
i trä (Östman & Källsner, 2011). 

I många fall är de horisontella lasterna lätta att hantera i byggnader upp till åtta eller tio våningar, 
detta genom att använda förankringsbeslag så som dragstag ner i grunden. I det fall som byggnaden 
inte utger ett tillräckligt mothåll för horisontella laster kan denne stjälpa, för att motverka det bör 
byggnadens fördelning ändras. Fördelningen ändras lättast genom att ändra utformningen av 
grundplattan (Gustafsson el al., 2017). När volymmoduler väljs, projekteras stabiliteten utifrån att 
modulerna verkar på varandra, vilket gör att placeringen är viktig för att undvika stjälpning.  
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I vissa fall där stora spännvidder erhålls kan långt konstruktionsvirke vara fördelaktigt. För att få 
den önskade längden kan en så kallad fingerskarvning användas, detta reducerar den mängd skarvar 
som behöver göras på byggarbetsplatsen. Fingerskarvat konstruktionsvirke kontrolleras enligt SS-
EN 385 och delas sedan in i hållfasthetsklasser C14-C35 (Bergkvist & Fröbel, 2013). I en bärande 
konstruktion får fingerskarvat virke användas enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1) där brott i en 
enskild fingerskarv inte medför risk för att övriga väsentliga delar faller samman (Bergkvist & 
Fröbel, 2013). Material i trähus som fått en CE-märkning enligt metod B i SS-EN 14081-1: A1:2011 
får inte användas i en byggnads bärande konstruktionsvirke, detta enligt Boverkets 
Konstruktionsregler 5a§ (Boverket, 2016).  

Några byggmetoder som ofta används för flervåningshus i trä är prefabricerade volymmoduler eller 
planelement, vilket gör det extra viktigt att tätheten i elementfogarna utförs på ett effektivt sätt för 
att säkerställa byggnadens funktion, både energimässigt, men även stabilitetsmässigt (Gustafsson 
et al., 2017). Den byggmetod som används och är mest kostnadseffektiv avgörs oftast av hur många 
våningar byggnaden ska ha, hur planlösningen ser ut samt de specifika prestationer som ställs på 
byggnaden (Gustafsson et al., 2017).  

Något som bör tas i beaktning vid byggande och montering av trähus är slitstyrka och hållbarheten 
för byggnaden. Detta menar Östman och Källsner (2011) är en viktig del för hur attraktivt det ska 
bli att välja trästomme. I dagens läge är det inte ett krav som ställs på byggnader mer än att detta 
alltid varit en del av projekteringen och produktionen av alla byggprojekt. Att det alltid beaktats i 
projekteringar har medfört att det ofta grundas på tradition och tidigare erfarenheter, detta leder 
till att det saknar vetenskapliga grunder och blir således ohållbart i längden. För att få fram modeller 
för beräkningar av träs livslängd och påverkan (ekonomiskt, klimat samt underhållsmässigt), har 
det startats en satsning av CPD (Construction Products Directive 89/106/EEC) för att i framtiden 
få in detta i europeiska regler och krav på byggnader (Östman & Källsner, 2011). 

2.6 Faktorer som påverkas av användande av moduler 
För att upprätta ett platsbyggt trähus krävs det att ett väderskydd finns på byggarbetsplatsen, detta 
för att försäkra att ingen fukt byggs in och att rätt klimat hålls för material och byggarbetare. 
Planelement till motsats från platsbyggande tillverkas i fabrik, där ett kontrollerat klimat kan 
åstadkommas, samt att elementen kan tillverkas färdiga med installationer för att minska arbete 
som krävs på byggarbetsplatsen. Denna metod ger planelement till fördel mot platsbyggande att 
enstaka lösningar behöver göras på plats, då elementen levereras till byggarbetsplatsen färdiga och 
kräver enbart monteras ihop, vilket reducerar den tid som krävs på byggarbetsplatsen till enstaka 
dagar (Stehn, Rask, Nygren & Östman, 2008). Volymhusmoduler tillverkas även de i fabrik, men i 
motsats till planelement monteras hela modulen ihop med golv, väggar, tak, installationer och fasad 
(monteras på moduler med exponering ut), denna process sker även den i en fabrik där klimatet 
kan kontrolleras (Schauerte, 2010). Användandet av volymhusmoduler skapar ytterligare 
tidsreduktioner på byggarbetsplatsen, då dessa enbart behöver kopplas ihop och förfiningsarbeten 
mellan moduler krävs. Enligt Berge, Stehn och Nord (2014) kan tiden på byggarbetsplatsen 
reduceras till omkring 2-3% av den totala tiden för projektet.  

Att använda trästomme tar fram vissa andra fördelar. Fördelar som tagits fram med användandet 
av trästomme har miljö och tidsbesparingar visats vara stora fördelar mot andra material. Ur 
miljösynpunkt har låga energiåtgången vid framtagning av materialet, återvinningsmöjligheterna, 
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bindandet av koldioxid och att träd går att återplantera listats som några av de viktigaste aspekterna 
till att välja trä (Berge, Stehn & Nord, 2014). Vid dekonstruktioner av trähus kan materialet som ej 
skadats återanvändas i nya situationer istället för att förstöras, där exempelvis konstruktionsvirke 
kan återanvändas som golv i en ny byggnad (Diyamandoglu & Fortuna, 2015). 
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2.8 Sammanfattning av faktorer som ändras med avseende på antal våningar 
Nedan har skapats en tabell för att sammanställa hur krav och arbeten påverkas av antalet 
våningsplan, vilket ger en bild av vilka krav som påverkar flervåningshus med trästomme mest. De 
tre huvudämnena i tabellen är brandkrav, akustik och fasadkrav, där ändringarna visas vid vardera 
våningsplan samt hur de teoretiskt uppnås. I kolumnen brandkrav är det nödvändigt att dela in det 
i två spalter där fokuset är på både bärverket och bjälklaget. Beroende på vilken våningsplan 
byggnationen har så skiljer brandkravet sig för bärverket och bjälklaget. Bärverket har ett striktare 
brandkrav på hur länge hållfastheten ska behållas vid brand än vad bjälklaget har för ett 
trämodulhus. När det gäller akustik så delas det in i krav B och krav C, där krav B är det striktaste 
kravet utav dem. Tillskillnad från brandkrav och fasadkrav så har våningsplanen 1-6 ingen påverkan 
när man kollar på akustikkraven utan istället är fokuset på tjockleken på bjälklaget och tjockleken 
på lägenhetsskiljande vägg. I kolumnen fasadkrav, så är det redan efter två våningsplan som det blir 
en stor skillnad från att gå från fri användning till att brandskydd behövs på byggnationen. 
Nedanför finns tabellen för de olika kraven och hur det påverkas:   

Tabell 6, Kravförändringar per våning. 

Vånings
plan Brandkrav Akustik Fasadkrav Hisskrav 

   Tjocklek (mm) Krav 
B 

Tjocklek (mm) Krav 
C 

  

 Bärverk Bjälklag Bjälklag 
Lägenhets
skiljande 
vägg 

Bjälklag 
Lägenhets
skiljande 
vägg 

Träfasad  

1 R60 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 Fri 
användning 

Inget 
krav 

2 R60 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 Fri 
användning 

Inget 
krav 

3 R60 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 
Brandskydd 
krävs Krav 

4 R60 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 Brandskydd 
krävs 

Krav 

5 R90 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 Brandskydd 
krävs Krav 

6 R90 R60 ca 400 min 225 ca 300 min 200 Brandskydd 
krävs Krav 

 

I den teoretiska tabell som framställts genom studier av krav på flervåningshus, har krav på 
markarbeten och stabilitet märkbart inte ändrats per våningsplan. Dessa krav påverkas mer av vilket 
material som används i stomme och hur det påverkar egentyngden för byggnaden samt vilken typ 
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av grundläggning som väljs. Tabellen ger uppfattningar att kostnaderna för material och tekniska 
lösningar kommer att öka efter tre våningar samt mellan fyra och fem våningar. De byggtekniska 
krav som visas i tabellen ovan påverkar även byggnader av andra stommaterial än trä, vilket kan 
påverka den materialåtgång som krävs även för andra stommaterial. För att åstadkomma de krav 
som listats i tabellen kan en trämodul behöva öka klassen på de material som används när moduler 
för byggnader med högre än fyra våningar ska utformas. Detta kan leda till ökade 
materialkostnader, men även till att projektering av nya lösningar krävs, vilket påverkar hela den 
standardiserade processen och kan då öka kostnaden för volymbyggda hus. Är istället processen 
anpassad för dessa krav kan långsiktigt kostnaderna kapas.  

