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Sammanfattning/Abstract 

Vid uppförande av en industrihall eller hallbyggnad är de vanligaste stommaterialen; trä, stål 

eller betong. På uppdrag av Byggnadstekniska Byrån AB har ett dokument skapats för att göra 

det möjligt att undersöka hur den slutgiltiga kostnaden påverkas av spännvidder och grund-

läggning med stål som huvudmaterial. Syftet med studien är att undersöka vilket som är det 

mest lämpade materialet vid uppförande av en hall eller en industribyggnad med en stomme i 

trä, stål eller betong. Information om de olika materialen har samlats genom litteratur och 

olika hemsidor. Intervjuer har sedan utförts med erfarna personer av undersökta material. In-

formationen från intervjuerna har sedan jämförts med teorin. Efter att dessa sammanställts har 

en poängsammanställning tagits fram. Poängsättningen för trä, stål och betong visar att stål är 

det mest fördelaktiga stommaterialet. 

 

Nyckelord; stomme, trä, betong, stål, hallbyggnad, industribyggnad 

 

When constructing an industrial- or hall building, the most common framework materials that 

is used are wood, steel or concrete. Due to an assignment from Byggnadstekniska Byrån AB 

has a document been created  that makes it possible to investigate how the final costs is af-

fected by gapes in between elements and which used foundation. And this with steel as the 

material. The purpose with this essay is to investigate which is the most well fitted material 

when constructing an industrial- or hall building wood, steel or concrete. Information about 

the different materials has been collected by litterateurs and by different internet pages. A 

series of interviews has been made with key persons for respectively material. Then the in-

formation from interviews and the theory was combined. After combining the theory and the 

interviews has a result by different characteristic qualities been made with different grades 

depended on how good the different materials match the different qualities. The combined 

grades shows that steel is the material most fitted when constructing an industrial- or hall 

building.  

 

 

Keywords; framework, wood, concrete, steel, hall building, industrial building     
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1. Inledning  

1.1Bakgrund 

Examensarbetet ligger till grund för ett arbete utfört åt Byggnadstekniska byrån(BTB) i 

Stockholm. Arbetet gick ut på att framställa ett Exceldokument som skall fungera som ett 

underlag för BTB när det kommer in en förfrågan om kostnaden på ett projekt. En kostnad på 

en stomme förändras också beroende på vilken typ av grundläggning som en beställare utför 

till sitt projekt. Kostnaderna påverkas även  av valet av spännvidd, ju mindre spännvidd en 

beställare väljer, desto fler fundament tillkommer vilket medför fler pålar. Valet av placering 

av byggnad, på plintar eller om pålning behöver utföras har även betydelse för kostnaden. 

Exceldokumentet innehåller bara stål eftersom det är det vanligaste förekommande materialet  

vid stombyggnationer enligt BTB. När dokumentet framställdes väcktes en tanke om stål 

verkligen är det mest fördelaktiga materialet för industri- och hallbyggnader. Eller om trä och 

betong är mer lämpade till den här formen av byggnationer. Med detta som bakgrund upprät-

tades ytterligare ett Exceldokument med en enklare lastnedräkning för att få fram materialåt-

gången för en hallbyggnad. Dokumentet inkluderar även olika spännvidder samt stommens 

tyngd. De konstruktioner som valdes är sådana som bekräftats av erfarna personer i branschen 

med vana av respektive material. Sedan har de egenskaper som bedömts vara mest relevanta 

för val av stommaterial använts. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilket av materialen stål, trä och betong som är det 

mest fördelaktiga stommaterialet för en hallbyggnad. En mall tas fram för att underlätta valet 

av stommaterial. Eftersom materialet stål ligger till grund för arbetet syftar rapporten till att 

undersöka om stål verkligen är det mest fördelaktiga materialvalet. Syftet är även att få fram 

ett sätt att välja material till en stomme.   

 

1.3 Avgränsning 

Snözonen som har används vid beräkningarna har varit snözon Stockholm. Hänsyn har endast 

tagits till vertikala laster, det vill säga snölast och takplåtens egentyngd. Sedan dimensioneras 

pelare och balkar för att klara av egentyngden och samtliga laster. Utformningen på kon-

struktionerna i varje material kommer att vara ett utförande per material och som är en stan-

dard vid uppförande av hallkonstruktioner. De konstruktioner som valdes är utförda helt i ett 
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material och utan kombinationskonstruktioner. Spännvidder som dimensioneringen sker efter 

är 9,6 meter, 12,0 meter, 14,4 meter, samt 18 meter. Endast prefabricerade balkar och pelare 

används i jämförelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Metod  

2.1 Beräkningsgång  

Beräkningarna skedde enligt Eurocode, balkar och pelare dimensionerades utifrån de laster 

som förekommer, egentyngder togs för varje byggnadsdel och snözon för Stockholmsområ-

det. De grundläggningsmetoderna som valdes till dokumentet är plint på berg och pålning 

med ett valfritt djup ner till berg. 

 

2.2 Material 

Teknisk information om balkar och pelare hämtades från leverantörer som tillhandahåller de 

lösningar som denna rapport presenterar. För utformningen av Exceldokumentet där kostnader 

beräknades, har stålets data tillhandahållits från BTB och materialvärden för trä respektive 

betong hämtats från bland annat Svensk betong och Svenskt limträ.  

 

2.3 Excel dokument 

Arbetet har gått ut på att framställa ett Exceldokument med en uppskattning av kostnaden för 

en hall- eller industribyggnad. Uppskattningen ska vara ett underlag för anbudskalkyl. BTB 

vill kunna använda dokumentet för att få en uppskattning på vad beställarens byggnation 

skulle kosta. De parametrar som kan ändras i dokumentet är hallens yttermått, spännvidder på 

primärfackverken, vilka längder det är på pelarna, typ av grundläggning som används, de två 

alternativen som finns med i dokumentet är plint på berg och pålning med antal meter ner till 

berg. Användaren av dokumentet lägger in aktuella priser i dokumentet. I slutändan faller det 

ut en kostnad för projektets materialkostnader. I dokumentet beräknas laster beroende på hal-

lens storlek och vald spännvidd. Beräkningar utifrån valda dimensioner ger total materialåt-

gång för pelare, balkar och grundläggning. Sedan delas alla byggnadsdelar in i separata kost-

nader för att enkelt kunna avläsa varje separata byggnadsdels kostnader. De separat delarnas 

kostnaderna slås sedan samman till en total kostnad för projektet. 

 

2.4 Utformningen av konstruktioner 

För stål valdes en konstruktion med primär- och sekundärfackverk med pelare som bär upp 

konstruktionen. 
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Vid utförandet av trä valdes en konstruktion med limträ och en nockbalk som bär upp de raka 

limträbalkarna. Sedan bär pelare upp hela konstruktionen, både limträbalkarna och nockbal-

ken. Vid de mindre spännvidderna valdes en träkonstruktion med fackverkstakstolar.  

Vid utformningen av betongkonstruktionen valdes en konstruktion med sadelbalkar som bär 

upp förspända håldäck. Pelare bär upp sadelbalkarna.  

 

2.5 Informationssökning 

Informationen till rapporten har hämtats från internet, samt från böcker för att öka trovärdig-

heten i arbetet. Internetsidor är ofta säljinriktade med många fördelar men med få nackdelar 

för respektive material. En fördel med internet gentemot böcker är att internetsidorna vanligt-

vis är bättre uppdaterade. Problemet som antogs med internetsidorna var att de enbart skulle ta 

upp de positiva sidorna med respektive material och konstruktioner var inget problem. Detta 

tack vare att de olika sidorna tog upp de negativa egenskaperna för de konkurrerande materi-

alen. Det ledde till en bra och objektiv bild för de olika materialen. 

 

2.6 Intervjuer  

Intervjuer i denna rapport har utförts med tillverkare och leverantörer av respektive material. 

Även intervju hos ett företag som är verksamt inom grundläggning har utförts för att få en 

inblick i grundläggningen. Två beställare har intervjuats för att få deras tankegång vid uppfö-

randet av en hallbyggnad. Intervjuer valdes för att det ansågs vara en bättre grund till arbetet 

än vad en enkät är. Grundtanken med intervjuerna var att frågorna skulle vara öppna för att ge 

intervjupersonen en chans att reflektera. Det är en fördel om intervjupersonen kan reflektera 

över olika aspekter som påverkar och verkligen ge för- och nackdelar för materialet. Intervju-

erna avslutades med en fråga för att kontrollera att intervjupersonen inte bara försöker att sälja 

sitt respektive material. Även om intervjufrågorna var öppna så var intervjuerna styrda för att 

informationen som söktes skulle fås fram. Intervjuerna utfördes på det sätt att en av oss var 

den personen som höll i frågorna och styrde intervjuerna mot den eftersökta informationen, 

medan den andra antecknade. Intervjuerna för de tre materialslagen hade i stort sett identiska 

frågor. Intervjun med Byggnadstekniska Byråns VD hade lite mer allmänna frågor som var 

öppna för att han skulle försöka svara på vilket material som var mest fördelaktigt för olika 

egenskaper. Frågorna till Hercules var inriktade på grundläggningen. Frågorna till beställarna 

var mer inriktade på hur en beställares tankegångar på hur deras respektive hallar skulle se ut 

och vilket material de skulle välja. Intervjuerna tog en timme och utfördes på företagens kon-
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tor förutom intervjuerna med beställarna som skedde via telefon. Samtliga personer svarade 

öppet och tog vänligen emot oss och våra frågor. Det som kunde tänkas vara ett problem vid 

de här intervjuerna var att informationen skulle vara allt för säljinriktad. Det var inte fallet, 

alla inblandade svarade öppet utan att lyfta fram och argumentera för sitt respektive material. 

Utfallet av frågorna var väldigt positivt och bättre än vad vi trott på förhand. Frågorna till in-

tervjuerna baserades på vår informationssökning för att sedan stämma av och få in fler 

aspekter från intervjuerna.  

 

2.7 Intervjupersoner 

2.7.1 Muntlig intervju(Klar Patrik 

 Erik Svensson, säljare och Tommy Andersson, säljare, LLentab (Stålhallar) 

 

 Stefan Olofsson, arbetschef, Novab (Trähallar)  

 

 Bengt Thoren, säljare, Strängbetong (Betonghallar)  

 

 Tomi Appel, produktionschef, Hercules (Grundläggning)  

 

 Erik Löb, VD, Byggtekniska byrån 

 

2.7.2 Telefonintervju(Klar Patrik  

 Kent Lövstedt,  fastighetsägare till en hall och även en hall som håller på att byggas 

till Möller bil i Örebro. 

 Björn Andersson, VD och beställare, BA-Traiding 

 

2.8 Trovärdighet  

Resultatet från intervjuerna blev gott tack vare bra intervjuer med BTB:s VD och med LLen-

tabs säljare. Där lyftes det fram mycket tankar och egenskaper om materialen som underlät-

tade när intervjuerna med de andra företagen utfördes. 
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LLentab 

 De svarade öppet på alla frågor och tog även med negativa sidor för det konkurrerande 

materialet betongen. De hade även stor trovärdighet eftersom de har en stor erfarenhet av 

branschen. En av säljarna var utbildad konstruktör och har bred kunskap om hur en hallbygg-

nad skall vara utformad. Den andra säljaren har lång erfarenhet från sitt arbete som arbetsle-

dare. Denna kunskap ger honom insikt i planering för arbetet ute på arbetsplatsen. 

 

NOVAB 

Efter 15 års erfarenhet av trämarknaden inger arbetschefen stor tillförlitlighet och trovärdig-

het.  Han har också arbetat på NCC i många år. NOVAB hade även stålstommar i sitt sorti-

ment vilket gav en bred bild över vilket material som är mest fördelaktigt samt skillnader i 

olika egenskaper. 

 

Strängbetong AB  

Den personen som intervjuades med längst erfarenhet av branschen, svarade öppet och objek-

tivt på frågorna om betong. Säljaren förklarade utförligt och tydligt så vi hela tiden kunde 

följa säljarens resonemang och tankar. 

 

Hercules AB 

Är en ofta anlitat pålningskonsult som många geotekniker rådfrågar om markförhållanden i 

Örebro. Det får anses vara ett bra betyg.   

 

Byggtekniska Byrån 

Har en lång erfarenhet inom branschen och arbetar med de olika materialen samt är ofta ute 

på arbetsplatser, vilket ger en god insyn på konstruktionsutformningar. BTB sysslar även med 

ombyggnationer och reparationer. VD:n hade inget svar på vilket material som var det bästa 

materialet vid uppförande av en hallbyggnad. 

 

BA-Trading AB 

En bra intervjuperson i den här rapporten tack vare att BA-Trading var en förstagångsbestäl-

lare. Beställningen var en hallbyggnad vilket gav en bild av hur tankegången kan gå för en 

beställare.  
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Beställare av Möller bil:s nya hallbyggnad 

Hade inte samma förutsättningar som BA-Trading med valet av material, men var en bra in-

tervjuperson tack vare ägandet av en hallbyggnad. Hallbyggnaden är upprättad i trä men den 

nya hallen skulle upprättas i stål. Nackdelen med denna intervju var att beställaren inte kunde 

påverka materialvalet på grund av starka direktiv från Audi i Tyskland om hur en hallbyggnad 

skall utformas. 

2.9 Metodkritik 

Metoden som valts till den här rapporten, med att intervjua personer, medför alltid en risk för 

att ”säljargument” förekommer. Tack vare att intervjuerna utfördes efter teorisökning ledde 

detta till en kunskapsgrund och att intervjuerna kunde utformas till att svaren blev mer jäm-

förbart för respektive material. Som vanligt kan alltid kritik riktas till teorisökning via internet 

men i detta arbete användes pålitliga hemsidor som ofta även har litteratur utgiven. Det är 

alltid bra att stärka upp teorin med litteraturstudier och denna rapport innehåller fakta från 

både från internet och litteratur. En nackdel med denna rapport skulle kunna vara att för få 

intervjuer genomfördes. De intervjuer som genomfördes anses vara tillräckliga för att få ett 

bra underlag till denna rapport. Intervjuer kunde även ha utförts med personer som arbetar 

med att upprätta stommar i de olika materialen för att få en djupare inblick i arbetet på plats. 
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3. Teori  

3.1 Industribyggnader och hallar 

Industri- & hallbyggnader finns i en mängd olika utföranden och för många olika ändamål. 

Utförandet skiljer sig utifrån planlösningar, konstruktionsutformning och material. En gemen-

sam faktor för industribyggnader och hallar är att de ofta har hög höjd och stora spännvidder. 

Vid konstruktionsutformning av industribyggnader och hallar är målet att uppnå stora fria 

ytor. Detta kan skapas med hjälp av bågar, skal eller fackverkskonstruktioner. Stommarna 

prefabriceras och monteras på en platsbyggd grundkonstruktion. Förr tillverkades stommen på 

plats, men detta är idag väldigt kostnads- och tidskrävande. I sällsynta fall vid stora projekt 

kan betong-, trä- och stålstationer etableras på plats vid arbetsplatsbyggande, men den vanlig-

aste formen av produktion är prefabriceringstekniken. Vid byggnader med stora fria golvytor, 

eller om en önskan att kunna utföra förändringar i planlösningen finns, är det vanligt med 

stommar som har bärande pelare. Avståndet mellan pelarna anpassas efter verksamheten i 

byggnaden. Ofta innebär större spännvidder högre kostnader men detta måste sättas i relation 

till vilka fördelar byggnaden har på utnyttjandet. Några vanliga pelaravstånd för olika verk-

samheter är: Kontor 4 till 6 meter, industrier 15 till 20 meter.
1
 

 

3.2 Stomme  

Med uttrycket stomme menas alla delar i byggnaden som har till uppgift att bära och skapa en 

stabil byggnad. Dessa delar är grund, bärande väggar, pelare, bjälklag och tak. Huvuduppgif-

ten är att ta upp och fördela byggnadens belastningar.
2
  

 

Trä 

Stomsystemen i limträ erbjuder fria spännvidder med stora pelarfria ytor som ger stor variat-

ion och valfrihet
3
. En stomme i limträ kan tillverkas med krökta element eller raka profiler. 