Enligt SCB (2019) var 68% av alla lägenhetshus som byggdes 2017 mellan 1-6 våningar, vilket visar 
att en stor del av marknaden kan täckas in om modulprocesser har kapacitet att bygga med hänsyn 
till brandkraven efter fyra våningar, samt fasad och hisskrav efter tre våningar. Vid byggnationer 
där få arkitektoniska ändringar och detaljerade byggnader efterfrågas, kan således modulhus vara 
till stor fördel tack vare den kortare tid som krävs då modulerna byggs i kontrollerade miljöer och 
med hög standardiseringsgrad (Brege, Stehn & Nord, 2014). 

Genom den litterära studien kan slutsatsen dras att kostnaden för såväl material och tekniska 
lösningar för att uppnå brandkrav ökas främst efter fyra våningar, då krav på bärverk ökar från 
R60 till R90. Även efter två våningar påverkas generellt byggnaders kostnader då hisskrav träder i 
kraft. Kostnaden för att öka ljudkraven för en modul bör även den öka enigt den litterära studien, 
detta då tjocklekarna för såväl lägenhetsskiljande väggar samt bjälklag ökar. Konkurrenskraften 
bör enligt tabellen ovan vara väldigt god upp till fyra våningar, sedan beroende på de tekniska 
lösningar och material som väljs i modulerna.  
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3 Metod 
I detta avsnitt visas det tillvägagångssätt som använts för insamling och granskning av information 
som inhämtats för att ta reda på hur kostnaderna för trähus ändras per våningsplan. Avsnittet 
ämnar även att beskriva vilka aktörer som intervjuats för att styrka arbetets validitet.  

3.1 Genomförande 
Arbetet grundas i ett intresse för prefabricerade trähusmoduler som är på snabb framväxt i Sverige. 
Detta ledde till frågor kring vad som gör trähusmoduler mer attraktiva och hur konkurrenskraftiga 
de är gentemot andra materialval kostnadsmässigt, vilket ledde till att frågeställningar och 
problemformuleringar arbetades fram. Författarna letade efter ett etablerat företag med många års 
erfarenheter i branschen och kom sedan i kontakt med Derome som blev huvudkontakten för 
rapporten. Derome har många års erfarenhet inom träindustrin och i byggbranschen där 
byggmaterialet trä är stommen för företaget. Dock har företaget inte arbetat med prefabricerade 
trähusmoduler innan nyligen då företaget öppnade sin nya husfabrik i slutet utav 2018 som 
producerar trähusmoduler. Derome är ett utav Sveriges ledande företag inom träindustrin så har 
företaget som vilket annat stort företag, köpt upp fabriker som producerar prefabricerade 
trähusmoduler för att etablera snabbt sig inom trähusmodul marknaden för att de ser att 
prefabricerade trähusmoduler är något som kommer att växa stort och snabbt i Sveriges 
byggindustri. Efter ett möte med Derome så kände författarna direkt att företaget skulle bidra med 
stor hjälp till rapporten genom sin långa erfarenhet i branschen som kommer att vägleda genom 
sitt stora kontaktnät och svara på författarnas frågor som behöver besvaras. Ett annat viktigt ting 
som spelade roll i varför just författarna valde Derome var att Derome själva visade väldigt stort 
intresse och engagemang för ämnet för det fanns saker som dem ville ta reda på också var det gäller 
påverkade faktorer kring kostnad och krav när det kommer till prefabricerade trähusmoduler. 

Efter en överenskommelse med Derome där handledare och kontaktperson givits ut för rapporten 
började frågeställningen framtas för att strukturera upp vad som behövs ta reda på att rapporten 
ska nå sina mål samt en problembeskrivning påbörjades för att förebygga vilka problem som kan 
uppstå under rapportens gång och på det visat vara med förberedd när diverse problem 
framkommer. För att finna svar till frågeställningar samt problemformulering valdes metoder för 
att tillräcklig och tillförlitliga fakta och information skulle samlas in. Det finns olika former av data 
att samla in, primärdata och sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Primärdata är när 
författarna själva samlar in information och sekundärdata är när författarna tar hjälp av någon 
annans insamlade information. Arbetets primärdata samlades in genom att intervjuer och 
observationer utfördes med olika personer och aktörer som arbetar med trähus och trähusmoduler. 
Sekundärdata samlades in genom att artiklar, böcker samt olika byggkrav studerades ur ett 
perspektiv på trähusbygge, för att få en uppfattning kring hur kostnader kan påverkas av dessa 
krav, samt hur byggtekniska krav påverkar just trästommar.  

Rapporten har drag ifrån den kvantitativa metoden där intervjuerna är upplagda för att söka statistik 
och siffror på kostnader kring trähusmodulers material, samt att andra vetenskapliga artiklar 
använts för att se de olika faktorerna som påverkar kraven på trähusmodulerna. En kvantitativ 
studie beskrivs som ett försök till överskridande från den subjekt-objekt-förhållande studiemetod 
som är vanlig inom naturvetenskapen vilket för denna studie är en bra metod att utgå från. Den 
kvantitativa metoden kan beskrivas som en absolut studie där metoden objektivt söker att bevisa 
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förhållanden och fakta (Holme & Solvang, 1997). Kraven som är i fokus är de krav som påverkas 
när trähusmodulerna är mellan 1-6 våningsplan. Rapporten kommer att ha mestadels drag ifrån 
kvalitativ studie i intervjuerna då intervjuerna strävar efter att få svar till frågeställningarna, varav 
en frågeställning var vilka centrala faktorer som påverkar trähus i positiv riktning, denna 
frågeställning gav upphov till stor spridning i svaren, vilket försvårade användandet av en 
kvantitativ intervjustudie (Eriksson & Wiedersheim, 2014; Holme & Solvang, 1997). 

Med hjälp utav Derome kunde intervjupersoner fastställas, rapporten består av intervjuer med nio 
personer som arbetade inom olika områden i byggprocessen: Ekonomi, produktion, projektledare 
och konstruktion, dessa kunskapsområden har valts för att få en bredare bild kring 
kostnadspåverkan som olika faktorer vid olika våningsplan har ur ett bredare perspektiv samt att 
kunna fastställa om de olika kompetenserna är eniga om vilka faktorer som påverkar mest. Utifrån 
dessa intervjuer kunde författarna få en bra bild på olika faktorer som spelar in när det kommer till 
ekonomi, produktion och konstruktion men alla frågor som behöver besvaras kunde inte 
genomföras från bara dessa intervjuer då företaget inte har erfarenhet på trämodulhus som 
överstiger fyra våningsplan. Derome tipsade om deras kontakt på företaget Lindbäcks som har en 
lång erfarenhet utav prefabricerade trämoduler som även har erfarenhet med trämodulhus som 
överstiger fyra våningsplan. Utöver dessa företag intervjuades en utomstående beräkningskonsult 
för att få mer ingående information om kostnadsökningar vid olika förändringar av krav och även 
en brandingenjör från Boverket för att få brandkraven mer förklarat då förklaringar om brandkrav 
från Boverket är lite diffust.  

Då olika aktörer och personer från olika områden inom projektering och produktionsprocesserna 
har intervjuats har intervjufrågorna ändrats beroende på respondentens kunskapsområde. Detta 
har lett till att semistrukturerade intervjuer har använts som metod vid intervjuer.  När insamlade 
svar har hämtats från intervjuerna är det väsentligt att säkerställa att den litteratur som hämtats 
styrker de svar som samlats in från intervjuerna. Detta visas i analysen som sammanställs och 
jämförs med empirin samt teorin. För att skapa en enkel uppfattning till hur kostnaderna ändras 
per våningsplan har en modell arbetats fram. Modellen beskriver de olika krav som ändras vid vissa 
våningsplan, samt hur detta påverkar den slutliga kostnaden för byggnaden.  

Litteraturstudien har genomförts genom att söka nyckelord i databaser för att få fram relevanta 
artiklar, även genom att söka på författare inom området (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2013). 
Vetenskapliga artiklar har till största del använts för att ge underlag till studien, men även för att 
unna styrka vissa svar som samlats in via intervjuer. De databaser som använts är Google Scholar, 
Diva-portal, OneSearch samt SienceDirect. Nyckelord som använts är exempelvis: Flervåningshus 
i trä, kostnads-kalkylering trähus, akustikkrav samt brandkrav vid olika våningsplan. Även böcker 
författade av personer som arbetar inom trähusbygge har studerats för att hämta relevant 
information kring hur trähus fungerar och vilka krav som kan påverka. 

För att studien tydligt ska påvisa de resultat som studien ämnat att ta fram har tabeller över hur 
kraven ändras med våningsplan och material. En teoretisk modell har tagits fram för att se hur 
flervåningshus i praktiken påverkas av krav, denna tabell har sedan jämförts med den tabell som 
tagits fram genom svar som samlats in via intervjuer och artikelstudier. En sammanställande tabell 
har sedan framtagits för att visa på hur de olika kraven påverkar kostnaden av material för ett 
flervåningshus med trästomme. 
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3.2 Validitet och reliabilitet 
För att reliabilitet och validitet ska uppnås med arbetet har en analys av den valda metoden gjorts. 
Validitet brukar ses som poängfullhet och hur vida resultat stämmer överens med verkligheten 
(Merriam, 1994). I detta fall påverkas validiteten av rapporten av vilka mätningar som utförts och 
hur de korrelerar med de teoretiskt insamlade data som rapporten samlat in. Reliabiliteten eller 
trovärdigheten för rapporten påverkas i denna rapport av hur insamlade data och fakta väljs att 
analyseras. Genom att diskutera för- och nackdelar med den valda metoden så får man 
uppskattning och inblick på var rapporten ska fördjupa sig mer på genom att undersöka 
metodvalets negativa delar. Ett konkret exempel på detta är förberedelsen inför en intervju, frågor 
skräddarsys beroende på vem som intervjuas samt att det finns lösningar förberedda ifall 
intervjupersonen inte kan eller vill svara på någon fråga som ställs genom följdfrågor eller 
vägvisning till en ny intervjuperson som kan svara på frågan istället. Vägvisningar och följdfrågor 
kan påverka rapportens slutliga validitet och reliabilitet då egna värderingar från intervjupersoner 
kan påverka deras svar och vilka personer som rekommenderas för uppföljande intervjuer, det kan 
även ge rapporten en bredare och djupare faktainsamling från fler kompetensområden.  

De nackdelar med den valda metoden kan vara att intervjuer av branschinriktade företag kan vara 
att respektive företag inte vill berätta all kunskap och egenskaper i företaget till rapporten, då man 
inte vill lämna ut uppgifter som andra företag kan ta nytta av till sin verksamhet. Det kan vara att 
man undersöker olika lösningar som man har tagit fram på egen hand som man vill behålla inom 
företaget för att sitt företag ska vara konkurrenskraftigare än liknande verksamheter inom 
branschen.  Likaväl kan det vara att företagen inte vill visa sina svagheter som skulle kunna sänka 
företagets image, att man inte vill svara på vissa frågor som företagen vet att man har misslyckats 
med, skulle då andra företag få tillgång till den typen av information så vet andra verksamheter att 
det inte fungerar att göra på det sättet.  
 
Information från Derome ingår i stor mängd i rapporten. Som skrivs i bakgrunden har Derome 
precis startat upp en volym-trämodul fabrik vilket innebär att Derome inte har så mycket erfarenhet 
utav prefabricerade trämoduler, vilket kan resultera till att vissa frågor inte går att svara på. 
Dessutom kan det innebära att vissa svar kan vara tveksamma ifall det stämmer eller inte. När det 
gäller litteraturstudier, vetenskapliga artiklar med mera, så gäller det att dessa undersöks väl för att 
få fram att informationen från dessa fortfarande stämmer med dagens undersökningar och studier, 
att det inte har kommit ut nyare studier som motstrider. 
   
Fördelar med vald metod är att utifrån intervjuer får man mer direkta svar utifrån till de valda 
frågorna som ställs och man får fram information som är svår att hitta någon annanstans. Ett 
exempel är att man får svar på vad som gäller i nuet, vilket gör att intervjuer är oerhört viktigt för 
rapporten ska kunna utföras till fullo. Utav intervjuer får man inte bara svar på respektive fråga, 
man kan även få riktning vart man ska vända sig för att få fram svar, om personen inte kan svara 
på en viss fråga. Genom att intervjua olika personer så kan det komma fram olika svar på samma 
fråga som gör att man får en större bredd av information. Intervjuerna består av olika personer 
från olika företag med olika arbeten, vilket resulterar till att man får en bred kunskap om ämnets 
olika delar. Vetenskapliga artiklar och litteraturstudier är en nödvändighet i rapporten då det är där 
som all information bekräftas vad som stämmer och inte stämmer, samt är vetenskapliga artiklar 
och litteraturstudier som den stora delen av informationen hämtas.  
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Rapportens validitet och reliabilitet anses som god då olika aktörer inom trähusmoduler har 
intervjuats, där intervjuade personer haft goda kompetenser inom respektive område. Reliabiliteten 
för denna studie anses vara god då insamlade data och fakta som analyserats kan korreleras med de 
tidigare studier som utförts inom samma eller liknande områden. Validiteten är även den god då 
de data som samlats in via intervjuer har korrelerat mot de tidigare data som samlats in genom 
vetenskapliga artiklar samt visats påverkas av de lagar och regler som studien ämnar söka svar på.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de svar som samlats in i intervjustudien. Mallar till frågeformulär som 
använts i studien presenteras i bilaga 1-3. Intervjuerna har delats in i olika kategorier baserat på de 
kunskapsområden som respondenter har, dessa kategorier som valts är: 

• Prefabriceringsprocess 
• Brand och akustiks påverkan 
• Stabilitet och grundslösningar 
• Kostnader 

4.1 Prefabricerad tillverkningsprocess 
Genom att använda sig av prefabricerade trämoduler går arbetet på byggarbetsplatsen snabbt och 
enkelt då nästan all arbetet görs i fabrik. Så när modulerna kommer ut på arbetsplatsen så är det 
bara att “plussa” ihop dem. Arbetet på arbetsplatsen tar bara några dagar vilket resulterar till att 
man kan anpassa sig efter väder och undvika att konstruktionen blir våt genom att undvika regnigt 
väder när modulerna ska sättas ihop på arbetsplatsen. Ena respondenten säger att taken görs klart 
i fabriken vilket genererar täthet under montagetiden medans en annan respondent säger att taken 
monteras på arbetsplatsen. Att montera taken på arbetsplatsen resulterar till att på kort tid få en tät 
konstruktion och det betyder att det blir väldigt intensivt och slitsamt för arbetarna på 
byggarbetsplatsen. När det kommer till transport så är modulerna svåra att maximera utrymmena 
vid paketeringen men eftersom montagetiden är så pass liten så blir transporterna från och till 
arbetsplatsen minimala.  