Trä är väldigt formstabilt vilket gör det idealiskt för större byggnader, oavsett om det handlar 

om affärslokaler, sporthallar och läktare, industrilokaler eller jordbrukshallar.
4
 

 

                                                 
1
 Källa://Byggteknik Byt:4 Stommar av betong, trä, stål och byggnadens klimatskydd/Berg, Samuel A/2007 

2
Källa:// Chalmers tekniska högskola/Byggnadsstomme/Lars-Erik Larsson/Göteborg 1982 

3
 http://www.martinsons.se/byggnader 

4
 http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Limtra/Varfor-limtra/ 

http://www.martinsons.se/byggnader
http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Limtra/Varfor-limtra/
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Stål  

Hall- och industribyggnader är den vanligaste typen av stålbyggnader. Olika typer av hall-

byggnader är allt från enkla lager- eller industrilokaler till idrottshallar, bilhallar, jordbruks-

hallar eller större affärshallar. Vid alla typer av hallbyggnader där stora spännvidder är en 

viktig förutsättning är stålhallen det vanligaste valda materialet. Stålhallen är dessutom snabb 

att bygga tack vare väl utvecklade systemlösningar och lätthanterade komponenter. Grund-

principen i hallbyggsystemet är pelare och balkar eller alternativt fackverkstakstolar. Pelarna 

är ofta valsade HEA- eller IPE-profiler. Takstolarna spänner ofta över byggnadens hela bredd, 

men hallen kan även delas upp i flera zoner med mellanliggande pelarrader. Om takstolarna 

inte spänner över hela byggnaden, är den vanligaste utformningen att takstolarna spänner över 

ett avstånd som är beroende på beställaren krav. Det som bär upp takstolarna när de inte spän-

ner över hela byggnaden är så kallade innerpelare som hjälper till att avlasta de stora spänn-

vidder och laster som bildas.
5
 

 

Betong 

Hallbyggnader i betong utförs antingen som tung eller lätt stomme med vägg- och takelement, 

där väggelementen är av stående eller liggande sandwichkonstruktion och takelementen av 

tillexempel TT-konstruktion eller håldäck. Skillnaden mellan tung och lätt stomme är att den 

tunga stommen väger mer och är mer fördelaktig i energiförbrukningssynpunkt, medan en 

lättare stomme medför en mindre kostnad än den tunga konstruktionen i det korta loppet. 

Stommen kan sedan täckas med andra material än betong om stommen är av pelar-

/balksystem.
6
  

 

3.3 Att välja stomme och material 

Med ökade hållfastheter för stål, trä och betong har detta resulterat i att dessa material an-

vänds flitigast vid konstruktioner. En högre utnyttjandegrad  innebär slankare dimensioner i 

konstruktionen. Det ger mindre materialåtgång för samma last. Tendenserna är tydliga, tunga 

material ersätts av lättare material. Lättbyggnadstekniken medför snabba och mer rationella 

byggmetoder.
7
  

 

                                                 
5
 http://sbi.se/omraden/o_kat_dokument.asp?mId=1&kId=7&subKId=0&mgrp=0 

6
http://svenskbetong.se/produktredovisning/stomsystem-till-hus/hallbyggnader.html 

7
 Källa:// Byggteknik Byt:4 Stomme av trä, betong, stål och byggnadens klimatskydd/Berg, Samuel A/2007 

http://svenskbetong.se/produktredovisning/stomsystem-till-hus/hallbyggnader.html
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Några krav på en stomme: 

 Bärförmåga/ Hållfasthet 

 Styvhet 

 Ljudisoleringsförmåga 

 Brandsäkerhet 

 Värmeisolerings förmåga 

 Fuktskydd 

 Ekonomisk isolering 

 Deformationsegenskaper 

 Volymbeständighet 

 Motstånd mot yttre påverkan 

Ståltekniken är väl utvecklad och betongen dominerar bärande byggnadsdelar, trä i sin tur kan 

vara väldigt estetiskt tilltalande.
8
 

Några funktioner som styr materialvalen: 

 Funktionskrav beroende på verksamheten 

 Flexibel planlösning 

 Byggnadssätt 

 Produktionsmetod 

 Omfattning av eventuella grundförstärkningar 

 Miljön och LCC (Life Cycle Cost) 

 Byggtid 

 Kvalitét kontra kostnad.9 

 

3.4 Allmänt om materialen för- och nackdelar 

Trä 

Trä är ett byggmaterial som har många fördelar i jämförelse med andra byggmaterial. Det är 

lättare än både betong och stål. De komplikationerna som uppkommer vid användande av trä 

är att använda materialet på rätt sätt för att maximera utnyttjandegraden. För att kunna an-

vända trä som stommaterial krävs det en bra insikt över vilka speciella egenskaper träet har. 

Även att den som konstruerar byggnaden ser till direktiv från tillverkaren om hur produkterna 

                                                 
8
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skall användas.
10

 De två vanligaste konstruktionsvirkena som används är furu och gran
11

. Trä 

finns i många olika utföranden och kombineras på många olika sätt. Den vanligaste kombinat-

ionen när det gäller hallbyggnader är limträ. Limträ har en hög hållfasthet och används vid 

höga påkänningar. En vanlig jämförelse som utförs är att trä är starkare än stål om undersök-

ningen utförs på egentyngd kontra hur mycket kraft elementet klarar. Limträ kräver också 

minimalt med underhållsarbete och är lättmonterat eftersom en limträbalk/pelare framställs i 

fabrik. När elementet transporteras till byggplatsen är det färdig för montering. När det gäller 

takkonstruktioner med trä är det lönsamt att lägga upp balkar på pelare med ett eller två stöd. 

Detta leder till att dimensionerna blir mindre och att lasterna fördelas på ett bättre sätt. Det är 

lätt att montera en limträbalk eftersom den utförs med enkla beslagsdetaljer. En nackdel med 

konstruktioner av limträ är att det kan vara svårt att utföra installationer genom att urholk-

ningar och håltagningar försvagar pelare eller balkar markant. Detta måste tas i med i beräk-

ningarna redan från början. Då kan träfackverkstakstolar vara ett annat alternativ vilket är 

fördelaktigt ur installationssynpunkt.
12

  

 

Stål 

Definitionen av stål innebär järn med högst cirka 2 procent kol, men även mindre mängder av 

andra grundämnen. Stål som byggnadsmaterial användas från början som förbindelsematerial 

till trä genom till exempel spik och kramlor. För att sedan utvecklas till ett eget konstrukt-

ionsmaterial. Stål är ett material som ständigt förtillverkas. Detta är en positiv aspekt eftersom 

det minskar arbetet på arbetsplatsen som leder till ett effektivt monteringsarbete. Arbetet som 

utförs på en arbetsplats med stål är mestadels i form av svetsning och skruvning Stål kräver 

stor noggrannhet från leverantör eftersom det är tidskrävande att åtgärda fel. Stål är ett 

material med mindre dimensioner jämfört med andra byggmaterial och används inte bara till 

stommar i stål utan används även som komplement till stommar av andra material genom till 

exempel balkar i taket eller förstärkningar i väggar. 

En positiv aspekt när det talas om stål är att en stor utnyttjandegrad
13

 kan åstadkommas om 

stål väljs, detta eftersom stål klarar stora spännvidder och stora spännvidder medför stora fria 

golvytor. En annan fördel med stål är att en utbyggnad eller en tillbyggnad lätt kan utföras. En 

annan positiv aspekt med stål är att det lätt kan förstärkas om det skulle behövas. Stål ger 

                                                 
10
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11
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12
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även bra möjligheter till installationer genom att till exempel använda sig av en fackverkskon-

struktion. En stålstomme blir en lätt konstruktion jämfört med andra material och det gynnar i 

slutändan grundläggningen med avseende att den blir billigare. En nackdel med stål är att det 

behövs kol vid produktionen och den typ av kol som används är koks baserat på stenkol.
14

 

 

Betong 

Betong är ett material med lång livslängd och ses som ett av de viktigaste stommaterialen tack 

vare sin goda beständighet, hållfastighet samt formbarhet. Betong används mest där miljön 

medför stora påfrestningar i form av fukt och nötningar. När en helhetsbild av betong skapas 

undersöks ofta hela livscykeln och där är den tunga betongstommen i framkant eftersom att 

den kan lagra värme och kyla. Kylan används när inomhusmiljön blir för varm respektive kyla 

inomhusmiljön när det blir för varmt. När hela livscykeln undersöks är betong bra för att be-

tong har en mycket lägre energiförbrukning än vad trä och stål har. Detta medför att många 

som ser till helhetsbilden väljer betong.
15

 Det som har blivit bättre med betong i dagsläget är 

att den kommer färdigblandat från tillverkare, vilket resulterar i att betongen lättare uppfyller 

de krav som har föreskrivits. Detta jämfört med förr i tiden då betongen blandades på arbets-

platsen och detta medförde att betongen inte alltid blev korrekt blandad. Om betongen inte 

blir korrekt blandad uppfyller den inte kraven med avseende på till exempel hållfastigheten. 

Betong är ett material som varken möglar eller rostar, det som rostar i en betongkonstruktion 

är armeringen.
16

 Betong används ofta vid stora spännvidder och det leder i sin tur till anpass-

ningsbara och flexibla planlösningar med stora fri ytor samt en byggnad utan pelare mitt i 

hallen. När det handlar om betong använder sig tillverkarna av avskiljning och lagring av kol-

dioxid som en framgångsrika tekniker. Med hjälp av dessa metoder hoppas aktörer inom 

betongindustrin minska koldioxidutsläppen. En nackdel vid framställning av betong är att 

cement används och cement står för cirka 4-5procent av de totala koldioxidutsläppen i värl-

den..
17
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16
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3.5 Skydd, vård & underhåll 

De vanligaste fuktkällorna är: 

 Fuktighet i utomhusluften 

 Fuktproduktion inomhus 

 regn, särskilt slagregn(regn och vind) 

 Markfukt 

 Byggfukt 

 Läckage från installationer 

Varför ytbehandling utförs: 

 Skydda underliggande material mot skadlig inverkan av fukt, kemikalier, mekaniska 

påfrestningar, insekter, mögel. 

 Ger en estetisk effekt genom kulör, ytstruktur och glans 

 Förhindra missfärgning, nedsmutsning eller annan förändring av det underliggande 

materialet. 

Målet med ytbehandling är att få ett skydd som verkar under en lång tid, detta med avseende 

på de krav samt förutsättningar som finns. Därför är det viktigt när material ska väljas till en 

stomme att det klargörs vilka påfrestningar som förekommer. Sedan väljs metod och produkt 

som motsvarar de påfrestningar på det mest fördelaktiga sättet. Ytbehandlingens resultat är 

inte bara beroende på materialets egenskaper utan även på utförandet, underlagets egenskaper 

och konstruktionens uppbyggnad är också av stor betydelse.
18

 

Trä 

När en träprodukt är färdig och behöver skyddas är den oftast impregnerad, som är det vanlig-

aste metoden att skydda träprodukter på. Det finns regler för behandling av trä som gäller i 

Sverige och i övriga Norden. Utanför Norden har många länder andra regler för hur impregne-

ring skall utföras. Reglerna innehåller träskyddsklasser, godkännandeordning för träskydds-

medel och sen till sist en kvalitetskontroll av impregnerat trä. Detta är ett vanligt förekom-

mande problem inom den svenska träindustrin. De två vanligaste problemen som uppstår är: 

När ett företag beställer träprodukter från utlandet kan de ofta inte använda den skyddsbe-

handlingen som föreskrivs. Ett annat exempel är att tillverkare av takstolar i utlandet föreskri-

ver att deras takstolar ska skyddsbehandlas och detta medför problem eftersom i Sverige 

skyddsbehandlas inte takstolar. Ett annat vanligt förekommande problem är att de skyddsme-
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del som tillverkare utomlands föreskriver inte kan användas i Sverige tack vare att Kemikalie-

inspektionen inte har godkänt skyddsbehandlingsprodukten i Sverige. När det handlar om hur 

valet om vilken träskyddsåtgärd som skall genomföras finns det några olika aspekter att ha i 

åtanke: Den första är konstruktionstekniskt träskydd som går ut på att ständigt tänka på och 

minimera risken för angrepp av träförstörande organismer. Om angrepp inte går att minimera 

till exempel om byggnaden är belägen nära vatten får det andra steget tillämpas där det hand-

lar om att överväga någon form av träskyddsbehandling. Det sista steget som kan utföras är 

om någon part inte vill tillämpa träskyddsprodukter eller om de föreskrivna produkterna inte 

tillåts i Sverige. Det medför att parterna får söka andra material som kan användas. De 

materialen som då undersöks är material med högre naturlig beständighet. I tabellerna nedan 

följer de två vanligaste trämaterialen som används till konstruktionsvirke och livslängden be-

roende på olika miljöomständigheter. I tabellerna 1-3 nedan följer modifierade tabeller om hur 

länge de två vanligaste materialen klarar sig mot röta vid olika förutsättningar och vilken be-

ständighetsklass de har.
19

  

 

Träslag Oskyddat i 
det  fria 

I det fria 
under tak 

Ständigt 
torrt 

Furu 40-60-85 år 90-100-120 
år 

120-1000 
år 

Gran 40-55-70 år 50-60-75 år 120-900 år 
 

Tabell 1. Uppskattning av livslängden för olika träslag exponerade i fria luften.  

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=944&contextPage=938 

 

År Träslag 

10 gran, furu 
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Träslag Beständighetsklass 

Gran  4 

Furu  3-4 

Tabell 3. Naturlig beständighet mot rötsvamp. Klassificering hos kärnved av några träslag enligt SS-EN 

350-2. Träslag med bäst naturlig beständighet tillhör klass 1. Klass 5 är ej beständig. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=944&contextPage=938 

Otillräcklig ventilation av fuktiga utrymmen samt kvarvarande byggfukt och felaktig utform-

ning av vattenavrinning är ofta orsaken till uppkomst av fukt och svampar. Trävirke som är 

kraftigt utsatt för fukt kan skyddas med hjälp av tryckimpregnering som underhålls med 

jämna mellanrum. Detta för att förhindra rötangrepp eller annan liknande skada på trävirket. 

En annan viktig aspekt för trä är att ge materialet ett bra skydd från början.
20

 

Skadeorsaker och skyddsåtgärder 

Viktigt för att en träkonstruktion är att den hindras från fuktangrepp. Detta för att det är 

mycket mer effektivt än alla skyddspreparat som existerar. Kvaliteten på träkonstruktionen 

har betydelse när det handlar om skyddet av en trästomme. Husbock och strimmig trägnagare 

är bland de värsta träförstörarna. Husbocken gräver små gångar längs med träet och syns väl-

digt sällan på ytan. Husbocken angriper barrträ för att den föredrar mjukt virke och angriper 

sällan kärnvirke. Gran och furu är därför de mest angripna virkestyperna. Strimmig trädgna-

gare angriper samma träslag men strimmig trädgnagare är mer lättupptäckt än vad en husbock 

är. Detta tack vare små gropar syns på ytan och att spånet som bildas vid urborrningen bildar 

små högar på golvet som lätt kan upptäckas. De värsta fienderna mot träkonstruktioner är röta 

och mögel. Det finns olika angreppsformer när det gäller röta och mögel till exempel finns det 

hussvampen som kräver en viss fukthalt och gynnas av tillgång till kalk. När hussvampen väl 

angripit en byggnad sprider den sig snabbt och utför väldigt svåra angrepp. En annan an-

greppsform är källarsvampen som inte är lika elakartad som hussvampen, detta för att källar-

svampen kräver större tillgångar till fritt vatten. Det bästa sättet att skydda en träkonstruktion 

mot de här ovanstående angreppen är att se till att använda torkat virke eller se till att kon-

struktionen är utformad på ett sådant sätt att virket kan torkas ut. Om någon del av konstrukt-

ionen inte kan skyddas eller torkas, impregneras eller skyddas den på annat sätt.
21

 Det bästa 

verktyget för att förhindra köldbryggors uppkomst är kunskap. Trä är näst intill underhållsfritt 
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i de flesta inomhusmiljöer, men måste impregneras eller skyddas på annat sätt om konstrukt-

ionen till exempel ligger vid saltvatten.  

Antändningstemperaturen för trä ligger på cirka 250-280 grader beroende på träslag och den-

sitet.  När trä brinner tar sig elden in i konstruktionen med en låg hastighet. Då bildas det kol i 

konstruktionen som ger konstruktionen sämre hållfasthet. När det gäller limträ fungerar det på 

samma sätt som vid trä förutom att limmet i konstruktionen bidrar till att hastigheten av för-

kolningen är lägre. Detta tack vare att limmet i sig har ett brandmotstånd som är något större 

än för trä.
22

 

Stål   

Rostskydd  

Stål är ett material som inte behåller sin ursprungsform, utan stål är ett material likt många 

andra föroreningar förändras med tiden. Det som händer med stål är att det rostar om den är 

exponerat för angrepp samt att det är oskyddat. Faktorer som påverkar hur mycket en stål-

komponent korroderar beror på tillgång av syre och temperaturen som komponenten utsätts 

för. 

Sätt att minska, skydda eller förhindra korrosion; 

 Skapa ett tätt skikt som hindrar stålet att reagera med omgivningen 

 Applicera ett eller flera ämnen på eller i kontakt med stålet som är mindre ädlare än 

stålet, detta leder till att det ämnet korroderar istället. Det ämnet kallas då offeranod 

 Höja det elektriska ledningsmotståndet i korrosionscellen exempelvis genom att skapa 

en omgivning som inte uppfyller kriterierna för att stålet ska rosta. 

 Utforma konstruktionen på ett lämpligt sätt att spalter, fuktlagringsutrymmen eller di-

rekt kontakt med olika metaller undviks. 

 Vid nyproducerat stål kan ett kortsiktigt skydd utföras genom att belägga materialet 

med ett tunt oljeskikt, detta kallas anoljning. 

 De flesta stålprodukter får sedan oftast ett långsiktigt katodiskt skydd genom att zink 

eller blandningar mellan zink och aluminium appliceras i ett tunt lager på stålet. På 

detta kan sedan vid behov ytterligare ett lager med skyddande färgsystem appliceras. 
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Vilket som väljs beror helt på användandets syfte och vart den slutliga produkten har 

planerat att användas.  

 Om inte intresse finns till att använda korrosionsskyddande beläggningar men ändå 

strävar efter ett bra skydd är rostfritt stål att föredra, dessa bildar ett osynligt kromox-

idskikt som skyddar mycket bra mot vidare angrepp.
23

 

Hela stålindustrin försöker utveckla rostskydden för att få längre underhållsintervaller, detta 

för att få ner underhållskostnaderna för stålstommen. Rostskyddet för en stålhall är en stor del 

av den totala kostnaden. I takt med att miljökraven ökar på produkter som får användas vid 

skydd av en stomme strävar stålindustrin efter mer miljövänliga sätt att utföra skyddet på.  

När en stålstomme skall skyddas måste ytorna som skall målas rengöras noggrant för att den 

önskade effekten skall uppnås. Tidigare har det används blymönja som i dagsläget har utveck-

lats till något som kallas för yttoleranta epoxisystem, men detta måste ändras eftersom att de 

inte uppfyller de miljökrav som finns på skyddsprodukter. I dagsläget får bara blymönja an-

vändas i undantagsfall. På grund av  miljökraven som har tillkommit har det missgynnat stål-

produkter som till exempel fackverk för att det är komplicerat att komma åt och rengöra över-

allt som miljökraven kräver för målning. Vid de tillfällen då det är svårt att rengöra  finns det 

olika produkter framtagna för att underlätta vid de tillfällena och som är anpassade för att 

klara av en mindre bra utförd rengörning. Ett sådant exempel på en produkt är Istotrol. Istotrol 

är anpassat för att tränga in i trånga utrymmen och som tack vare detta är väldigt fördelaktigt 

att använda vid en fackverkskonstruktion när det handlar om underhållsmålning. Om en kon-

struktion skyddas med Isotrol  har den ett underhållsintervall på 15 till 20 år. Vid tuffare mil-

jöer krävs det starkare och mer beständiga färger. de här färgerna kallas för tvåkomponents 

exposi(Isomastic). Tester har genomförts av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), 

Korrosionsinstitutet KI), och Försvarets Materielverk (FMV) och har genomförts för bland 

annat Försvarets Materialverk och Banverket.
24

 

Rostskyddsbehandling 

När det handlar om rostskydd väljs materialet som skall skydda stommen noggrant för att 

konstruktionen skall ha en god beständighet. Det tas även med i valet vilket material som ger 

det bästa långsiktiga skyddet och vilket material som kräver de minsta insatserna vid framtida 

skyddsåtgärder eller kompletteringar. När materialet väljs tas det ofta i avseende på vad par-
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terna vill uppnå med skyddet samt vilken del i konstruktionen som skall skyddas. För de flesta 

stålkonstruktioner tar man med i beräkningen att de tidigare har varit skyddade med linolje-

färg. Linoljefärg började användas på 1960-talet som skyddsmaterial på grund av att det var 

det enda fungerande materialet som skyddade ytor som inte var fullständigt rengjorda och är 

även idag. När det handlar om stålkomponenter i en stomme som inte rostskyddas används 

ofta ett temporärt skydd som består av korrosionsskyddsmedel som till exempel oljor, fetter, 

olika typer av vaxning.
25

  

Brandskydd 

Stål är ett obrännbart material. Stålets egenskaper förändras drastiskt då det utsätts för värme 

och förändringen sker snabbt. Stål expanderar även mycket vid uppvärmning. Ett exempel på 

detta är att om du har en 10 meter lång balk och värmer den från 0 till 500 grader, då förlängs 

den med cirka 7 centimeter. Detta kan leda till skador på omkringliggande konstruktioner.
26

 

Byggnader med stålstommar har ofta mindre dimensioner på pelare och balkar än vad de 

andra två materialen har. Detta ger möjligheter till ett rationellt brandskydd genom att bygga 

in det i väggar och bjälklag. Egenskaperna för stål vid höga temperaturer är väl kända i da-

gens läge och förutsättningar att beräkna bärförmågan vid höga temperaturer finns tillgäng-

liga. Att skydda en stomme genom brandskyddsisolering är inte alltid den bästa lösningen. 

Det är bättre att dimensionera konstruktionen efter lämplig temperatur.
27

  

För att skydda stål mot brand används färg eller isolering som medför att stommen blir skyd-

dad ett visst antal minuter mot brand, vanligast är 60 och 90 minuter.
28

  

Betong  

Vård och underhåll 

Det bästa sättet att skydda betong är att se till att betongelementet inte kommer i kontakt med 

skadliga ämnen, skydd mot fukt är något som inte behöver tänkas på utan det kan till och med 

i vissa fall skydda mot inträngning av skadliga klorider och koldioxid. När det gäller reparat-

ioner av betong krävs det att en noggrann undersökning av betongen har utförts.
29
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Skadeorsaker  

Rent vatten kan verka på ett nedbrytande sätt i betongkonstruktioner på grund av att betongen 

innehåller en viss del kalciumhydroxid som är lösligt i vatten. Är betongen porös kan vattnet 

föra ut kalciumhydroxiden ur betongen, vilket resulterar i att materialet successivt bryts ner. I 

dagsläget kan dock konstruktionerna ofta utföras tillräckligt täta för att förhindra att detta 

sker, men många äldre konstruktioner har utsatts för just detta problem.
30

 Karbonatisering är 

en vanlig orsak till skador på betong och det innebär att cementen påverkas av koldioxid och 

återtar sin form av kalksten. Det som karbonatiseringen angriper är konstruktionen på ett sätt 

att den tränger in i konstruktionen och sänker elementets pH värde till näst intill neutralt.  Den 

fuktigare sidan på en konstruktion har mindre karbonatisering än de andra sidorna tack var att 

fukten täpper till ytorna för gastransport.  

Materialets egenskaper påverkas av karbonatiseringen genom att den  tränger in till armering-

en som betongens skyddande egenskaper för armering upphör. Detta kan skapa korrosion som 

senare leder till rostsprängning. Kloridangrepp är även det en vanlig skada som förekommer 

på en betongkonstruktion eller betongelement. Det innebär att kloridsalt följer efter koldioxi-

den som har trängt in i konstruktionen. Vid kloridangrepp påverkas betongen då kloridhalten 

når armeringen och korrosionen inleds.  Tösaltning är den vanligaste formen av kloridangrepp 

och då är det oftast kantbalkar, nedre delar av väggar samt nedre delar av pelare till broar som 

är mest utsatta. Klorider kan även vara till betongens fördel eftersom att de ofta tillsätts vid 

vintergjutning för att höja temperaturen i betongen som leder till att betongen torkar ut snabb-

bare.
31

 De mest effektiva sätten att skydda sig mot de här två ovanstående angreppen är att 

förhindra koldioxider och klorider tränger genom ytan på betongen. Om karbonatiseringen 

redan har trängt in i betongen är det effektivt att använda sig av fuktavvisande behandlingar 

för att förhindra att fukten når armeringen. Denna metod är även effektiv när det gäller frost-

sprängningar. Det som är viktigt att tänka på när en sådan åtgärd utförs är att det måste finnas 

utrymme för vattenångan att komma ur konstruktionen och att konstruktionen även skall ha en 

chans att torka ut. Det gäller även att skydda betongen mot regn för att regnvatten inte ska bli 

liggande på till exempel en takkonstruktion. Impregnering kan även utföras på betong genom 

silaner eller en blandning av silaner och siloxaner, i dagsläget finns det även i gelform men 
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den här behandlingsformen har en begränsad effekt eftersom det inte är särkilt slittågligt och 

att det inte är UV-beständigt. 

Brand 

Eftersom betong inte innehåller några brännbara material bidrar det varken till brandförloppet, 

ökad temperatur eller ökad brandbelastning. Betong klarar av glödande material och smälter 

heller inte. I europeiska standarder för brandklassificering av byggmaterial uppfyller betong 

kraven för högsta klass A1 – icke antändliga material. Enligt försäkringsbolagens syn på ris-

kerna för bränder anger att brandpremien för ett trähus är normalt cirka 5 gånger större än för 

hus i betong. 

Brandskydd med betong minskar de ekonomiska förlusterna, inte enbart pågrund av att de 

klarar brand bättre utan även att de minskar fuktskador som orsakas av släckningsvattnet, som 

kan orsaka minst lika stora ekonomiska förluster som själva brandskadan. Enligt Betong fo-

rums undersökning av 125 stycken bränder mellan 1995-2004 visade undersökningen att ska-

dekostnaderna var 80 procent lägre mindre för hus med betongstomme än för trähus. Statistik 

från Europa visar att över 50 procent av alla verksamheter som drabbats av brand senare går i 

konkurs beroende på stora och omfattande skador. Betongens motstånd mot brand medför att 

de flesta betongkonstruktioner förblir relativt oskadade även vid våldsamma bränder. Reparat-

ioner och renoveringar blir begränsade och ger snabbare återställande.
32

 

 

När betong utsätts för brand medför det att porvattnet förångas, detta sker vid cirka 600 gra-

der. När temperaturen når 1000 grader försvinner betongens bundna vatten och hållfastheten 

förloras helt. När produkter av betong utsatts för brand medför det spjälkning eller avflagning 

i större eller mindre delar av betongen, som i vissa fall kan leda till brott i konstruktionen. 

Armerad betong är det material som har det mest effektiva skyddet mot brand, beroende på 

sin värmeledning och värmetröghet. Temperaturstigningen begränsas av betongen i en kon-

struktion och stålet behåller sin bärförmåga tack vare betongen. För att en betongkonstruktion 

skall klara brand i 2 timmar krävs ett täckskikt på 25 millimeter och för 4 timmar krävs ett 

täckskikt på 50 millimeter. Det ska observeras att detta enbart är riktvärden
33
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3.6 Miljöpåverkan  

Trä  

Fördelar som limträ har gentemot stål och betong är att det är ett förnyelsebart och miljövän-

ligt material. Detta sett till materialen i en livscykelanalys. Limträ ger mindre koldioxid än 

vad de andra materialen gör. En annan bra egenskap är att biprodukter som kommer från 

limträ används till uppvärmning.
34

  

Miljöpåverkan vid framställning  

Miljöpåverkan vid framställning av träråvaran och vid förädling är låg. Trä är relativt billigt 

att transportera och råvaran finns i regel nära producenten och konsumenten.
35

 

Miljöpåverkan vid hantering  

Vid användningen av trä innebär det inte någon direkt miljöpåverkan. Dock kan behandlingen 

av trä ge en viss miljöbelastning. Främst då impregnerings- och ytbehandlingsmedel som kan 

innehålla arsenik, krom- och kopparföreningar. Dessa ämnen är dock noggrant kontrollerade 

och angivna i branschstandarder.
36

 Skogsbruket påverkar skogen och då indirekt på det biolo-

giska livet, kulturmiljö samt kulturlämningar. Bearbetning av impregnerat trä kan medföra 

hälsofara samt att den kan sprida farliga ämnen till miljön.
37

  

Stål 

Miljöpåverkan vid framställning  

Vid framställning av stål handlar det om höga temperaturer och detta ger stålindustrin en 

nackdel gent emot de andra materialens framställning. Stålindustrin använder sig av högvär-

diga energibärare som olje- och kolprodukter, elkraft och gas. Det är även svårt för stålindu-

strin att gå över till mer lågvärdiga bränslen eftersom att dagens materialhantering också sker 

i den delen av byggnaden där den slutliga produkten framställs. Det ställer stora krav på at-

mosfären i hallbyggnaden och bränslet för att det inte skall leda till kvalitetsförsämring av 

materialet och den slutliga produkten. Det finns teknik i dagsläget för att ersätta olja och gas 

med elkraft. Trots ökad elanvändning för automatisering, miljöinvesteringar och vidare har 
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den specifika elförbrukningen per ton handelsfärdigt stål inte ökat. Sverige och stålindustrin 

går mot att försöka börja använda naturgas i sina anläggningar istället för olja.
38

 

Miljöpåverkan vid hantering  

Hanteringen medför inga direkta konsekvenser för miljön. Däremot medför rostskyddsbe-

handling negativa miljöpåverkanden och måste därför behandlas med en tanke bakom. Det 

skyddsmaterialet som det är främst gäller är linoljeblymönja. I dagsläget strävar myndigheter-

na efter att begränsa blyanvändningen. Myndigheterna gör detta genom att utbilda och göra 

användare mer medvetna om materialets påverkan på miljön. Skadan på miljön blir stor om 

delen som skall skyddas sprutmålas och får därför inte förekomma, men om delen målas med 

pensel är det inte lika skadligt. Rostskyddsfärg skyddas även genom att den täckmålas och det 

som avgör hur lång tid det är mellan underhållsintervallerna beror på hur snabbt rostskydds-

färgen blir synlig för när den börjar bli synlig är det dags att måla igen. När underhållsmål-

ningen sedan utförs skall all färg skrapas bort och samlas upp och skickas iväg till återvinning 

alternativt blyåtervinning. Det är även viktigt att den som utför målning använder föreskriven 

skyddsutrustning.
39

 När krav finns på en snabb och smidig arbetsinsats på byggarbetsplatsen 

väljs vanligen stål. Produkterna anländer prefabricerade till arbetsplatsen och dessa monteras 

sedan med olika fästdon och förband. Vid skruvförband är montagearbetet emissionsfritt och 

kräver en enkel personalinsats. Svetsrök och förzinkade konstruktionsdelar kan innehålla zin-

koxid som kan vara skadligt för lungor. Dock är arbetet riskfritt om rätt skyddsutrustning an-

vänds. Den yttre miljön påverkas väldigt lite av svetsarbeten. Vid målningsarbete omges pro-

ceduren av flera skyddsanvisningar, föreskrifter och rekommendationer. Hantering av färger 

och kemiska produkter kan vara direkt hälsopåverkande, vilket sätter höga krav på personalen 

genom till exempel skyddsutrustning, verktyg och lokaler.
40

 

Betong 

Miljöpåverkan vid framställning  

 Betong påverkar miljön genom att innehållet i betongen är naturresurser som förbrukas. De 

här materialen är inte oändliga utan de är begränsade och när dessa material bryts bildas stora 

sår i naturen som inte kan repareras. Detta medför även stor energiförbrukning samt att plat-

serna för brytning kan resultera i buller som kan påverka kringliggande miljöer vid utbryt-
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ning. Utsläpp av avgaser är ett stort problem eftersom det krävs många och stora maskiner 

samt transport av materialet för att kunna framställa en färdig produkt. Sedan ingår även 

krossnig och malning av materialet som bryts och bränning av cementen. Detta medför stor 

miljöpåverkan genom energiförbrukning och avgasutsläpp. Dessutom förbrukar betongindu-

strin stora mängder vatten under tillverkningsprocessen.
41

 

Miljöpåverkan vid hantering 

Som tidigare nämnts i denna rapport är buller och vibrationer ett störande moment för kring-

boende både när det gäller framställning och när det gäller arbetet på plats. Gjutningsarbetet 

på arbetsplatsen är väldigt påfrestande för dem som utför arbetet eftersom att det är tungt och 

oergonomiskt. Det gäller oftast ombyggnationer eftersom den största delen av nya betong-

byggnader i dagsläget är prefabricerade. Sedan kan det också vara många och mycket tunga 

moment som finns på arbetsplatsen, som till exempel olämpliga arbetshöjder,  tunga lyft och 

trånga passager. När håltagning utförs är även det ett störande moment för de kringboende 

genom buller och vibrationer samt att det medför mycket damm som sprids i omgivningen. 