Att bygga flervåningshus i trä låter inte som något säkert hus när det kommer till hur 
konstruktionen ska klara sig mot brand och fukt. Detta är ett problem som träföretaget jobbar 
mycket med för att få bort den stämpeln då det inte stämmer och det visar sig att inställningen 
successivt blir alltmer positivt till att bygga flervåningshus i trä, det resulterar till allt fler beställare 
väljer att använda trä som byggmaterial istället för betong. Ett annat problem är torktiden för färg 
och kakel i fabriken som styr produktionen. En lösning till att lösa färgproblemet är att man målar 
inte klart allt i fabriken utan man målar även ute på arbetsplatsen samt att man använder sig utav 
prefabricerade badrum vilket reduceras våtrummen på arbetsplatsen då våtrummen kan skapa 
flaskhalsar i produktionen.  

En respondent säger att flaskhalsar uppstår på grund av att man byter konstruktionslösningar från 
projekt till projekt vilket skapar problem på arbetsplatsen om ett projekt är unikt och man inte har 
stött på ett liknade projekt innan. Det kan innebära till exempel att projektet innehåller flera 
specialkonstruerade glaspartier etc. Medans en annan respondent använder sig av samma 
begränsade moduler för varje projekt vilket man menar kommer minska dessa flaskhalsar på 
montaget rejält, men vilket också innebär att man inte är lika kundanpassad som föregående 
respondent är. Denna respondenten säger att man bygger volymer som även innehåller trapp och 
hiss där hiss monteras på arbetsplatsen. Ett gemensamt svar från dem olika respondenterna är 
flaskhalsarna i produktionen som kan skapas är de våta utrymmena vilket kan innebära stora 
problem om man får in fukt så kan det leda till att allt förstörs och att man måste riva ut allting. 

I en intervju med en person som arbetar på ett företag som har jobbat länge inom branschen med 
prefabricerade trämoduler menar att ett 6 våningsplan är optimalt för användning av trämoduler 
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då det efter 6 våningar tillkommer allt fler strängare krav som uppstår på byggnationen som man 
måste ta hänsyn till, som fasadmaterial, svängningar och fiberriktningar. Samma respondent hävdar 
att man använder samma byggsystem för alla olika projekt, då materialkostnaden är försumbar och 
menar att det är arbetskraften samt konstruktionen som är den stora kostnaden vilket en annan 
respondent samtycker till. 

4.2 Brand- och akustikkravs påverkan 
Ett stort problem som dem olika respondenterna säger med att bygga flervåningshus i trä är 
inställningen från allmänheten där brand är den stora anledningen. 

Ett svar som var gemensamt hos de olika respondenterna var att kravet på brand är det svåraste 
och dyraste att hantera för att bygga flervåningshus med trästomme över fyra våningar. Detta då 
det finns många olika lösningar på hur de nya kraven kan uppnås, men att lösningarna kan innebära 
olika problem för modulen, så som att tjockleken ökar, dyrare och mer avancerat material måste 
användas eller att fler reglar måste användas. Tjockleken, menar respondenterna, kan bli ett 
problem på olika sätt, bland annat kan de bli för stora för att transportera lätt på vägar, eller att 
boarean i modulen behöver minskas. Genom att använda sig av säkrare gipsskivor som 
exempelvis Securaboard eller Promatech H skivor som klarar R90, eller att dubbla antalet bärande 
reglar, gör att vardera regeln skyddar den andre och ökar tiden reglarna är bärande. Ett annat sätt få 
byggnaden att klara brandkrav R90 är att installera sprinkler, vilket i sin tur sänker krav på 
materialen till R60, men utan att byggnaden tappar förmågan att klara krav R90.   

I produktionen av moduler kan processen att använda sig av fler reglar eller fler gipsskivor bli en 
flaskhals, då fler reglar och skivor skapar längre monteringstider, vilket kan leda till att 
produktionen kommer att stanna upp vid olika moment. Stopp i produktionen är väldigt dyrt och 
ska helst undvikas, vilket medför att projekteringen av modulerna samt produceringsprocessen bör 
vara väl planerade för att minska risken för stopp. Olika skivor har även olika hantering, vilket gör 
att mer brandsäkra skivor kan bidra till andra monteringsmoment, som i sin tur kan komplicera 
montaget menar vissa respondenter.   

Respondenterna från de olika företagen har lite olika syn på hur ljudkrav påverkar vid trämoduler. 
Den ena respondenten påstår att de utgår ifrån att alla moduler som produceras garanteras med 
ljudklass B, detta genom ett standardiserat system som gör att alla processer skall utföras på ett 
korrekt sätt. Varpå respondenten från det andra företaget påstår att modulerna kan variera lite i 
vilken ljudklass de uppnår, helt beroende på hur montaget utförs. Det stora problemet som 
respondenterna enas om är de ökade tjocklekarna som uppstår då högre ljudklasser ämnas uppnås, 
vilket har en påverkan i byggnadens maximala nockhöjder, modulernas bredd samt totala boarea. 
En annan respondent påstår att akustiken i en lätt stomme är väldigt känslig för fel, där en felspikad 
spik kan påverka resonansen och på så sätt sänka vilket ljudkrav som uppnås.  

4.3 Stabilitet- och grundlösningar 
I flertalet av de intervjuer som utförts med statiker, konstruktörer och brandingenjörer angående 
stabilitet och brandkrav på ett flervåningshus med trästomme påstods det att stabiliteten hos ett 
flervåningshus med trästomme är god, och att det finns goda tekniska lösningar för att öka 
egentyngden om detta skulle behövas. Ett sätt respondenterna enats om är att ett hisschakt i betong 
kan bidra som en stabiliserande del i byggnaden om detta skulle behövas. I övrigt beror ofta 
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stabiliteten vid användande av moduler på hur många moduler som används i byggnaden, ju fler 
moduler som kan samverka, desto stabilare blir konstruktionen. Hur modulerna placeras är även 
en bidragande faktor till hur stabil byggnaden blir menar den statiker som intervjuats.   

Vad gäller modulernas konstruktion varierar den inte beroende på våningsantal, utan är 
dimensionerade för att enbart verka på sig själva, vilket gör att modulerna blir oberoende av 
våningsplan rent bärighetsmässigt. Vid frågan hur höga byggnader man kan bygga med 
trähusmoduler var svaret från respondenterna att med rätt lasthantering kan mellan tre till tjugo 
våningar byggas. Detta beror på vilken typ av hiss, var lasterna tas ned samt om hisschaktet är 
stabiliserande för byggnaden.   

När användning av prefabricerade trähusmoduler sker så kan kostnader för grundläggning minska, 
detta genom att bland annat grundplattan kan minskas till en kantbalk, detta reducerar den mängd 
betong och armering som krävs i plattan. I dessa fall används moduler med färdiga golvbjälklag 
och extra isolering istället för mittendelen av grundplattan, då de färdiga golvbjälklagen gör att 
mittendelen inte behövs till golvkonstruktionen. Istället för betong i mittendelen av plattan fylls 
denne del ut med extra cellplastisolering.   