Det som även är viktigt när det handlar om betong är att de som arbetar med betongen låter 

den torka ut innan de lägger på önskat golv eller matta. Detta för att förhindra fuktproblem. 

När arbeten med ombyggnationer förekommer måste även radonutsläpp tillgodoses eftersom 

att vissa äldre typer av lättbetong, beroende på sammansättning, medför varierande mängder 

radongaser.
42

  

3.7 Produktion 

Trä 

Förekomst 

Ungefär hälften av Sveriges yta är täckt av skog och de vanligaste träslagen inom virkestill-

verkningen är gran och tall, dessa svarar för 85 procent av tillgången. Resterande utgörs 

främst av björk och asp. Tidigare valdes trä beroende på användningsområde samt vilken till-

gång som fanns. Gran var vanligt till takstolar på grund av sin styrka, Furu användes till föns-

terpartier för att där var risken för röta störst. Till dörrar, fönster, golv och trösklar användes 

ek. Ett exempel var att i södra Sverige användes lövträd till stommar beroende på tillgången.  
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Gran (Picea abies) är Sveriges vanligaste träslag och finns över hela landet. Den största vir-

kestillgången som består av ca 50 procent finns i Götaland och omkring en tredjedel finns i 

Norrland. Gran trivs på bördig och lätt fuktig mark och vill gärna ha tillgång till skugga. I 

södra Sverige har de flesta granar bred krona jämfört med norra delarna. Granen är mycket 

vindkänslig i och med att den har ett väldigt ytligt rotsystem.  

Tall (Pinus silvestris) eller furu växer liksom granen i hela landet, men är vanligast i Norrbot-

ten och på Gotland. Till skillnad från gran vill tallen ha ljus miljö med torr- eller torvmark. 

Nära kusterna är tallarna mer knottriga och i inlandet mer slanka och resliga. Äldre tallar sak-

nar nästan helt kvistar på nedre delen av stammen.
43

 

Virkesproduktion 

Hur valet av skogsbruksmetod sker har en stor och avgörande betydelse för vilken kvalitet 

virket erhåller. I dagens hantering av skog skiljer sig arbetet åt på många sätt mot tidigare. 

Hanteringen är idag väldigt starkt industrialiserad och verksam året runt, i jämförelse med förr 

i tiden då den var manuell och väldigt säsongsbetonad. Beroende på marken och klimatet på-

verkas trädets tillväxthastighet och även dess kvalitet. Exempelvis ger en mager skogsmark en 

väldigt långsam tillväxt och trädet får väldigt täta årsringar. Detta lades stor vikt vid förr men 

är inget som tas hänsyn till i dagens skogsindustri. I dagsläget är skogar planterade för att 

medföra en högre tillväxt. Skillnader i avverkningstider varierar beroende på plats, exempel-

vis kan en granskog i södra Sverige vara avverkningsmogen efter 60 år medan en tallskog i 

Norrland kan vara dubbelt så gammal. Under 1900-talet var det främst gran och tall som stod 

för den största produktionen men det har på senare tid talats om att avverka mer lövträd.
44

 

Stål 

Vid stålproduktion pratas det om en rad olika metoder för att framställa stål, de två som besk-

rivs nedan är malmbaserad tillverkning och skrotbaserad tillverkning. De två produktionsme-

toderna valdes för att de är bra metoder för att utnyttja materialet och är dessutom bra ur mil-

jösynpunkt.
45
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Malmbaserad ståltillverkning 

Vid malmbaserad tillverkning framställs stål av råjärn, men även en mindre del av skrot till-

sätts, cirka 20 procent. Därefter reduceras kolhalten i stålet och tillsättning av slagg sker för 

att forma stålet till de egenskaper som önskas.
46

  

Skrotbaserad ståltillverkning 

Tillvägagångssättet vid denna tillverkning är som namnet avslöjar, skrot som smälts i ug-

nar(ljusbågsugnar) som drivs av el-energi. Detta leder till att energiåtgången som tillkommer 

för skrotbaserad ståltillverkning mäts i kilowattimmar per ton producerat stål. I Sverige utgör 

den skrotbaserade tillverkningen cirka en tredjedel av den totala svenska råstålsproduktion-

en.
47

 

Förekomst och utvinning 

Överallt i jordskorpan finns järn, det är den vanligaste oorganiska föreningen och finns över 

hela jorden. Malm bryts för att den anses innehålla höga järnhalter. De viktigaste järnminera-

lerna som används är magnetitmalm och hematitmalm. Dessa bryts i gruvor. Idag finns dock 

enbart ett fåtal gruvor kvar.
48

 Produkten råjärn kommer från masugnen och består av järnme-

tall samt kol i halter på omkring 4 procent. Det innehåller även låga halter av kisel, mangan 

och fosfor som kommer från den använda malmen. Malmen behandlas genom exempelvis 

krossning eller malning. Enligt tidigare benämningar kallades järn där kolhalten var under 0,5 

procent järn eller smidesjärn. Smidbart järn över 0,5 procent kallades stål. I dagsläget kallas 

allt smidbart järn med maximalt 2 procent kolhalt för stål. Detta framställs ur råjärn där kol-

halten sänks. Under denna process försvinner en del av föroreningarna från malmen. Enligt 

definition är stål idag allt bearbetbart järn med kolhalter under 2 procent och det framställs 

som götstål eller stränggjutet.
49
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Betong  

Förekomst och utvinning  

Vid tillverkning av cement utvinns kalksten och lera i täkter nära tillverkningsorten. Ballasten 

i form av sand och singel förekommer naturligt i täkter medan makadam är krossad spräng-

sten.
50

  

Framställning  

Cement är inte ett naturligt material utan är en sintrad och släckt form av kalksten. Numera 

framställs cementen genom att malen kalksten och kiselhaltig lera upphettas till cirka 1500°C. 

Detta pulver sintrar då till stenar som får svalna och mals tillsammans med en liten mängd 

gips till färdigt cementpulver även kallat Portlandcement. Idag kan cementpastan få speciella 

egenskaper genom varierade sammansättning samt att tillföra olika tillsatsmedel. Om uteslut-

ning av lera sker och kalkstenen är helt fri från föroreningar blir inte cementpastan hydraulisk, 

vilket betyder att den inte stelnar under vatten. Huvudkomponenterna i betong och cement-

bruk är kompositmaterial, bindemedel och ballast. Dessa blandas till färsk betong med dess 

lämpliga konsistens. Bindemedlet är en blandning av cement blandat med vatten och luft. Ut-

över dessa huvudkomponenter kan sedan olika komponenter tillföras för att ge betongen en 

viss konsistens eller egenskap. Blandningen sker i fabrik och levereras senare.
51

  

Hantering och bearbetning på arbetsplatsen  

Betongen kan blandas på arbetsplatsen då vatten tillsätts till torrbruk. Den kan även transport-

eras färdigblandad i betongbil. I den mån det går lyfts den färska betongen till gjutplatsen med 

hjälp av en byggkran. Gäller det mindre ombyggnader kan betongen transporteras med kär-

ror.
52

 Produkter som innehåller spännarmering samt lättbetongprodukter får inte kapas. Om 

betongen är slakarmerad bör den kapade armeringen rostskyddsbehandlas.
53

 Den nygjutna, 

mjuka betongytan kan bland annat kvastas, brädrivas, filtas eller stålglättas. Den hårdnande 

betongytan kan behandlas med syratvättning, behuggning, slipning, polering, blästring, spack-
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ling med mera. Mejslar, hammare, slipmaskiner, putsmaskiner samt andra redskap och verk-

tyg för stenhuggare kan användas.
54

 

 

3.8 Återvinning  

Trä 

Eftersom limträ till största delen består av trä kan de flesta produkter av limträ återvinnas. Om 

det inte har behandlats med giftiga ämnen eller blivit angripna av mögel, röta eller insekter 

kan materialet återanvändas som byggnadsmaterial eller till att framställa energi. Om materi-

alet är rent virke kan det återgå till naturen i och med att det förmultnar. Om träet är impreg-

nerat skall det brännas på en speciell anläggning. Även om trä inte är impregnerat kan det 

vara farligt avfall. Har det inte behandlats med giftiga ämnen kan det vara angripet av mögel 

som inte alltid går att se. Material som skall återanvändas bör vara väl luftat.
55

 Oftast förtill-

verkas limträprodukterna för objekt, vilket resulterar i mindre byggrester på arbetsplatsen. 

Därför är återvinning mindre på arbetsplatsen. Embalaget som produkterna kommer i består 

av material som kan återvinnas. Produkter av limträ kan återanvändas om kunskap från dess 

hållfasthetsklass och belastningshistoria finns. Som tidigare nämnts är limträ liksom annat trä 

brännbart och vid förbränning utgör den lilla mängd lim inte någon betydande påverkan av 

giftiga gaser.
56

 

Stål 

Är ett material som har bra egenskaper när det gäller återvinnig eftersom stål kan återvinnas 

ett oändligt många gånger utan att kvaliteten på nästkommande produkt blir lidande. Den me-

tod som stålindustrin använder sig av när det gäller återvinning är att de smälter ner stålet för 

att sedan återanvända stålet. Tack vare detta är skrot någonting som är väldigt eftertraktat och 

viktigt inom stålindustrin. För att få fram den önskade produkten är det vanligt att skrotmix 

blandas in för att kunna utnyttja de legeringsämnen som finns till den nya produkten. Stålpro-

ducenterna kan även köpa skrot och när det handlar om köpskrot finns det en stor marknad 

där inköp och försäljning av skrot sker enligt de kvalitetsregler som finns inom marknaden. 
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Nästan allt stål och järn som omhändertas efter rivning eller demontering går till återvinning 

smälts sedan ner för att smältas om till nya stålprodukter.
57

  

 

Betong  

Eftersom betong är ett hållbart material kan det tyckas underligt att prata om att återvinna 

materialet. Det finns än idag kvar byggnader av betong sedan romartiden. Eftersom det är 

starkt och stabilt klarar det långa spännvidder, det medför flexibla planlösningar. Detta gör det 

möjligt att ur en återvinnings-/ återanvändningssynpunkt återanvända lokaler, samt att vid 

formgjutning vid prefabindustrin kan prefabmodulerna återanvändas.
58

  När livslängden för 

ett prefabricerat betonghus har passerats är det enkelt att demontera och återvinna byggdelar 

till nya hus. Alternativt kan betongen krossas och återanvändas som fyllnadsmaterial i väg-

byggnad eller som ballast i ny betong.
59

 Det mesta som blir över vid betongtillverkningen är 

återvinningsbart. Ett exempel är Strängbetong som separerar cementslammet i speciella sedi-

menteringscisterner. Överskottsvatten, sand och grus återanvänds i produktionen. Rester av 

hårdbetongen krossas och separeras i fina respektive grova delar, detta material kan exempel-

vis användas till grundlager vid vägbyggen. Om betongen inte innehåller armering är den ett 

naturmaterial som kan återvinnas till 100 procent. En tänkbar miljöaspekt när det kommer till 

betong är dess förmåga att binda koldioxid. När tillverkningen av cementen sker frigörs kol-

dioxiden och sedan under betongens livstid binder betongen åt sig koldioxid genom karbona-

tisering vilket kan leda till att armeringen korroderar.
60

 Vid återvinning av betong och prefab-

ricerade betongvaror som till exempel balkar och pelare kan de återanvändas om de rensas 

från fogbruk eller liknande. En stor andel av dagens rivna betong går till återvinning i krossad 

form, den används till ballast för ny betong samt fyllning i vägbankar. Betong som avfall är 

inget direkt miljöhot eftersom den inte avger några skadliga ämnen. Betongen kan vara föro-

renad av oljor, smittad av PCB eller av andra miljögifter. Äldre cement och betong kan inne-

hålla en liten mängd krom men detta anses inte vara något miljöproblem. Armeringsjärnen i 

betongprodukter måste bilas fram ur betongen vid återvinning. Den kan i annat fall vara en 

skaderisk för människor och djur vid avfallsplatsen. Armeringen har i sig ett visst skrot-

värde.
61
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3.9 Grundläggning 

Pålning är ett sätt att motverka att sättningar bildas i en byggnad och kan även användas som 

en metod att rädda en äldre byggnad där sättningar redan har förekomma. Detta för att pålning 

stabiliserar den befintliga byggnaden och ger byggnaden en stabil grund som bidrar till att nya 

sättningar inte bildas.
62

 När det handlar om grundläggning är pålning ett vanligt förekom-

mande fenomen som går ut på att stabilisera och ge en mer flexibel lösning där marken inte är 

tillräckligt stabil för att kunna upprätta en byggnad på.
63

 Pålning används även för att stabili-

sera en byggnad på det sättet att den som upprättar en hallbyggnad kan få en större utnyttjan-

degrad av hallen. Detta medför att det blir det lättare att verksamhetsanpassa en hallbygg-

nad.
64

  

  

Trä 

Pålar av trä är det pålningsalternativet som används minst när det handlar om pålning, ef-

tersom en träpåle är svår att skydda mot röta och mögel. Detta medför att livslängden för en 

träpåle blir kortare än för pålar av annat material. Då träpålar används är det oftast till marina 

anläggningar eller till pålbryggor. Om träpålar används vid annan typ av pålning är det oftast i 

form av kohesionspålar som består av betong och trä. Kohesionspålar är mest lämpade när det 

är långt ner till berg då det blir mest ekonomiskt.
65

 

Vid stora lerdjup (> 40–50 m) kan träpålen användas som underdel på en kombinationspåle. 

Se bild 1 Där betongpålar monteras ovanpå träpålen till önskad längd.
66
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Bild1.  Påle av trä och betong (http://www.hercules.se/templates/GenericPage____5129.aspx). 

Stål 

Pålar av stål är ett pålningsalternativ som finns i många utföranden och till många ändamål. 

Stålpålarna används oftast till lättare byggnationers, eftersom de inte tar lika mycket last som 

en betongpåle gör. På senare tid har det framkommit många nya sätt att utföra pålning med 

stål. Det har gjort att stålpålning blivit ett mer vanligt pålningssätt för större och tyngre bygg-

nader.
67

 När pålning utförs i stål går det snabbt tack vare att det finns till exempel slagna och 

borrade mikropålar med friktionsbaserade skarvar. När stålpålar används inom pålning måste 

de även skyddas mot korrosion och detta utförs olika bland leverantörer. Ett exempel är att de 

skyddas med isbrytarfärg som pålen målas med innan den slås i marken. Ett vanligt sätt att 

fästa en stålpåle om det inte är allt för långt ner till berg är att borra ner den för att sedan fästa 

den i berget. Det är bra ur den synpunkten att sprängarbetet minimeras. En form av stålpåle 

som kallas flexibel pr-påle är en påle anpassad till industrihallar. En sådan påle klarar upp till 

1445 kilonewton i last och den utförs med en tryckplatta som överför lasterna från plattan ner 

i pelaren som sedan fästs i berget med antingen en bergsko eller en ändplatta. Skarvningen 

utförs med en skarvhylsa som fästs i pålröret.
68

  

En annan pålningsmetod när det handlar om pålning med stål är stålrörspålar som används vid 

medelstora laster, från cirka 300 till 800 kN. Vilken typ av du använder beror även på buller-

känsligheten och jordens egenskaper.
69

 Stålkärnepålar används på laster över 800 kN. De är 

även bra att använda vid stora krav från omgivningen på buller och vibrationer. Dessa pålar är 

även lämpliga i mark som är blockrik eller när en påle skall ta upp drag- och trycklaster.
70
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Det finns även metoder med grova stålpålar som används till grundläggning vid kajer och 

brofundament som är placerat i vatten. Vid grundläggning med stål kan slagna och slanka 

pålar användas men detta kräver en lätt byggnad ovan mark och de två formerna förekommer 

ofta som komplement till en byggnad som redan är pålad men som skall byggas om.
71

  

 

Injekterade pålar är en metod som används vid tillfällen där det är svårt att nå en fast botten 

och används då målet är att uppnå en hög mantelfriktion. Injekterade pålar är även bra genom 

att de minskar påverkan av buller till kringliggande byggnationer. Sättningar och vibrationer 

minskar också tack vare att borrningen av pelaren och injekteringen sker samtidigt.
72

  

 

Vingpålen är en kohesionspåle som oftast används vid stora lerdjup och där möjligheten att 

utföra stödpålning ner till berg inte finns. Vingpålen är en bra påltyp tack vare att vingpålen 

kan hanteras av relativt små maskiner och pålen består av korta skarvbara delar. Vingpålen är 

ett bra sätt att utföra pålning på när det handlar om en byggnad som tidigare har varit pålad 

med kohesionspålar och byggnaden skall förstärkas eller en tillbyggnad skall tillkomma.
73

  

 

Stålkärnepålning kan utföras som spetsburen eller som mantelburen. Stålkärnepålning innebär 

att ett foderrör monteras ner till berg för att sedan gjuta fast pålen i foderröret, detta är feno-

menet vid spetsburen pålning. Vid mantelburen pålning gjuts en påle fast i befintligt berg som 

ligger under byggnaden för att sedan montera pålarna i de förborrade hålen som har borrats 

ner innan pålarnas hade gjutits fast. Denna pålningskonstruktion kan användas vid alla mark-

förhållanden, då det finns fast berg under byggnaden.
74

 

 

Betong 

När det handlar om grundläggning är betong det vanligaste grundläggningsmaterialet när det 

gäller större byggnader som till exempel industrihallar. Vid uppförande av industrihallar är en 

snabb och ekonomisk grundläggningsmetod att använda sig av borrade plintar, men det kräver 

att marken under byggnaden går att bygga direkt på. Borrade plintar är en metod som är skon-

sam mot omgivningen med tanke på jordrörelse, buller och vibrationer.
75

 När det handlar om 
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djupgrundläggning är prefabricerade pålar utförda i betong den vanligaste metoden som an-

vänds för att överföra laster från byggnaden till bärande jordlager eller berg. Den här metoden 

används där jordens bärförmåga är kapabel till att bära byggnadens tyngd utan att förstärk-

ningsåtgärder genomförs. Betongpålning ses som ett kostnadseffektivt sätt att utföra grundför-

stärkning på då pållasterna hamnar inom intervallet 200-2000 kN. En betongpåle är även för-

delaktig att använda vid lägre laster, till exempel aggressiv mark med stålpålar skulle rosta. 

Pålarna neddrivs med en pålkran som slår ner pålarna med hjälp av en hejare med varierande 

vikter. Vikterna varierar mellan 2 och 6 ton.
76

  

Betongpålar är den vanligaste och mest förekommande pålningstypen som grundindustrin 

använder sig av. Betongpålar är lämpade för pållaster från 300 till 2000 kN, men detta skiljer 

sig från leverantör till leverantör.
77
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Materialen har både ur teoretiska perspektiv samt synpunkter från intervjupersoner och bestäl-

lare olika för- och nackdelar. En tydlig aspekt är att ju tyngre materialet blir, utgående från 

konstruktioner i en hallbyggnad, medför detta en nackdel i vissa aspekter. Till exempel då en 

hallbyggnad har stora spännvidder blir materialet svårt att transportera till arbetsplatsen. Dock 

kan betongen just på grund av sin tunghet ha en fördel då stomkonstruktionen utstår stora las-

ter. En byggnadstyp som medför fördelar för betongen är parkeringshus där samtliga intervju-

personer var eniga.  

Enligt teorin har betongen en stor fördel i sin beständighet mot brand och även i miljöer som 

är aggressiva för de andra materialen. Ett exempel på en sådan miljö är pappersbruk som han-

terar tunga kemikalier. Även då tunga lyft skall kunna utföras när pappersrullarna skall bytas 

är betong lämpligt. När pappersrullarna byts ut kräver det traverser och då pappersrullarna är 

tunga samt spännvidderna är stora medför detta laster där inte stål och trä riktigt kan konkur-

rera med betongen. Även intervjupersonerna har tagit upp pappersbruk som den mest fördel-

aktiga verksamheten för betong.  

Under intervjun på Strängbetong framkom det att betong har svårt att konkurrera med stål när 

spännvidderna är små på grund av att konstruktionerna blir onödigt tunga. När betongen kan 

börja konkurrera med stål är vid spännvidden 26-30 meter. Ännu en aspekt som visar påver-

kan av tyngden hos betong. Det som även kan ses som en nackdel för betongen är estetiken, 

då det inte är det materialet som har de största fördelarna när det handlar om konstruktioner 

med synliga stomkomponenter. Det material som ses mest fördelaktigt i avseende på estetik är 

trä och därför väljs ofta inte betong när det handlar om till exempel sporthallar. Där det även 

handlar om stora spännvidder och pelarfria miljöer, detta enligt intervjuerna. När det handlar 

om estetiken är det inte något som är lika viktigt vid alla tillfällen, men då till exempel vid 

uppförande av en bilhandlarhall, där det skall vara en inbjudande och trevlig miljö som lockar 

kunder kan detta vara viktigt.  

Mestadels ska stommen till en hall uppfylla kraven som verksamheten ställer. Vid intervjuer 

både med tillverkare och med beställare har det påpekats att när betong väljs har det ofta 

sammankopplats med tankebanor i ett längre perspektiv. Detta eftersom betong har den bästa 

värmelagringskapaciteten som är det största argumenten för att välja betong. När det handlar 

om miljöpåverkan och betong anses betongen vara ett material som påverkar miljön negativt 

genom till exempel ballasten som tidigare togs ifrån rullstensåsar, men som i dagsläget är för-

bjudet eftersom rullstensåsarna är skyddade. Under intervjun på Strängbetong påpekade även 
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de att miljöpåverkan från betongen var stor men att betongindustrin ständigt strävar efter att 

utvecklas till ett mer miljövänligt material. Miljöpåverkan innefattar även återvinning av be-

tong återvinns i största allmänhet genom stenkross som sedan används som återfyllnads-

material till bland annat vägbyggnationer och fyllning vid uppförande av hus och hallar.  

Enligt Strängbetong var det även det vanligaste sättet att använda sig av återvinning inom 

betongindustrin. Miljöpåverkan sker även genom att ett material skyddas om det är placerat i 

en aggressiv miljö som påverkar och påskyndar nedbrytningen av ett material. Betong behö-

ver inte skyddas för att kunna användas i en aggressiv miljö. Detta togs även upp under inter-

vjun med Strängbetong som såg det som en fördel för betong eftersom att skydd av en 

stomme ofta är kostsamt att utföra och exemplet som Strängbetong tog upp var stål som mest 

kostsamt att skydda. 

 Betongen är det material som genererar mest koldioxid på grund av att betongen innehåller 

cement som i sig står för ca 4-5 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen, men även 

att betong binder koldioxid under sin livstid. Detta kallas för karbonatisering. När detta togs 

upp med Strängbetong var det inget som han kunde bekräfta förutom att han hade hört att det 

hade utförts undersökningar om detta men att de inte hade en aning om det stämde eller inte.  

Enligt intervjuerna har det framkommit att många anser att stål är det material som är mest 

fördelaktigt när det handlar om utbyggnadsmöjligheter, men under intervjun med Strängbe-

tong visade de på och menade att en betongkonstruktion inte är svårt att bygga ut som de 

andra två tillverkarna menat på. Utbyggnadsmöjligheterna och smidigheten att bygga ut var 

bäst i gavelriktningarna. En utbyggnad i långsidornas riktning är mer komplicerat och utföres 

på enklaste sätt med en extra pelare som sätts in för att klara lasterna från takkonstruktionen. 

Detta kan återigen återkopplas till tyngden på materialet från teorin.  

Den vanligaste skadeorsaken på betong är korrosion men efter intervjun med Strängbetong 

påpekade de att det inte alls var en vanligt förkommande skadeorsak utan den vanligaste ska-

deorsaken när det handlar om betong är hanteringsskador vid montering men som lätt kan 

åtgärdas efter skadorna inträffat.  

Något som Strängbetong påpekade under intervjun var de snörika vintrar som har varit de 

senaste åren har det medfört att en rad hallbyggnader har rasat på grund av att snölasten har 

varit för stor, men att inte en enda av de hallar som rasade var en betonghall. Detta kan också 

visa att betong är ett tungt material men med positiva följder. 
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 Stål har nackdelen jämfört med betong att den är sämre ur brandsynpunkt. Stålet kan brand-

skyddas på olika sätt men det är både tidskrävande samt väldigt kostsamt. Detta kan ses i både 

teorin och i intervjuerna.  

När det handlar om estetik och stål får beställaren en smal och slank hallbyggnad. Dock är 

stålet inte det materialet som är mest lämpligt för stommar som är synliga, eftersom stål är ett 

tråkigt och icke levande material.  

Något som samtliga personer som har intervjuats har påpekat är att stål är smidig vid transport 

och montering, En transport med stål kan utnyttjas till en högre grad än vad en transport med 

betong kan göras. Det blir mindre "luft" när det handlar om betong. Stål skruvas och förborras 

ofta i fabrik. Monteringen är därför snabbt och smidigt. För stål respektive trä är det inte nå-

gon större skillnad på utnyttjandegraden under transporterna. Det som talar för stålet i jämfö-

relse med träet är att stålet har mindre dimensioner än vad en träkonstruktion har. Ett träele-

ment tar därför mer plats vid en transport. När intervjun med Llentab utfördes påpekades det 

att stål var lätt att utföra ombyggnationer. Med stål är det lättare att utföra till exempel en 

avväxling i en konstruktion jämfört med betong. Detta eftersom stål lätt kan svetsas eller 

sammanfogas med skruvplåtar.  

Stål är minst lämpligt av de tre materialen när det gäller tuffa miljöer, eftersom stål i oskyddat 

utförande löper större risk att drabbas av korrosion som försvagar materialet. Även vid verk-

samheter som hanterar tunga kemikalier kan korrosionsskador ske om materialet inte är 

skyddat.  

Många beställare tvekar att välja stål om deras verksamhet har höga krav på sin brand- eller 

kemikaliebeständighet, på grund av att stålet är såpass kostsamt att skydda. Detta tyckte inter-

vjupersonerna var den mest negativa egenskapen med stål. När det handlar om skadeorsaker 

handlar det om korrosion. Den främsta skadeorsaken enligt Llentab var inte att det berodde på 

stålet utan att det berodde på omständigheter runt omkring som till exempel fel på ventilation-

en eller läckage, vilket leder till att fukt kommer i kontakt med stommen.  

När det handlar om skydd till stommen finns det många sätt att minska kostnaderna för skyd-

det. Enligt intervjuerna kan kostnaderna minskas genom att bygga in pelare och som till ex-

empel LLentab gör att de förzinkar sitt material i fabrik till en lägre kostnad. Miljöpåverkan 

från stålet sida är främst genom stora mängder förbrukad el vid framställning enligt Llentab. 
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 Stålindustrin försöker att gå ifrån fossila bränslen för att göra stålet till ett mer miljövänligt 

material. Återvinning av stål är något som ses som positivt tack vare att stålet kan smältas ner 

och formas om till nya produkter och att denna process kan utföras många gånger utan att det 

påverkar stålets hållfasthet. 

 Trä har sin största fördel i utseendet, ofta när diskussion om verksamhet med trästommar förs 

gäller det verksamheter där stommen skall vara synlig just för att den anses vara estetiskt till-

talande. Detta eftersom trä anses vara det material som är mest levande.  

Trä eller framförallt limträ är bra mot brand. Detta blev tydligt under intervjun med Novab. 

När trä brinner fungerar det på det sätt att trä förkolnar i det yttersta lagret av träelementet för 

att sedan skydda det trä som inte är förkolnat innanför. Det innebär att trä har en låg hastighet 

för förkolningen. Trä är ett material som klarar att uppföras i aggressiva miljöer tack vare sin 

naturliga förmåga att stå emot angrepp. Trä är dock inte lika beständigt mot angrepp och 

brand som betong, men är ändå relativt användbart oskyddat utförande. De verksamheter som 

är lämpligast för trä är där en tilltalande och trevlig miljö genom synliga balkar önskas. Under 

intervjuerna har det även framkommit att trä är bra anpassat till sporthallar. Där kan träkon-

struktionerna erbjuda lätta konstruktionslösningar med tilltalande estetik som de andra två 

materialen inte kan mäta sig med.  

Trä anses även vara ett material som är lätt att transportera och montera, detta tack vare att 

träelement är relativ lätta. Under intervjuerna framkom det att monteringen utförs snabbt och 

smidigt. Monteringen med träelement utförs vanligen med spikplåtar och ankarspik enligt 

Novab.  

Något som framkom som den största nackdelen med träkonstruktioner är att installationer är 

svåra att utföra. Det sättet som är vanligast enligt Novab är att det utförs håltagningar men det 

måste planeras in i ett tidigt skede på grund av att det försvagar träkonstruktionen avsevärt. 

Om det är mycket installationer som skall utföras blir dimensionerna större. När det handlar 

om materialet trä kan även fackverkstakstolar användas vid mindre spännvidder. Vid använ-

dande av fackverkstakstolarna medför det att installationer blir enklare att utföra i och med 

utrymmet som takstolarna har. Med avseende på installationsfrågan har stålet den största för-

delen. Även betong kan medföra problem med installationer på samma sätt som trä. För be-

tongen blir utförandet besvärligare. Estetiken blir även påverkad tack vare att installationer är 

svåra att dölja i en betongkonstruktion enligt Novab.  
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De vanligaste skadorna på trä anses vara husbocken och strimmig trädgnagare. När den här 

frågan togs uppvid intervjun med Novab påpekade de att det inte alls var fallet utan att de 

vanligaste skadorna var hanteringsskador vid montering. I övrigt var vanliga skador missfärg-

ningar och smuts som kan åtgärdas genom behandling med lasyr eller lack. En fördel för trä-

industrin i Sverige är att landet har en stor tillgång till skogar. Det innebär en stor fördel 

gentemot till exempel stål som hämtar sina produkter från andra länder, detta enligt Novab.  

Trä är även ett förnyelsebart material. Tack vare att det finns många leverantörer som säljer 

skogsråvaror medför det att miljöpåverkan blir mindre. Vilket ses som en fördel enligt Novab. 

Något som de tog upp ur återvinningssynpunkt och livslängdssynpunkt var att de nyligen hade 

fått ett jobb där de skulle bygga en hallbyggnad. På marken fanns redan en befintlig hall som 

var byggd på 30-talet. Denna monterades ner och såldes sedan till annan ort där de monterade 

upp hallbyggnaden igen med bara några små modifieringar. Några exempel var att de inte 

ville ha en lika hög hallbyggnad därför kapades hallen cirka en meter på höjden. Intervjuper-

sonen sa även att det är vanligt att befintliga trähallar säljs då en ny hall skall uppföras.  