För att uppnå de brand och stabilitetskravkrav som ställs på byggnader med en maxhöjd på fyra 
våningar använder sig ett av företagen av en konstruktionslösning i modulerna som ungefär kan 
summeras på följande sätt:  

1. Takbjälklag (Ej belastat mer än av egentyngd)  
o Konstruktionsvirke (45x145mm, cc 400mm)  
o Stenullsisolering  
o Två stycken brandskivor  

2. Golvbjälklag (belastat av bjälklagets egenvikt plus nyttig last)  
o Konstruktionsvirke (45x245mm, cc 600mm)  
o Spånskiva  
o Golvgipsskivor  

3. Ytterväggar  
o Konstruktionsvirke (45x170mm, cc 600mm)  
o Ett lager OSB-skivor på varje sida väggen  
o Fibergips av klass som klarar R60  

De modulskiljande innerväggarna som är bärande utgår från samma princip som bärande 
ytterväggarna, men istället för en regel med 45x170mm så används reglar med måtten 45x95mm.   

4.4 Kostnader 
För att ta reda på hur mycket en byggnad varierar i kostnad krävs kunskap i hur olika byggnadskrav 
ändras i takt med att våningsplanen ökar. Dessa krav har granskats och undersökts till hur de 
påverkar byggnationen av flervåningshus med trästomme. I undersökningen som gjorts har 
intervjuer med inköpare, kalkylingenjörer och produktionschefer gjorts för att se över hur 
kostnaden påverkas av att materialen ändras för att klara vissa krav och tekniska lösningar.  

Genom prefabricering av moduler och den höga standardiseringen av arbeten kan priserna för 
flervåningshus pressas ned, detta med 10-15% påstår flera av de intervjuade respondenterna. De 
företag som intervjuats i denna studie arbetar på två sätt, ett av företagen har färdigprojekterade 
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moduler som kan kombineras på många olika sätt, men där det enbart finns nio standardiserade 
moduler. Det andra företaget arbetar mer kundanpassat och får då en större flexibilitet och mindre 
standardisering. Respondenten från det andra företaget påstår att om de får mycket frihet i 
projekteringsfasen och på så sätt kan utnyttja den höga standardiseringen är möjligheterna att få 
ner priset på huset med 15% mycket goda.  

Vid en ökning från fyra till sex våningar i flervåningshus är svaren från de intervjuade 
respondenterna relativt lika, där de är överens om att det krav som påverkar kostnaden mest är 
brandkrav. Detta krav påverkar mest för trästomme då bärande virke måste skyddas från branden. 
Som beskrivit i kapitel 4.2 kan detta utföras på flera olika sätt, där materialkostnaden ökas oavsett 
lösning. Att byta ut de vanliga gipsskivorna till de av högre brandmotstånd anser respondenterna 
blir omkring dubbla priset per skiva, vilket även skulle bli fallet om dubbla bärande reglar skulle 
användas. Om extra vanligt gips ska användas för att öka från R60 till R90 behövs omkring två 
extra lager, vilket skulle resultera i en extra kostnad på omkring 250-300 kr/kvm boyta. Ska istället 
vanliga gipsskivorna bytas ut mot brandklassade gipsskivor för att behålla modulens tjocklek blir 
priset omkring 400-600 kr/kvm boyta. På frågan angående hur mycket det kostar att installera 
sprinkler i en byggnad på sex våningar hade inte respondenterna något bra svar, de påstår att det 
beror väldigt mycket på hur byggnaden är utformad och uppbyggd, vilket ger stor variation på 
priset för sprinkler. 

Markarbeteskostnader för modulhus med trästomme blir enligt respondenterna mindre då grunden 
kan reduceras till en kantbalk istället för platta på mark. Genom att reducera mängden betong och 
armering som behövs i grunden kan kostnaden minskas med 30-50% menar beräkningsingenjören, 
detta då kostnaden för respektive material i en platta på mark är ungefär 2000 kr/m3 för betong 
och 1000 kr/m3 för armering. Samtidigt har tidigare studier visat på att ett flervåningshus med 
trästomme har en lägre egentyngd än exempelvis ett med betongstomme, vilket kan minska de 
pålningsarbeten som behövs, något som respondenterna gemensamt instämmer om.  

Över tre våningar i flerbostadshus är det krav på att ha hiss, där respondenterna hade lite delad 
uppfattning på hur ett hisschakt kunde utformas. En av respondenterna hade inte arbetat ett 
hisschakt i trä, medans övriga respondenter arbetat med det någon gång. Vid frågan hur mycket 
kostnaden på ett hisschakt ändras beroende på våning var kostnaden relativt lika från de olika 
respondenterna, där den totala materialkostnaden för hisschakt av trä är ungefär 25 000-35 000 
kr/våning och för betong 30 000-40 000 kr/vån. Som beskrivet i kapitel 4.1 kan moduler med hiss 
och trappor byggas, där priserna för trappor i denna sorts modul blir omkring 60 000 kr/vån och 
tillsammans med den kostnad som är för hiss med träschakt blir totalkostnaden för en sådan modul 
omkring 95 000 kr/vån.  

Moduler som innehåller våtutrymmen, så som kök och badrum är dyrare än de moduler som 
innehåller vardagsrum och sovrum. En modul innehållande kök och badrum kan i 
materialkostnader kosta 170 000–180 000 kr/modul medan en modul med vardagsrum kostar 
omkring 70 000 kr/modul i materialkostnader. Detta medför att byggande av flervåningshus med 
många enrumslägenheter blir dyrare då enbart materialkostnaden för kök och badrumsmodulerna 
är omkring 100 000 kr dyrare. Dessa priser är baserade på att byggsystemet och modulerna är 
anpassade för krav upp till en maximal våningshöjd av fyra våningar. Som beskrivet i kapitel 4.1 
skapas även flaskhalsar i produktionen av att fler moduler med våtutrymmen ska byggas, vilket 
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ökar även montagekostnaderna för modulprocessen. Respondenter från respektive företag inom 
modulbygge anser dock att materialkostnaden för ökning från fyra till sex våningar är en försumbar 
kostnad för slutkostnaden. 

Hur priserna för olika ljudkrav ser ut är svår att svara på menar de flesta respondenter, detta med 
stor anledning av hur korrekt montageprocessen är för modulerna. Men de generella priser som 
finns inlagda i exempelvis beräkningsingenjörens program visar att en ökning från ljudklass 0 till B 
ger en ökad kostnad på omkring 2000 kr/kvm för hus med trästomme, och en ökning från ljudklass 
C till B skulle motsvara en prisökning på omkring 1500 kr/kvm, vilket är en ganska signifikant 
ökning mellan ljudklass C och B.  

I en modulfabrik behövs material lagerhållas, vilket även gör att dessa kostnader måste läggas på 
för att modulen ska bli ekonomiskt vinnande. På frågan vad det kostar att lagerhålla material till 
moduler har ingen av respondenterna något bra svar, detta menar de på är för att 
hanteringskostnader av material inte följs. Det material som ska användas försöker istället hållas i 
ett lagom saldo i fabrikerna med regelbundna leveranser. 
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5 Analys 
Resultatet som studien visar på är att materialkostnaden blir högre per kvadratmeter beroende på 
vilken våningshöjd det är på byggnaden. De centrala faktorer som tagits fram som påverkar vilka 
material som kan användas samt vilka tekniska lösningar som krävs är främst brandkrav och 
hisskrav. Nedan visas de krav och lösningar som påverkas i ett flervåningshus med trästomme i en 
tabell med generella uppskattade kostnader på material och lösningar som krävs för att uppnå de 
krav som tidigare visats i den teoretiska tabellen i avsnitt 2.1.6. Kostnaderna per kvadratmeter är 
baserade på boyta, för att kunna ge en konkurrensaktig tabell gentemot övriga byggalternativ.     

Tabell 7, Generella nettopriser trähusmaterial. 