När det gäller vad kunders första tanke kring materialval är detta svårt att hitta generella svar 

på. Intervjuerna har visat att kunders tankar skiljer sig åt. Främst beroende på verksamheten 

och vilka krav denna ställer. Ibland kan kontakt ha tagits med arkitekt och då redan ha en klar 

bild av vad som önskas. I andra fall kommer en beställare med visionen och en önskan att 

uppföra en hall utan genomtänkta lösningar. Här kan företagen sälja ett färdigt koncept eller 

tillsammans med kunden arbeta fram en bra lösning.  

Om tanken angående framtidaspekten studeras är denna fråga väldigt riktad mot hur kundens 

tanke är, om de har några framtidvisioner eller vilken typ av tomt de har. Enligt de personer 

intervjuer har skett med som tillverkar olika stomsystem har antingen kunden redan denna 

tanke, om inte kan företaget hjälpa kunden. Detta för att utformningen och materialvalet skall 

kunna utföras direkt. Beroende på stommaterialet är förutsättningarna olika beträffande med 

eventuella utbyggnader. Enligt LLentab är deras produkter enkla att bygga om eller ändra 

konstruktionen. Dock visar även trä och betongtillverkarna att även deras stommar på ett smi-

digt sätt går att anpassa. Strängbetong menade att det var lättare att utvidga en befintlig hall i 

gaveln därför att tillbyggnaden blir lättare att förlänga i och med att befintlig konstruktion kan 

användas mer effektivt.  
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Ofta är tankarna kring utbyggnad svåra att förutse, som Byggnadstekniska byrån framhöll 

under sin intervju kan inte spekulationer om företags eventuella utveckling över tiden utföras. 

Detta leder till att förståelse finns för att konstruktörer har lösningsalternativ men kanske inte 

alltid kan förutse hur en kommande utbyggnad skall ske i framtiden. Teoretiskt får tankar läg-

gas på utförande respektive tillverkning för att se att material kan ändras och flyttas, men hel-

hetsbilden över om det verkligen utnyttjas eller hur det utförs fås genom intervjuer med be-

rörda personer.  

Allting beror i slutändan på beställaren, vad deras verksamhet är och hur god insikt de har 

både på verksamhets tolkning och om de har vanan från tidigare byggen och hur det sett ut i 

dessa fall. 

 

4.1 Poängsammanställningar 

 De poängsammanställningar som har tagits fram är baserad på materialen i ursprungligt utfö-

rande. Detta innebär att poängen som materialen har tilldelats för de olika egenskaperna inte 

är baserade på om materialen är skyddade eller om det finns något annat material som kan 

medföra att egenskaperna förändras.  

 

Poängsättningen har utförts och är grundad på egna tankar och intervjuer. Metoden som vi har 

använt oss av är en subjektiv metod. 

Jämförelsen av egenskaper för stommar som vi har utfört är gjord för att vi ville få den här 

sammanställningen så objektiv som möjligt. Denna metod kan inte enbart bestå av fakta utan 

det har även förekommit tolkningar.  

 

Ett annat problem när egenskaper inte är tydliga genom informationen från intervjuerna. Det 

som vi har gjort när detta har inträffat är att vi har vägt vilken som är den mest trovärdiga käl-

lan. Om detta inte har kunnat göras har vi helt enkelt strukit den egenskapen. Detta för att 

subjektiviteten skall bli så liten som möjligt och att resultatet ska bli så trovärdigt som möj-

ligt.  

 

De egenskaper som har valts att använda för poängsättningar har vi valt enligt tankegången i 

föregående stycke. Poängen har sedan baserats på intervjuerna och egna tankar. Hur tanke-

gångarna och argumenten har varit finns i bilaga 8. Det har utförts två stycken olika poäng-
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sättningar för att se att om det blev samma resultat vid båda poängsättningarna och resultatet 

följer nedan.  

 

 

Poängskalorna som har valts är för den första undersökningen 1 till 5 enlig tabell 4.1  

1. Betyder att materialet uppfyller egenskapen dåligt. 

2.  Mindre bra. 

3.  Materialet uppfyller egenskapen på ett sätt som varken är bra eller dåligt. 

4.  Uppfyller egenskapen bra. 

5.  Uppfyller egenskapen mycket bra. 

 

Tabell 4.1 Poängsammanställning med poängskala 1-5 

  Trä Stål  Betong 

Lätt stomme 5 4 1 

Går att använda till 
alla verksamheter 

3 2 5 

Estetiskt 5 4 3 

Klarar stora laster 2 4 5 

Klarar stora spänn-
vidder 

3 5 5 

Smidigt att trans-
portera 

4 5 2 

Smidigt att mon-
tera 

4 5 3 

Återvinning och 
återanvändning 

4 5 2 

Installationer 3 5 2 

Brand  3 1 5 

Små spännvidder 5 3 2 

Summa: 3,73 3,91 3,18 

 

I den andra undersökningen valdes en annan poängskala som var 1 till 3 enligt tabell 4.2. Där 

betyg 3 är bäst och betyg 1 sämst baserades på vilken ordningsföljd som materialet hamnade 
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på när det gäller den aktuella egenskapen. Det slutliga värdet är ett medelvärde på alla de po-

äng som materialet får för varje egenskap.  

 

Tabell 4.2 Poängsammanställning med poängskala 1-3 

  Trä Stål Betong 

Lätt stomme 3 2 1 

Går att använda till 
alla verksamheter 

2 1 3 

Estetiskt 3 2 1 

Klarar stora laster 1 2 3 

Klarar stora spänn-
vidder 

1 3 2 

Smidigt att trans-
portera 

2 3 1 

Smidigt att mon-
tera 

2 3 1 

Återvinning och 
återanvändning 

2 3 1 

Installationer 2 3 1 

Brand  2 1 3 

Små spännvidder 3 2 1 

Summa: 2,09 2,27 1,64 
 

 

 

 

 

5 Resultat 
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Enlig poängsammanställningen som presenteras i analysen visar den på att stål blir det mest 

lämpliga materialvalet. Detta enligt båda poängsammanställningarna som har utförts.  

6 Slutsats 

Vid start av detta projektarbete användes frågan varför just stål? Beroende på att ursprungsar-

betet var inriktat mot konstruktioner i stål. Eftersom resultatet visar att stål blev det mest 

lämpliga materialet styrker den orsaken till varför det var mest lämpligt att basera arbetet på 

detta material. Trots att inte pris är medräknat i rapporten håller sig stål i framkant tack vare 

sina konkurrenskraftiga egenskaper i en bransch som ständigt är i utveckling. Det sättet som 

har tagits fram för att välja material till en stomme är ett system som ger den personen som 

väljer att väga egenskaperna ett resultat som kan vara varierande men som är anpassad till just 

den personens kriterier och önskemål. Personen kan välja de egenskaper som väger tyngst 

enligt sina behov och önskemål. Utifrån dessa kan sedan material och konstruktion väljas för 

byggnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Diskussion 
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Denna undersökning har utförts för att utreda det mest lämpliga materialet för stommar. Om 

de som utför en sådan här undersökning har ett favoritmaterial blir inte resultatet lika trovär-

digt som resultatet blir för en undersökning där alla materialen undersöks på samma villkor. 

Vi hade en öppen syn på det hela och därför heller inget favoritmaterial från början. Poängen 

är inte något som kan visa på att detta är det mest lämpliga materialet utan det är vår bild av 

hur det skulle kunna bedömas. Det finns en mängd olika parametrar och funderingar som 

kommer in när val ska göras.  

Det som var det största problemet med den här rapporten var att göra poängsättningen rättvis.  

Det finns några frågor att ställa om poängsättningen, bland annat vad som hade hänt om vi 

hade satt våra betygsatta egenskaper i handen på en beställare?  

Vi resonerar på så sätt att det inte hade varit det mest trovärdiga resultatet, tack vare att många 

beställare kanske saknar den kunskapen som krävs för en god bedömning.           

Poängsättningen skulle kunnat utförs på sådant sätt att vi hade satt våra poäng för att sedan ta 

med poängsättningen till en beställare som får väga dem och det skulle leda till att vi får ett 

resultat som är anpassat till just den beställaren. Annars hade poängsättningen kunnat utföras 

genom att vi hade tagit med våra frågor och egenskaper till en konstruktör men även denna 

person har ett favoritmaterial som vi märkte när vi var och intervjuade på NOVAB som pro-

jekterar stommar i både trä och stål. Personen på NOVAB hade trä som sitt favoritmaterial. 

Detta resulterade i att han föredrog och försökte ofta styra materialvalet mot träkonstruktion-

er.  

Vi använde två stycken betygskalor för att se om resultatet ändrades för att försöka att få po-

ängsättningen mer rättvisande, men resultatet blev ändå lika. Därför har vår metod visat gene-

rellt att stål är det bästa stommaterialet för stommar till hallar. Detta även bortsett från kost-

nader som ofta är den främsta anledningen till att stål väljs som stommaterial. Som sagt; är 

detta en subjektiv bild och resultatet kanske skulle ändras om egenskaperna som poängsätt-

ningen är baserad på skulle vara annorlunda eller flera. De egenskaper som vi har tagit med 

var de egenskaper som vi tyckte var mest relevanta, men detta skulle antagligen skilja sig från 

person till person.  

En sak som även skulle ha kunna påverka resultatet kan vara att intervjua fler personer för att 

få fler personers inblick och tankar i denna fråga om att välja material, men känslan är att vi 
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fått en bred information. Tillräcklig information för att få fram ett bra och trovärdigt resultat 

tack vare att vi har valt att intervjua personer från respektive materials leverantör samt perso-

ner som är beställare med olika verksamheter. Vi har fått trovärdiga svar eftersom vi har frå-

gat flera, dessutom har vi frågat om samtliga materialval vid alla intervjuer. De tvivelaktiga 

svar som vi har fått har vi kunnat ställa följdfrågor på. På detta sätt har vi även kunnat få bort 

partiska åsikter och att vi har kunnat utforma frågor för att få reda på de som vi ansåg var re-

levant. Problemet är alltid med en sådan här undersökning att få fram material som är objek-

tivt men det tycker vi att vi har fått fram tack vare att de olika intervjuerna har tagit upp såväl 

nackdelar som fördelar för respektive material. Vi har tagit hjälp av internet sidor som inte är 

inriktade mot något material utan är neutrala i frågan om vilket material som är det bästa. Den 

internetbaserade informationen har kontrollerats med hjälp av böcker för att resultatet skulle 

bli mer trovärdigt och ge en mer bred och säker grund.  

En stor bidragande faktor vid val av material är kostnader, som i denna undersökning inte 

redovisas. Men i arbetet som vi gjorde till BTB har denna faktor tagits med. Vi märkte att 

framförallt brandskyddsmålningen för stål är en väldigt kostsam parameter. Den fråga som 

oftast kommer från kunden (enligt BTB) är vad kostar det? Med detta i åtanke kan förståelse 

fås att det har en stor påverkan på både material och utförande. Dock varierar kostnaden över 

tid, varför vi inte tagit med kostnader i vår undersökning.  

Ett exempel som vi stötte på under intervjun går att koppla samman med pris. Det gällde när 

stormen ”Gudrun”
78

 drog in över Sverige, vilket resulterade i att många träd föll ner. Detta 

fick virkesproduktionen att öka kraftigt vilket genererade ett lägre pris på trä tack vare den 

stora tillgången. Skogsägare behövde snabbt ta hand om virket för att minimera sina förluster. 

En annan sak som diskuterades var att priset på stål stack iväg på grund av att Kina använde 

mycket stål vilket resulterade i att stål blev en bristvara. Dessa två exempel visar tydligt hur 

priserna kan ändras kraftigt och snabbt utan förvarning.  

Det som vi även fick en tankeställare av var att när intervjuerna utfördes medgav de även att 

deras respektive material hade begränsning av och i användning som var mindre bra. Ett bra 

exempel var en säljare på strängbetong som medgav att betongen var det dyraste materialet att 

utföra en stomme i, men att han påpekade att stommen inte skulle bli den dyraste ändå om 

man ser till hallens livslängd. Detta eftersom att betongen är det materialet som är det bästa ur 

värmelagringskapaciteten och skulle medföra en mindre kostnad under förvaltningstiden. Han 

                                                 
78

 Orkan som drog in över södra Sverige natten mellan den 8-9 januari 2005.  
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sa även att den konstruktionen som vi hade valt, som var en pelar-balkstomme inte var den 

vanligaste utformningen för en betongkonstruktion, men att den används. Anledningen till att 

den inte används lika ofta är just att den blir väldigt tung och inte optimalt utnyttjad. Därför 

har många betongtillverkare börjat ta fram andra konstruktionslösningar. Strängbetong har 

tillexempel tagit fram ett koncept som heter ”Bashallen”. Denna består av bärande väggar i 

sandwichformat som bär upp TT-kassetter. Denna konstruktion utnyttjar betongen egenskaper 

på ett bättre sätt än pelare-balksystemet. Mycket beror på hur man väljer att utforma en hall-

byggnad på. Det materialet som har utvecklats mest på senare tid är just betongen för att den 

måste utvecklas för att bli ett mer konkurrenskraftigt material. Det nämndes tidigare att be-

tongen har en stor påverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och att den har varit skadlig på 

vår natur genom inverkan på rullstensåsarna.  

Våra tankar om detta är att betongkonstruktioner kommer fortsätta att utvecklas och bli bättre 

ur miljösynpunkt. För betongen har många fördelar i sina egenskaper mot fukt och brand, det 

gäller för de andra materialen att inte stanna i sin utveckling och nöja sig med att de har en 

fördel mot betongen enbart för att de är smidigare och lättare. För som utvecklingen ser ut i 

framförallt städer då fler personer flyttar in till städer för jobb eller utbildning. Det leder till 

att fler större hallar byggs för att skapa rum för mataffärer eller andra sorters verksamheter.  

Stål är ett flexibelt konstruktionsmaterial. LLentab kan t.ex. erbjuda ett färdigt koncept även 

inklusive egna skruvar. Liknar nästan ett ”IKEA-koncept” på hallarna, dock i stor skala. Detta 

kan vara något för träleverantörer att följa upp för att bidra till sin utveckling. Stålets största 

nackdel är brandegenskaper, därför tror vi att de måste få billigare och bättre lösningar för 

brandskydd för att behålla konkurrenskraften.  

I framtiden tror vi att det kommer bli vanligare med kombinationer av materialen. Som redan 

idag finns till viss mån men kanske inte lika välutvecklad på grund av att tillverkare har för 

vana att använda endast ett material. Vad beträffar återvinningen av materialen samt återan-

vändningen tror vi att mycket mer kan hända. Tecken på det finns redan idag men mycket kan 

fortfarande utvecklas. Vad beträffade betongen kan befintlig betong enligt Strängbetong inte 

återanvändas som ny ballast i nya element, detta skulle kanske vara något att utveckla för att 

inte slita på naturresurserna.  

Traditioner är ytterligare en faktor som påverkar, under en intervju kom ett exempel upp gäl-

lande en hall i Edsbyn, där de ville ha trästomme enbart för att de tyckte det var en självklar-
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het på grund av sin stora trätillverkning samt att stimulera lokala producenter. Det är en av 

många faktorer som påverkar och leder till utformningar och gjorda val.   

Miljöfrågan är en sak som är väldigt svåranalyserad, kontroller av specifika utsläpp per till-

verkad massa kan utföras för varje material men miljö hör ändå till sin helhet. För att detta 

skulle kunna jämföras mot varandra måste alla punkter i ett materialförlopp tas i åtanke. Vi 

hade frågor och funderingar till transportpåverkan av miljön, men då kom frågan upp att vart 

skall gränsen dras? Materialet från fabrik till byggplatsen kan lätt hittas, men alla företag och 

tillverkare transporterar och hämtar sitt egna material från alla möjliga platser i världen ofta 

pågrund av priser och tillgänglighet. Likaså att man kan hitta specifik miljöpåverkan för varje 

tillverkad massa kan också skilja sig, alla har inte samma säkerheter i sin verksamhet och att 

undersöka detta innebär att man bör undersöka en mängd olika företag och tillverkare för att 

väga in tillvägagångssättet för varje tillverkare. Vi har i rapporten försökt se till helheten och 

mer vad risken för påverkan finns i varje material utan att peka på exakta siffror.   