 

 

Vånings
plan 

Brandkrav Markarbeten Akustik Fasadkrav Hisskrav 

  Kantbalk 
Platta på 

mark 
Kostnad ökning 
från klass 0 -> B 

Kostnad ökning 
från klass C -> B 

   

 Bärverk Bjälklag 
Betong + 
armering 

Betong + 
armering 

Bjälklag 
Lägenhets
skiljande 

vägg 
Bjälklag 

Lägenhets
skiljande 

vägg 
Träfasad 

Trä 
schakt 

Betong 
schakt 

1 
2 lager gips 
200 -300 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Ingen 
åtgärd 
krävs 

Inget 
krav 

Inget 
krav 

2 
2 lager gips 
200 -300 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Ingen 
åtgärd 
krävs 

Inget 
krav 

Inget 
krav 

3 
2 lager gips 
200 -300 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Brandimp
regnering, 
430 
kr/kvm 

25 000 
- 
35 000 
kr/vån 

30 000 - 
40 000 
kr/vån 

4 
2 lager gips 
200 -300 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Brandimp
regnering, 
430 
kr/kvm 

25 000 
- 
35 000 
kr/vån 

30 000 - 
40 000 
kr/vån 

5 

4 lager 
gips/2 lager 
brandgips 
400-600 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Brandimp
regnering, 
430 
kr/kvm 

25 000 
- 
35 000 
kr/vån 

30 000 - 
40 000 
kr/vån 

6 

4 lager 
gips/2 lager 
brandgips 
400-600 
kr/kvm 

Ingen 
förändring 
krävs 

500-700 
kr/kvm 

1000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

2000 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

1500 
kr/kvm 

Brandimp
regnering, 
430 
kr/kvm 

25 000 
- 
35 000 
kr/vån 

30 000 - 
40 000 
kr/vån 
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Tabell 8, Kvadratmeterpriser för boyta, generellt trähusmaterial påverkade av krav och lösningar. 

 

De siffror som tagits fram i tabellen är baserade på den insamlade data som gjorts via intervjuer 
med respondenter med god kunskap inom området. Som tabellen visar ändras inte alla kostnader 
för flervåningshuset i takt med krav som ställs på våningsplan, men bidrar ändå till en högre 
slutkostnad för hela byggprojektet. Ett exempel på detta är markarbeteskolumnen, där kostnaden 
är konstant per kvadratmeter boyta oavsett våning, men totalkostnaden för arbetet ökar ändå i takt 
med ökade våningshöjder då en tjockare betonggrund behövs samt beroende på byggnadens 
placerig och utformning kan behövas stabilliseras på olika sätt. I tabellen ovan redovisas enbart 
materialkostnader för det fysiska material eller den lösning som krävs med de ökade kraven, utöver 
den kostnad som tabellen visar tillkommer även lagerhanteringskostnader för materialet, samt 
arbets- och transportkostnader för moduler.  

Resultatet av studien visar på att i användandet av moduler kan flervåningshus med trästomme få 
god konkurrenskraft då priserna kan sänaks med upp till 15%. Detta är i stor grund beroende av 
den standardisering som moduler kan bidra med. Får då företagen stor frihet i projekteringen kan 
detta utnyttjas och priserna kan på så sätt sänkas. En lösning på att sänka kostnaden som ett av de 
intervjuade företagen använder sig av är att använda en kantbalk istället för hel platta på mark, detta 
kan enligt respondenterna sänka kostnader för grunderna med omkring 30-50%, detta på grund av 
den minskade mängd betong och armering som krävs i plattan.  

Ett av de andra krav som inte påverkas av våningsplan är akustikkrav, dessa beror mer på 
beställaren eller leverantörens egna preferenser och byggnadens ändamål. I en lätt konstruktion är 
dock ljudkraven något svårare att uppnå än i tyngre konstruktioner. Tabellen visar därför en 
uppskattad kostnad av hur priserna kan ändras beroende på vilka ljudkrav som finns och vilka som 
ämnas uppnå. Dessa priser som tagits fram tar dock inte hänsyn till monteringsprocessen, där en 
enstaka felmontering kan påverka det ljudkrav som ska uppnås.  

Hisskraven visas även i tabellen hur de påverkar kostnaden per våning efter våning tre, där träschakt 
har jämförts prismässigt med betonghiss, detta visar på att en hiss med träschakt är omkring 5 000 
kr/våning billigare än en hiss med betongschakt. I de intervjuer som utförts arbetar flertalet 
respondenter med hisschakt av trä, medans enstaka respondenter inte har haft erfarenheter av 

Vånings
plan 

Ungefärligt pris/kvm för material Hisskrav 

 Kantbalk samt 
ljudkrav 0->B 

Kantbalk samt 
ljudkrav C->B 

Platta på mark samt 
ljudkrav 0->B 

Platta på mark samt 
ljudkrav C->B 

Träschakt Betongschakt 

1 2950 kr/kvm 2450 kr/kvm 3350 kr/kvm 2850 kr/kvm 0 0 

2 2950 kr/kvm 2450 kr/kvm 3350 kr/kvm 2850 kr/kvm 0 0 

3 3380 kr/kvm 2880 kr/kvm 3780 kr/kvm 3280 kr/kvm 30 000 kr 35 000 kr 

4 3380 kr/kvm 2880 kr/kvm 3780 kr/kvm 3280 kr/kvm 60 000 kr 70 000 kr 

5 3630 kr/kvm 3130 kr/kvm 4030 kr/kvm 3530 kr/kvm 90 000 kr 105 000 kr 

6 3630 kr/kvm 3130 kr/kvm 4030 kr/kvm 3530 kr/kvm 120 000 kr 140 000 kr 
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detta. När moduler används är det vanligt för de intervjuade företagen att hisschakt och trapphus 
ingår i en egen modul som ansluts till bostadsmodulerna vid montaget.  

För att uppnå de kravsökningar för brandskydd som uppstår mellan plan fyra och fem krävs det 
att den bärande konstruktionen skyddas väl, vilket är den största materialkostnadsökningen för 
flervåningshus med trästomme. Detta krav är även det svåraste att uppnå då många olika lösningar 
finns på problemet, samt att tester som bör utföras på olika konstruktionslösningar är dyra. 
Lösningarna kan även göra att tjockleken på bjälklag och väggar ökar, vilket medför att boarean 
blir mindre eller att modulens storlek ökar, vilket kan skapa transportproblem då stora moduler 
kan överskrida den maximala bredd som får transporteras på vägar i Sverige.  

Konkurrenskraften för flervåningshus med trästomme ökar i områden där marken är svag och 
svåråtkomlig med tunga maskiner som krävs för grundläggningsarbeten, och även för 
konstruktionslösningar som med betongstomme skulle kräva många pålar. Utifrån de siffror som 
tabellen visar kan även läsas ut att kostnaden för grundkonstruktionen kan minskas med 30-50% 
när en kantbalk används istället för en platta på mark. Dock påverkas konkurrenskraften av att 
materialkostnader och projekteringslösningar för moduler ökar efter fyra våningar då brandkraven 
höjs, detta då flaskhalsar kan uppstå i produceringsfasen som följd av speciella skivor eller mer 
material som måste användas.  

Nedan visas en sammanställande tabell på hur priser för material per kvadratmeter (där priserna 
avser boyta) ungefärligt ändras beroende på vilken teknisk lösning samt vilket krav som används. 
Jämförspriset har ansatts till det av platta på mark med största ljudkravsskillnaden, detta då denna 
lösning med krav är dyrast.  

Tabell 9, Skillnader i priser för olika tekniska lösningar per brytpunkt.  

 
Slutliga tabellen visar på att användning av moduler där akustikrav enbart ökas från C till B kan 
skapa en ungefärlig minskning av materialkostnaden på 900 kr per kvadratmeter. Tabellen visar 
även att priset på hiss kan sänkas per våning om ett träschakt väljs istället för ett betongschakt, 
vilket skulle sänka materialkostnaderna för flervåningshuset ytterligare. De brytpunkter som kan 
ses i resultatet är mellan 2-3 våningar, 4-5 samt över 6 våningar, detta till föjd av de krav som 
tillkommer mellan dessa våningsplan. Även de tekniska lösningarna som kan upprättas med 
trähusmoduler tillger vissa brytpunkter, där ljudkrav och grund har stor betydelse (se tabell ovan). 
 

Vånings
plan 

Ungefärlig ökning/minskning av pris vid kravökningar/tekniska lösningar Hisskrav 

 Platta på mark samt 
ljudkrav 0->B 

Platta på mark samt 
ljudkrav C->B 

Kantbalk samt 
ljudkrav 0->B 

Kantbalk samt 
ljudkrav C->B 

Betongschakt Träschakt 

1 - 2 3350 kr/kvm - 500 kr/kvm - 400 kr/kvm - 900 kr/kvm 0 0 

3 - 4 3780 kr/kvm - 500 kr/kvm - 400 kr/kvm - 900 kr/kvm 
35 000 – 
70 000 kr 

- 5 000 – 
10 000 kr 

5 - 6 4030 kr/kvm - 500 kr/kvm - 400 kr/kvm - 900 kr/kvm 
105 000 – 
140 000 kr 

- 15 000 – 
20 000 kr 
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Nedan har kostnaden för installation av hiss med träschakt som tillkommer vid tre våningar  
beräknats, utifrån den totala boyta som Deromes exempelhus Tollvik avser. 
 
3 vån med hiss (30 000kr) = 28kr/kvm (1068kvm boyta tot)  
4 vån med hiss (60 000kr) = 42kr/kvm (1424kvm boyta tot)  
5 vån med hiss (90 000kr) = 51kr/kvm (1780kvm boyta tot)  
6 vån med hiss (120 000kr) = 56kr/kvm (2136kvm boyta tot)  
 

Utifrån denna tabell visas realistiska summor på kr/kvm pris för den totala kr/kvm där 
författarna har fått tillgång till ett exempelhus utgivet utav Derome som heter Tollvik, som är på 
fyra våningsplan. I tabellen visas det totala kvm priset för de olika lösningarna. Siffrorna är tagna 
ifrån rapportens tabell som innehåller siffror för “Ungefärligt pris/kvm material”. I Tollvik ingår 
två stycken tvåor på 62kvm vardera, två stycken treor på 71 och 73kvm och en fyra på 88kvm per 
våningsplan. Totalt blir det 356kvm boyta per våningsplan och 1424kvm boyta totalt för 
Deromes exempelhus Tollvik som i dagsläget byggs med fyra våningar. Skulle detta exempelhus 
istället byggas med sex våningar skulle den totala boytan öka till 2136 kvm. Detta skulle medföra 
en ökning med omkring 264kr/kvm boyta för materialet (se tabell nedan). 
  
 Tabell 10, Kvmpriser baserat på boyta exempelhus Tollvik.      

Våningsplan    Ungefärligt pris/kvm för 
material + träschakt hiss på 
för 356kvm boyta p/våning  

    

  Kantbalk samt 
ljudkrav 0->B  

Kantbalk samt ljudkrav C-
>B  

Platta på mark 
samt ljudkrav 0-

>B  

Platta på mark 
samt ljudkrav C-

>B  
1  2950 kr/kvm  2450 kr/kvm  3350 kr/kvm  2850 kr/kvm  
2  2950 kr/kvm  2450 kr/kvm  3350 kr/kvm  2850 kr/kvm  
3  3408 kr/kvm  2908 kr/kvm  3808 kr/kvm  3308 kr/kvm  
4  3422 kr/kvm  2922 kr/kvm  3822 kr/kvm  3322 kr/kvm  
5  3681 kr/kvm  3181 kr/kvm  4081 kr/kvm  3581 kr/kvm  
6  3686 kr/kvm  3186 kr/kvm  4086 kr/kvm  3586 kr/kvm  
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Diagram 1, Översiktsdiagram för boytekostnader.  
                                                                     
I diagrammet ovan visas kostnadsökningarna för de olika lösningarna, detta för att ge en generell 
uppfattning av hur priserna påvekras i takt med våningsplan. Diagrammet ger även en tydligare 
bild av var de olika brytpunkterna för materialkostnader i trähusmoduler sker.  
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6 Diskussion 
Studien har visat att den stora brytpunkten angående krav på ett flervåninghus ligger när man går 
från fyra till fem våningar. Det är vid den brytpunkten som brandkraven blir mer krävande för valet 
av material till byggnaden då man går från R60 till R90. Hiss är ett krav om man bygger med fler 
än två våningar och fasadkrav går från att inte ha något krav till att ett brandskydds krav tillkommer 
vid fler än två vånigar. Vid byggnation med prefabricerade trämoduler kan man konkurera andra 
byggalternativ genom sin standardlisering och därmed kan pressa priset till 10-15% lägre. 

I rapportens genomförande och metodval har det visat sig att intervjuer har varit till grunden av 
resultatet för stuiden. Användning av att intervjua personer med många års erfarnhet inom ämnet 
har gett svar och vägledning till stora delar av resultatet för studien. Genom att användning av en 
kvalitativ studie, då intervjuerna kommer från många olika delar av branschen, vilket resulterar till 
många olika svar. Utifrån dessa intervjuer tillkommer även vetenskapliga artiklar, böcker och olika 
byggkrav för att styrka svaren från intervjuerna och för att få fram dem resulteten som arbetet 
söker. De stora svårigheterna med metodvalen är att Derome nyligen har startat sin fabrik med 
prefabricerade trämoduler och dessutom har minskad erfarenhet när det kommer till att bygga och 
tillverka moduler som klarar kraven som uppstår efter fyra våningar. 

Huvudsakliga innebörden av resultaten som har tagits fram i rapporten är att användning av 
prefabricerade trämoduler kan resultera till lägre kostnader, vid kapacitet av att klara av att bygga 
upp till sex våningar gör att man täcker cirka 80% av bostadsmarknaden samt att sex våningar är 
det optimala våningsantalet. Då byggmaterialet är försumbart mellan 1-6 våningsplan, så är det 
mest gynsamt att använda sig av samma byggsystem oavsett vilken våningsplan mellan 1-6 projektet 
då arbetskostnaden är den större kostnaden. Istället för att byta arbetssätt, ändra på maskiner etc 
så använder man sig utav samma typer och storlekar av material för att maximera 
standardliseringen.  

Enligt Östman och Källsners så är brand och akustik de mest påverkade faktorerna och innehåller 
mest problematik. Vilket styrks av detta arbetets resultat då arbetet kommit fram till brandkrav och 
akustik är de krav som påverkas mest när det kommer till prefabricerade trämoduler upp till sex 
våningsplan. Brandkravet gör att materialändringen blir en stor faktor för alla moduler och 
akustiken är svår att hantera när det kommer till byggnadtioner med trästomme. Samma studie 
visar även brist på kunskap när det kommer till hur materialen påverkar de olika kraven, vilken 
även detta styrker arbetets resultatet. Intervjusvar från respondenter säger att man kan gå tillväga 
på olika sätt för att klara brandkraven. Flera respondenter styrker Stehn, Rask, Nygren & Östmans 
(2008) rapport om att trähusmodulbyggnationer reducerar fraktkostnaden för ett byggprojekt 
drastiskt på grund utav de få transporterna som behövs till arbetsplatsen, vilket ger många fördelar. 
Byggföretagen minskar kostnaden och samhället slippper att utstå flera månader utav en stor 
arbetsplats. En respodent som kommer från ett erfaret och ettablerat trähusmodulföretag menar 
att om ens verksamhet har kapaciteten att bygga upp till sex våningsplan så täcker man ungefär 
80% utav marknaden. Detta stöds utav SCBs (2019) statistik som hittas i avsnitt 1.5 och avsnitt 
2.6, där SCB visar att byggnader mellan 1-6 våningsplan täckte 68% utav marknaden år 2017. 
Samma respondent anser att i dagsläget räcker att verksamheten har kapacitet upp till sex 
våningsplan när det kommer till prefabricerade trähusmoduler, då man kan konkurera med stora 
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delar utav marknaden och att efter sex våningsplan blir konstruktionen för trämodulhusen oerhört 
mer komplicerat gentemot 1-6 våningsplan när det gäller brandkrav, fasadkrav, stabilitetskrav etc. 