Den psykologiska aspekten är ytterligare en viktig avgörande faktor om det sedan visar sig 

vara trender, mode eller annan påverkan kan skilja sig åt från fall till fall. En sak som kom 

upp från tillverkare var att det bästa för deras marknad var att vara först med sin hall på ett 

nytt område. De trodde att detta kan gynna deras verksamhet då andra som bygger på samma 

plats troligtvis ser vad som redan finns. Då finns en stor chans att de väljer samma material 

till sin konstruktion.  

Vid installationer är betong och trä missgynnade gentemot stålet tack vare att stålkonstrukt-

ionerna är ofta "ihåliga" genom fackverkstakstol, visserligen har trä också takstolar med de är 

mest anpassade till husbyggnationer eller vid mindre spännvidder. Detta skulle vara något att 

utveckla i framtiden. Något som vi har förstått under detta arbete är något som blir allt vanli-

gare och vanligare. Nämligen material som kombineras med varandra som till exempel id-

rottshallar som utförs i trä men med dragstag och stålpelare i väggar. I installationssynpunkten 

skulle trä kanske kunna framställa en fackverkstakstol som kombineras med limträ tack vare 

att trä på så sätt skulle kunna få både hållfasthet och utrymme för installationer. Där med 

skulle man slippa utföra håltagningar. Detta gäller även betongen, för att kunna få en 

betongstomme mer attraktiv skulle man behöva bättre och mer effektiva metoder för att kunna 

dölja installationer. Problemet här skulle vara om installationerna gjuts in skulle det medföra 

stora problem om någon komponent skulle gå sönder. Problemet som vi syftar på är de kom-

plikationer som uppstår när den trasiga komponenten skall ersättas. Visserligen finns i dagslä-
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get metoder att gjuta in el- och vattenrör, men ventilation är ett större problem. Något som 

betongindustrin skulle kunna utföra är att de någon slags kombination av balkar till sina sy-

stem med bärande väggar som skulle kunna medföra att ett undertak lätt skulle kunna monte-

ras för att dölja "fula" installationer, som även lätt skulle kunna bytas ut eller kompletteras. 

Detta eftersom att det kommer mer och hårdare krav på miljön inomhus.  

De verksamheter de olika materialen är anpassade till är beroende på materialens egenskaper 

beträffande fukttålighet och hur mycket last de klarar. Detta kommer att bli svårt att göra 

någonting åt i framtiden om inte olika tillsatsmedel tas fram för till exempel stål för att brand-

skydd skall kunna utföras billigare och med längre underhållsintervall. Återigen tror vi att det 

som kommer att hända i framtiden är att det kommer bli mer kombinationer mellan materialen 

för att materialens egenskaper ska kunna utnyttjas på ett effektivare sätt. För att kunna fram-

ställa en billigare konstruktion för uppförandekostnaden och förvaltningskostnader.  

När det handlar om stora och små spännvidder handlar det återigen om materialens egenskap-

er, men beror även på vilken grundläggning som används till hallbyggnaden. Grundläggning-

en medverkar med stommen att ta upp till exempel vindlast och fördela marktrycket under 

hallbyggnaden. Stora och små spännvidder kommer alltid att förekomma eftersom spännvid-

derna hör ihop med den verksamhet som kommer att bedrivas i hallbyggnaden. Detta är även 

något som vi har tänkt mycket på efter vår intervju med BTB:s VD där han tog upp en bygg-

nad som har byggts om många gånger. Detta p.g.a. att beställaren har tagit in verksamheter 

som inte har gått bra och andra orsaker till att hyresgäster kommit och gått. Detta medför en 

stor kostnad för ombyggnationer eftersom det hela tiden kommer in nya verksamheter som 

behöver till exempel olika spännvidder.  

Det skulle vara bra att kunna komma på något, som är uppbyggt på ett flexibelt sätt med t.ex. 

tillfällig pelare som kan flyttas. Men det är svårt därför att man vill undvika pelare i en hall-

byggnad så långt det går. Pelarna stör ofta verksamheten, dessutom har pelarna ofta bärande 

egenskaper som är svåra att förändra.  

Underhållsarbetet är kanske inte det första man tänker på när det handlar om hallbyggnader, 

men det är en viktig aspekt därför att det kan medföra stora kostnader då framförallt stål 

måste underhållas i brandskyddssynpunkt. För trä är det inte heller helt ovanligt att under-

hållsarbeten utförs, som till exempel för impregnerat virke. Det medför dock inte samma 

kostnad som för att skydda en stomme av stål mot brand. Betong är det material som har den 
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största fördelen i den här frågan och vi tror betongen skall fortsätta att utvecklas, på grund av 

att byggnaderna i framtiden antagligen kommer att bli tätare belagda. Detta på grund av att 

byggnationer kommer att upprättas på platser som tidigare ansetts vara för dåliga att bygga på. 

Fler flyttar från landsbygden till städerna och därför måste stadsytorna utnyttjas mer. Med 

detta i åtanke kommer betongen medföra en stor fördel i brandsynpunkt eftersom att brand 

inte sprids på samma sätt som det gör i en stomme som är uppfört med något av de andra 

materialen.  

7.1 Framtida frågeställning 

För att utveckla denna rapport ytterligare skulle det vara lämpligt att undersöka miljöfrågan 

vidare. Detta för att få en djupare insyn i hur material påverkar miljön under hela sin livscy-

kel. Miljön borde vara mer viktig som en lämplig faktor och egenskap för poängbedömning-

en. Ingen undersökning har ännu utförts för att kunna se hur mycket en hel hall påverkar mil-

jön utgående från materialåtgång. Detta på grund av att det finns i princip oändligt många 

parametrar som kan tas med i en bedömning. Med detta i åtanke är det svårt att dra en gräns 

för vilka parametrar som skall tas med i bedömningen.   

Poängsättningen skulle vara ytterligare ett lämpligt framtida arbete. Detta för att kunna be-

stämma det mest lämliga materialet till en ny och specifik beställare. Finns en byggherre som 

ska planera en ny hall skulle poängen då bättre kunna ligga till grund för hans val av material.     
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Bilaga 1 

Intervju Stål (LLENTAB) Erik Svensson, säljare och Tommy Andersson, säljare 

10/5 -12 Kl 15.00–16.00 

 Fördelar med stomme i stål?  

Stålkonstruktioner kan utformas med små dimensioner fast det är stora spännvidder. 

Stål är relativt lätt att transportera men då framförallt LLentabs egna produkter som är i 

mindre element som transporteras från fabriken till arbetsplatsen i små element som sedan 

skruvas ihop på arbetsplatsen.  

Stål är även flexibelt när det gäller ombyggnationer och tillbyggnationer då det är lätt att göra 

förändringar inutihallen som till exempel ta bort eller byta en pelare mot avväxling i taket. 

Kostnadseffektivt med en lätt konstruktion och det menas att beställaren får ut mycket av hall-

byggnad tack vare att det blir en smal och slank konstruktion som klarar mycket i last och 

stora spännvidder. 

 Hur ser kundens grundtanke ut när de kommer till er?  

Kunden kommer oftast med ett underlag på vad de vill ha och vilken verksamhet som kommer 

att använda hallen, men det finns även tillfällen då de inte får något underlag utan får med 

hjälp av kundens behov och vad som skall hända i hallen försöka se till att beställaren blir 

nöjd.  Men de påpekade även att de inte tar på sig arbeten där de inte tycker att det passar och 

där de inte tycker att de har det mest fördelaktiga stommaterialet. 

 Är miljö & Brand frågan viktig  

Det beror på vilken kund det är och från gång till gång. De har många variationer på storleken 

på beställare och vissa har mer på kött på benen än andra innan de skickar en förfrågan. 

 Vid vilken typ av verksamhet är just stålet fördelaktig, finns det några begränsningar 

- Begränsningar vid storlekar upp/ner?  

Inte allt för små byggnationer tack vare att det inte blir lönsamt både för kunden och för före-

taget. De vill inte ta på sig något som blir allt för krångligt och kanske inte 100 procent bra ef-

tersom att det ger kan ge ett dåligt rykte för företaget om kunden inte blir nöjd. 

- Verksamheter inte stål passar till 

Parkeringshus, verksamhet som hanterar kemikalier.  

- Varför är den bra till just den typen av verksamhet  

För att det sliten väldigt mycket på stommaterialet och i parkeringshus blir det stora laster och 

stora laster som blir svårt att få en smidig konstruktion. 

 Framtidsaspekten? Utbyggnadsmöjligheten av stålstomme? 

Det är upp till kunden att bestämma. Det finns olika kunder, vissa har en klar bild av vad som 

skall hända i framtiden samt att de har planerat en utbyggnad som skall utföras i många steg 

som ett exempel som de visade för oss. Men med stål enligt dem var det inga större problem 

att göra ombyggnationer och utbyggnader även fast beställaren inte hade planerat det från bör-

jan, med detta är det förutsatt att det har varit LLentab själva som hade byggt den befintliga 

byggnaden, för att det uppkommer stora komplikationer om det har varit en annan leverantör 

som hade byggt den befintliga hallen eftersom LLentab inte vet vilka laster som pelarna är 

dimensionerade för och hur grunden är utförd och ett annat stort problem är att konkurrenter är 

motvilliga att lämna ut sådana uppgifter som till exempel dimensioneringslaster på en pelare. 

 Vanligaste skadeorsakerna? 

Den vanligaste skadeorsaken i LLentabs hallar är påkörning. Tack vare att deras stommaterial 

är förzinkat blir det väldigt sällan korrosion och om det uppkommer beror det på felaktigheter 
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på element eller andra lösningar runt om som bidrar till det, de nämnde till exempel felaktig 

ventilation. Men annars är det få skador som uppkommer på en stålstomme om den är korrekt 

skydda från början. De påpekade även att det har tilltagits extra försiktighet när det gäller snö-

last efter den senaste tidens snömängder som har fallit och att det har rasat hallar, men detta 

kan även medföra problem eftersom att om en konstruktör dimensionerar för en högre snözon 

tror vissa kunder att det innebär att kunden inte behöver skotta taket om det har fallit mycket 

snö, men till exempel LLentab skickar med en manual hur beställaren skall skydda stommen 

och där finns det till exempel att beställaren skall rengöra hängrännor som att vattenavrinning-

en sker på ett korrekt sätt och att snön skall skottas bort från taket för att det inte skall före-

komma allt för mycket tung snö på taken och att det inte skall förekomma några ras. 

 Hur är underhållsarbetet av stålstommen? 

Som nämnt ovan lämnar LLentab sina skötselanvisningar för att se till att hallen blir korrekt 

skött och de sa att underhållsintervallet är utan problem 20-30 år. 

 Hur skyddar man era produkter? 

Förzinkad plåt och sen mot brand bygger LLentab in sina pelare med hjälp av mineralull och 

sedan skyddar mineralullen med ytterligare en plåt som är förzinkad.   

 Hur snabb/smidig är; 

- Tillverkningen 

Tillverkningen sker inte i deras egna fabriker utan deras stål kommer på rulle från Österrike 

till Karlstad där plåten kapas i rätt längder för att sedan transporteras till Kungshamn där pro-

duktionen av LLentabs produkter för att sedan transportera ut produkterna till arbetsplatsen.  

- Transporter 

Sker med lastbil och en fördel som stål har, framför allt LLentabs produkter är att de är i korta 

element och att man på så sätt kan fylla en lastbil mer än om man skulle ha något annat 

material eller större element tack vare att det blir mycket "luft" i och med lastningen.  En an-

nan fördel som finns för stål och trä gentemot betong är att en lastbil bara får lastas med 24 ton 

och då får man plats med fler element tack vare att stål och trä inte är lika tungt som betong 

och detta går framförallt att se och tjäna pengar på om en beställare har stora spännvidder ef-

tersom att betong blir väldigt tungt och trä kan medföra väldigt dimensioner. Detta kan för-

svåra transporten genom att det bli problematiskt att till exempel ta sig under broar och att det 

kan bli problem att ta sig under låga hinder.  

- Montering 

Smidig, detta eftersom alla delar kommer i små element som sedan monteras ihop. Bra jämfört 

med till exempel betong som måste kompletteringsgjutas och trä som bildar komplikationer 

när installationerna skall dras. Installation är enkelt att dra med stål eftersom det är stor ut-

rymme i fackverken för installationerna. 

 Miljöpåverkan  

- Tillverkningen 

Stora mängder el som förbrukas och det är oundvikligt tack vare att maskiner och underhåll 

måste förekomma och det är det mer fördelaktigt jämfört med fossila bränslen som LLentab 

inte använder.  

- Transporten 

Transporterna sker via lastbil och släpper ut lika mycket som alla andra transporter, det som 

LLentab gör för att minimera utsläppen är att de lastar lastbilarna så mycket som är möjligt för 

att slippa ett stort antal transporter. 

- Montering 
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Man sorterar och tar hand om sitt skrot på arbetsplatsen genom att man sorterar i containrar 

som sedan förs till miljöstationer. De strävar efter att vara miljövänliga och har det med i sina 

tankar hela tiden och de påpekar att om de inte skulle sortera sitt avfall på arbetsplatsen blir 

det dyrt att bli av med sina containrar eftersom att det är svårt att sortera och ta vara på deras 

avfall.  

- Rivning/återvinning 

De använder och tar vara på sitt egna spill som förekommer genom att skicka det till företag 

som tar hand om det, de samlar även ihop brickor som bildas vid stansning av hål som de åter-

använder.  

 Bästa stommaterialet enligt dig ?  

Stål, men de påpekade även att det beror på många förutsättningar och att stål inte alltid är det 

mest optimala men att det är det bästa i många fall och framförallt för LLentab, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervju Trä (NOVAB) Stefan Olofsson, arbetschef 14/5-2012 kl 10:00-11:00 

 Fördelar med stomme i trä?  
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Trä har bra brandmotståndsegenskaper som oskyddat i jämförelse med stål, men jämfört med 

betong  ligger det i lä. Den främsta anledningen till att kunder väljer trä är det estetiska. 

 Hur ser kundens grundtanke ut när de kommer till er? 

De har oftast en tanke med vilket material de vill använda sig av. Bygger ofta idrottshallar, in-

dustribyggnader och lantbrukshallar. När det byggs i trä har de oftast estetiska önskemål som 

gör att trämaterialet passar bäst till deras konstruktion.  

 Är miljö & Brand frågan viktig  

- För er? Brandfrågan är viktig för att det är ett bra argument för trä gentemot stål som är den 

tuffaste konkurrenten för trä. Det är en stor del av en byggnad där det verkligen måste planeras 

och utföra noggrant eftersom att reglerna är hårda för brand. 

- För era kunder?  

Mer en självklarhet för kunderna att den tanken redan är gjord.  Självfallet kan ju verksamhet-

en i sig vara av brandfarlig typ och då är det kanske att kunden har med det i sin tanke. 

 Vid vilken typ av verksamhet är just trä fördelaktig, finns det några begränsningar 

- Begränsningar vid storlekar upp/ner? Nackdelar vid installationer  

- Varför är den bra till just den typen av verksamhet ?Lätt att arbeta med och att trä klarar 

av tuffa miljöer. 

 Framtidsaspekten? Utbyggnadsmöjligheten av trästomme? 

Det måste alltid tänkas på oavsett vilken kund det är och vilket material som används, och det 

finns alltid med i tanken vid projektering 

 Vanligaste skadeorsakerna? 

Nötningsskador, upprepande kontakter med stommen.  

 Hur är underhållsarbetet av trästommen? 

Föreskriver bara att taket skall skötas och att snön regelbundet skall skottas av att det inte 

medför några skador eller brott. 

 Hur skyddar man era produkter? 

Ser till att kontrollera materialet regelbundet att det inte är nött och kontrollera att det inte är 

missfärgningar och skydda den mot fukt och behandla materialet regelbundet om det blivit 

smutsigt eller missfärgat kan man efterhand lägga på någon typ av lasyr.  

 Hur snabb/smidig är; 

- Tillverkningen Sker med trämaterial från Norge och från lokala producenter i sverige. 

- Transporter utnyttjar transporterna så gott det går. 