7 Slutsats 
I tabellen nedan kan en generell bild av materialkostnadens ökning beroende på krav framställas. 
Slutsatsen av studien blir således att de centrala faktorerna som påverkar kostnaden för 
flervåningshus med trästomme är brandkraven som ökar, att uppnå ljudklass B samt att det finns 
en skillnad på kostnaden vid träschakt och betongschakt vid hiss per våning. 

Tabell 10, Kostnad för kravsuppfyllning.  

 

Vid vinst av anbud blir även konkurrenskraften för ett flervåningshus med trästomme som byggs 
med moduler starkare då priserna kan reduceras 10-15% jämfört med andra material. Dock kan en 
trästomme bli mindre konkurrenskraftig vid projekt där en mindre standardiseringsgrad utnyttjas 
och montaget blir komplicerat på grund av specialmoduler, alternativt att flaskhalsar uppstår i 
produktionen av modulerna. Genom att studera resultatet som studien fått fram, kan det 
kosntateras att en prisreduktion uppstår på materialkostnaden när volymmoduler som enbart 
kräver ökning från ljudkrav C till B och där en kantbalk används istället för platta på mark. Vilket 
ger en uppfattning av hur priserna kan pressas på grund av detta.  

Slutsatsen som kan dras av de intervjuer som förts med respondenter från företag inom 
modulbygge är att trots materialkostnadens ökning är denna kostnad försumbar i modulens 

Vånings
plan Brandkrav Akustik Fasadkrav Hisskrav 

 Krav Kostnad Krav Kostnad Krav Kostnad Krav Kostnad Krav Kostnad 

1 R60 200 -300 
kr/kvm 0 -> B 2000 

kr/kvm C -> B 1500 
kr/kvm 

Inget 
krav 0 kr/kvm Inget 

krav Inget krav 

2 R60 
200 -300 
kr/kvm 0 -> B 

2000 
kr/kvm C -> B 

1500 
kr/kvm 

Inget 
krav 0 kr/kvm 

Inget 
krav Inget krav 

3 R60 
200 -300 
kr/kvm 0 -> B 

2000 
kr/kvm C -> B 

1500 
kr/kvm 

Brand
skydd 430 kr/kvm Krav 

25 000 - 
40 000 
kr/vån 

4 R60 
200 -300 
kr/kvm 0 -> B 

2000 
kr/kvm C -> B 

1500 
kr/kvm 

Brand
skydd 430 kr/kvm Krav 

25 000 - 
40 000 
kr/vån 

5 R90 
400-600 
kr/kvm 0 -> B 

2000 
kr/kvm C -> B 

1500 
kr/kvm 

Brand
skydd 430 kr/kvm Krav 

25 000 - 
40 000 
kr/vån 

6 R90 400-600 
kr/kvm 0 -> B 2000 

kr/kvm C -> B 1500 
kr/kvm 

Brand
skydd 430 kr/kvm Krav 

25 000 - 
40 000 
kr/vån 
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slutgiltiga kostnad, om detta utförs i ett och samma byggsystem. Respondenterna har även enats 
om att den våningshöjd som är mest optimal att bygga flervåningshus med trästomme är sex 
våningar. Detta då en 80% del av marknaden kan täckas in från sex våningar och nedåt, samt att 
ett och samma byggsystem kan gynna produktionen. 

Att välja trästomme för ett flervåningshus kan idag göras kostnadseffektivt och smidigt om en hög 
standardisering kan utnyttjas, detta till följd av de stora tidsbesparingar som kan åstadkommas samt 
minskningen av arbetskraft som krävs på byggarbetsplatsen. Denna höga standardiseringsgrad 
underlättas om företagen använder sig av ett och samma byggsystem oberoende av projekt och 
våningshöjd. Respondenterna i samtliga intervjuer är även eniga om att tid och miljö är två av de 
största faktorerna som bidrar till att en trästomme väljs. Som beskrivet i avsnitt 4.3 så påstår 
intervjuade produktionschefer att den materialkostnad som tillkommer vid de ökade brandkraven 
är försumbar i jämförelse med arbetskostnader och produktionskostnader för moduler. Baserat på 
dessa och den marknadsbild som finns för flervåningshus i Sverige idag, kan slutsatsen att ett 
modulsystem blir som mest lönsamt när det har kapacitet till att klara krav för våningshöjder upp 
till sex våningar.  

7.1 Förslag till fortsatta studier 
Då denna studie fokuserat på att ta reda på hur materialkostnader påverkas av de olika krav som 
ändras vid olika våningsplan, har vissa områden som kan vara intressanta att studera inte tagits upp. 
Dessa områden kommer att nämnas nedan. 

• Krav som uppkommer för prefabricerade trämoduler över sex våningsplan. 
• Konstruktionslösningar för stabilitet för prefabricerade trämoduler för 7, 8 och 9 våningar. 
• Jämförelse av arbetskostnader för betongplanelement, träplanelement och trähusmoduler.  
• Förhållandet mellan kostnader och intäkter för trähusmoduler.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär Prefabriceringsprocess 
 

Vilka anses vara de centrala faktorerna som gör trähus så pass bra? 

 

Vilka faktorer skapar problem för trähus? 

 

Hur stor är efterfrågan på hus över 4 våningar? 

 

Vilka är fördelarna för trähusmoduler, kontra planelement? 

 

Vad anses vara flaskhalsar i produktionen? 
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Bilaga 2 

Frågeformulär Konstruktionslösningar och krav 
 

Vilka krav är det som påverkar? 

 

Vilket våningsplan är lönsammast? 

 

Hur flexibel är man vid ändring av byggsystem i modulbyggandet? 

 

Hur lång tid extra tar det att ändra i materialet samt lägga in extra reglar? 

 

Hur påverkas grundplattan av trähus och våningshöjder? 

 

Vilka ljudkrav strävar ni att uppnå? 

 

Vilket material används vid hissinstallationer? 

 

Vilka material används? 
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Bilaga 3 

Frågeformulär Kostnader 
 

Vad är kostnaden för betong som används i grundläggning? (Ungefärligt m^3 pris) 

 Och hur påverkas den av lättare stommaterial? (om kunskap finns) 

 

Vad skulle det kosta att byta från en gipsskiva som klarar brandsäkerhetsklass 4 till en som klarar 
brandsäkerhetsklass 5? 
 

 Och hur ser det ut för träreglar? 

 Vad kostar det att brandimpregnera reglar (ungefärligt)? 
                    

 Hur ser priset ungefärligt ut för brandsäkerhetsklass 4? 
                    

 

Hur påverkas kostnaden för ett trähus när ljudklass B önskas uppnå? (ungefärligt per kvm) 
 

 

Materialkostnad för hisschakt per våning? Trä respektive betong? 
 

 

Hur är förvaringskostnaderna för flera olika typer av material? 
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