- Montering det går snabbt och smidigt och sätts på plats med hjälp av kran och sedan fästes 

med hjälp av spikplåtar och ankarspik. 

 Miljöpåverkan  

- Tillverkningen De använder sig av trä som är köpt av lokala skogsägare och skogsägare i 

Norge och på så sätt blir det inte långa transporter till fabriken. Det är en fördel för träindu-

strin tack vare att på så sätt gynnas de svenska företagen och att trä är en ständig förnyelsebart 

material.  

- Transporten Föreskriver vilka maskiner som skall användas 

- Montering sorterar materialet i containrar som sedan hämtas och förs bort till återvinnig.  

- Rivning/återvinning Allting återvinns och i vissa fall återvinns tack vare träet långa livs-

längd. Det är vanligt om det finns en befintlig trähall på en mark som det skall byggas en ny 

på att den gamla monteras ner för att sedan säljas eller skänkas bort. 

 Vad gör ni för att minimera miljöpåverkan?  
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Ser till att transporter skall vara så fullastade som möjligt, försöker se till att köpa trä från lo-

kala handlare, föreskriver maskiner som är miljövänliga vid monteringen samt att de tänker på 

sina bilar som de åker runt i att de skall vara miljövänliga. 

 Använder ni er av återvinning? hur vad och varför?  

Allting återvinns och i vissa fall återvinns tack vare träet långa livslängd. Det är vanligt om det 

finns en befintlig trähall på en mark som det skall byggas en ny på att den gamla monteras ner 

för att sedan säljas eller skänkas bort. 

 Bästa stommaterialet enligt dig? 

Limträ, fast stål ur installationssynpunkt, men det är kunden som avgör!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervju Betong (STRÄNGBETONG) Bengt Thoren, säljare 14/5-2012 kl: 15:00–16.00 
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 Fördelar med stomme i Betong? 

 En betongstomme har god beständighet, motståndskraftighet, bra ur brandsynpunkt, materi-

alet har en lång livstid, kan konkurrera med stål vid 26-30 meter. 

 Hur ser kundens grundtanke ut när de kommer till er? 

De har ofta bar ett behov och en tanke men ingen synpunkt på vilket material som de vill an-

vända.  Det beror på vilken verksamhet som hallen skall användas till men valet som faller på 

betong beror det ofta på att beställaren ser i ett längre perspektiv och tänker på kostnaderna 

inte bara vid uppförandet utan kostnaderna även för förvaltningen, i sådana fall är det ofta en 

beställare som även skall förvalta sin byggnad och inte bara uppföra den.  

 Är miljö & Brand frågan viktig   

- För era kunder?  

Det beror inte på företaget utan det är kraven från beställaren och dess verksamhet samt myn-

digheter som bestämmer de krav som skall ställa på hallkonstruktionen, miljöklasser och 

brandklasserna. I dagsläget har de flesta företag ett generellt tänk på miljö och alla strävar 

ständigt efter att minska sin miljöpåverkan. En bra sak och ett bra argument att ha med sig in i 

en förhandling med en kund är miljöcertifiering. 

 Vid vilken typ av verksamhet är just betongen fördelaktig, finns det några begränsning-

ar 

- Begränsningar vid storlekar upp/ner?  Betong har svårt att konkurrera när det handlar om 

små spännvidder eftersom att konstruktionen då blir väldigt tung och dyr när det handlar om 

små spännvidder, men när det gäller den övre gränsen på storlek har betong svårt att konkur-

rera med de andra materialen när det till exempel handlar om idrottsanläggningar då det hand-

lar om väldigt stora spännvidder utan pelare. 

- Verksamheter inte betongen passar till   

Det finns ingen riktig gräns på vilka verksamheter som passar till betongkonstruktioner.  

- Varför är den bra till just den typen av verksamhet 

Vid två speciella verksamheter har betongkonstruktioner en stor fördel och det är parkerings-

hus och pappersverk då lasterna är väldigt stora och det blir svårt för stål och träkonstruktioner 

att klara de lasterna.  

 Framtidsaspekten? Utbyggnadsmöjligheten av betongstomme? 

Diskussionen med kunden tas upp om möjligheten ses till utbyggnad eller om kunden har det 

som önskemål. En betonghall är lättast att bygga ut åt gavelhållet, men kan även byggas ut åt 

långsidorna och utförs då genom att en till pelare sätts intill den andra pelaren för att kunna 

bära upp den nya tak- eller balkkonstruktionen.   

 Vanligaste skadeorsakerna? 

Hanteringsskador är den vanligaste hanteringsskadan för betong, till exempel att ett hörs slås 

sönder vid montering men som fixas till efteråt. Korrosion är inte vanligt förekommande för 

de företag som väljer at använda sig av en högre betongkvalitet som är mer tät och inte släpper 

igenom fukt lika lätt som en betongkonstruktion med sämre betongkvalitet.  

 Hur är underhållsarbetet av betongstommen? 

Det är inget underhållsarbete på en stomme förutom eventuella påkörningsskador som kan 

uppkomma , underhållsarbete är mest på terrasser eller trappor av betong. 

 Hur skyddar man era produkter? 

Det finns inget sätt eller sätt att skydda en betongstomme på utan den är bra i vanligt utfö-

rande, det som görs för att skydda en betongstomme är att det används är tillsatsmedel för att 

se till att betong uppfyller de krav och egenskaper som omgivningen kräver. Det som tas i 

åtanke vid en byggnation är att en konstruktion skyddas i sockeln mot snösaltssprut. 
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 Miljöpåverkan  

- Tillverkningen: De köper grus och ballast från lokala producenter att det inte blir så långa 

transportsträckor. I dagsläget får företagen inte bryta sten från rullstensåsar längre eftersom att 

saten anser att det är slut i rullstensåsarna. I dagsläget använder betongföretagen krossat 

material. De köper armeringsstål från stålverk i närheten och även en viss grad köper de färg 

när de använder stål som ett komplement till betongstommen. Den största miljöboven inom 

dagens betongtillverkning är cementtillverkningen som står för den största delen av betongin-

dustrins utsläpp. 

- Transporten: De försöker att se till att företagens transporter är så välfyllda som möjligt och 

försöker att inhandla material från omgivningen föratt transportsträckorna inte blir för långa 

till fabriken.  

- Montering: På arbetsplatsen arbetar betongindustrin som alla andra företag med sortering av 

sitt spill för att sedan se till att det tas hand om, detta eftersom att det är väldigt dyrt att åka till 

soptippen och kasta sitt avfall där. Detta sker även i fabriken för att även minska företagets 

miljöpåverkan och även kostnader vid produktionen. Vid gjutningar i betongen bildas det ofta 

spillbetong som företaget krossar för att sedan kunna sälja det till företag som kan använda det 

krossade materialet som till exempel utfyllnadsmaterial vid vägbyggen eller utfyllnadsmaterial 

vid hus eller industribyggnader.    

- Rivning/återvinning 

En tomt som det redan finns en hallbyggnad av betong på återanvänds inte betongelementen 

men det kan återanvändas genom att de krossas och används som utfyllnadsmaterial.  

 Bästa stommaterialet enligt dig ? Rivning är ett stort problem för betongindustrin  

Betong, det är lätt att bli insnöad på sitt område och betong har blivit ett favoritmaterial för 

min del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Intervju med(HERCULES) Tommi Appel, produktionschef, Tisdag 15/5 13.00-14.00 
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 Vad innefattar eran verksamhet?  

Endast djup grundläggning det vill säga pålning av olika former 

 Vilken är den bästa pålningsformen enligt dig? Bästa vid respektive material? Bästa 

materialet? 

Betongpålar är det bästa sättet att påla på för att de är de som klarar mest last och de är de på-

larna som klarar yttre påverkan bäst. Betongpålarna är oftast slagna. 

 Varför utförs pålning? 

För att vissa byggnader kräver pålning för att överhuvudtaget kunna byggas för om inte pål-

ning fanns skulle alla byggnader vara tvungna att ha flera våningar under mark att byggnaden 

stod på fast berg. Pålningen funktion är att ta upp laster från byggnaden ovan mark och för ner 

den i marken.  

 Pålningen påverkan på byggnaden? spännvidder och byggnadshöjd?  Samt påverkan av 

materialvalet? 

Pålningens påverkan på utformningen på en byggnad är att det stöttar mot vindlast genom att 

sneda pålar fästs i marken och ju djupare pålning det är på en byggnad och ju bredare dimens-

ioner leder till en stabilare byggnad och det underlättar då vid större spännvidder. Valet av 

materialet påverkar pålning på det sätt att de olika stommarna är olika tunga och det påverkar 

pålningen genom att det blir grövre och större pålar samt att det även blir fler pålar för att 

klara av lasterna från en tyngre byggnad. 

 Miljöpåverkan vid pålning? 

Buller, vibrationer och utsläpp från diesel. 

 Påverkan av den kringliggande närheten vid pålning? och andra komplikationer? 

Buller och vibrationer. Undanträngning av jordmassa kan också vara ett problem då det finns 

närliggande byggnader. Då knäcker den bortträngda jordmassan pålarna för den intilliggande 

byggnaden. Det är vanligt förekommande när det är lera i marken. Annars är vibrationer något 

som pålningsindustrin har problem med i stadsdelar där der finns gamla byggnader . De gamla 

byggnaderna som är det störta problemet är gamla putsade hus för att det finns risk att putsen 

går sönder tack vare vibrationerna från pålningen. Oljud är också något som påverkar omgiv-

ningen negativt. En besiktning av kringliggande hus utförs innan pålning och sedan när pål-

ningsarbetet är slutfört. Det som görs för att förhindra bortträngning av jordmaterialet är att en 

borrning utförs och överskottet av material som blir vid borrningen förs bort och en påle förs 

ner i hålet som sedan slås fast, detta är också positivt ur vibrationssynpunkten tack vare att det 

inte blir lika många slag som behöver utföras för att pålen skall sitta stabilt i marken. 

 Transporter till arbetsplatsen av pålar och tillverkning av pålarna? 

Är väldigt smidigt vid pålning för betongpålar utförs i längder från 3 meter till 15 meter och 

stålpålar kommer i 12 meters längder. Om det skulle krävas djupare pålning är vad betong- el-

ler stålpålarna kommer i skarvas pålarna för det blir aldrig några pålar som är längre än 15 me-

ter. 

 Hur är arbetsmiljön vid pålning? 

 Högljudd men alla de som utför pålning skall ha hörselskydd och liknande hörselutrustning 

för att inte lida av det höga ljudet som förekommer vid pålningen, annars är det skonsam. 

 Vad gör ni på Hercules för att minimera miljöpåverkan? 

De byter ofta motorer i sina maskiner för att minimera miljöpåverkan. De tänker även på vil-

ken olja och bensin de använder för att även där minska miljöpåverkan. De försöker också mi-

nimera vibrationerna så gott det går.  

 Underhållsintervallet eller utbyte av en påle? 
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Det sker väldigt sällan och en pålare som har blivit dålig låts sitta kvar i marken och förtvina 

eftersom att det inte förekommer några miljöfarliga ämnen i pålarna. Men det som finns inom 

pålningsindustrin är att de skall kunna garantera att en påle klarar av 50, 100, 120 år där 120 är 

vanligast vid broar. När det handlar om trä och betong behöver de inget underhåll eller någon 

behandling, det som kan utföras på betong är att ge betongpålen ett tjockare täckskikt för att 

det klarar av nötningarna längre. Men när det gäller stålpålar kan du skyddsmålas om det 

krävs. Det som är med pålar är att de klarar att vara i grundvatten utan att ta någon större 

skada men när det förekommer både fukt och luft börjar allvarligare skador förekomma det är 

därför det är större och kraftigare krav på broar där det förekommer. 

 Återvinning av pålar? 

Det förekommer ingen återvinning av gamla pålar som skall ersättas utan de får sitta kvar i 

marken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Intervju med Erik Löb, VD Byggtekniska byrån 9/5-2012 kl 13.00- 14.00  
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 Vilka är era kunder? 

Kunder; entreprenörer, enstaka privata kunder, fastighetsbolag, kommuner 

 Vilket anser du vara det mest fördelaktiga stommaterialet? 

Det är väldigt svårt att svara på generellt, Exempelvis är stål bra på liten yta, samt att trä ur en 

miljösynpunkt då främst koldioxidutsläppsmässigt.  

 Har era kunder egna önskemål och idéer eller är det ni som kommer med förslag på 

material? 

Oftast finns färdiga idéer från arkitekten om hur tanken är, men visst kan vi komma med tan-

kar och lösningar.  

 Är miljöfrågan viktig? 

Ja den är viktig, men kommer inte direkt från vår sida, utan den är ofta med redan innan. Vi 

kan gå in och göra ändringar i mindre detaljer om man vill styra mot mer miljötänk eller lik-

nande. Återigen då om man ska föreslå trä. Transport och montage kan komma att tänkas på 

men den är ofta svår, framförallt då transporten när man inte alltid har koll på vart allt material 

kommer ifrån. Sällan man föreskriver sådant.  

Se till att inte använda sig av kemiskt farliga ämnen. 

Arbetsmiljön snarare mer tänk kring, på hur man utformar konstruktioner och arbetet med 

montaget och dyl.  

 Brandfrågan, skydd och underhåll. 

Brand "tänket" finns ofta med i projekteringen, men om man tillexempel ser till bygghand-

lingarna kanske det inte beskrivs hur och på vilket sett det skall utföras. Man tar hjälp av en 

brandingenjör för den största biten.  

 Hur resonerar nu kring verksamhet? något material bättre än något annat? 

Vid miljö som är väldigt korrosiv alltså frätande eller med mycket kemiska ämnen kan be-

tongen vara att föredra, även vid byggen nära kuster och vatten. Den tål i regel lite tuffare 

miljö. 

Trä är ofta en Arkitekturisk fråga, eftersom en stomme i limträ är meningen att den ska synas, 

väldigt formbar med stora bågformade balkar som kan vara "snygga". Det är i regel lite hur 

läget är för respektive byggnad och hur kunderna resonerar. 

Ex, bandyhallar stora limträbalkar.  

 Framtidsplaner och utbyggnad, hur ser ni på det? 

Går att ta upp men är snarare beställarens uppgift.  Viktigt med Flexibilitet i hallen om exem-

pelvis en affärslokalshall byter affärer får nya hyresgäster som kanske kräver större yta etc.  

 I erat arbete tänker ni på följande aspekter: 

- Tillverkning 

Inte så mycket eftersom att det ofta blir att det kommer in en entreprenör lite senare som har 

sina egna produkter som dem själva köper och vi har ingenting som vi kan göra åt det och det 

är inte upp till oss att se till vart materialet kommer ifrån. 

- Transport  

Ja, det tänker vi på när vi dimensionerar och beräknar element och vid utformning. Vi tänker 

på längder så att det blir lätt att transportera, vi tänker även på tyngder för att det ska bli lätt 

att lasta av osv. 

- Montering 

Vi tänker på arbetsmiljön så at det blir lätt att hantera elementen, arbetshöjd, så att den blir 

bekväm och hur farligt det är som vid till exempel vid brandskyddande om ett element är pre-

fabricerat och målat i en fabrik eller om man måste göra det på plats. 

- Rivning/återvinning 
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Det är klart att vi tänker på det men det är svårt att påverka. Det som vi kan göra och gör är 

om det finns till exempel en befintlig byggnad är att vi kan föreslå att vi kan återanvända en 

viss del av materialet om dimensionerna stämmer annars kan vi föreslå att dom skall återvinna 

materialet som finns på platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Telefonintervju(BA-Traiding)  med Björn Andersson VD och beställare, Strängnäs 15/5 

-2012 kl. 15.30-15.45 
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 Vad bedriver ni för verksamhet? 

Reparerar Volvo BM maskiner 

 Visste ni vilken vilket stommaterial som du skulle välja? och varför valde du det materi-

alet som du gjorde? 

Nej, men den första tanken var att det skulle bli en betongkonstruktion, tack vare att de även 

skulle förvalta hallen själva och att de uppfattade en betongkonstruktion som en mer rejäl 

konstruktion jämfört med andra material. Det som fick mig att ändra mig var inte LLentabs 

konstruktion utan mer att de satt på stor kunskap och att de hade bäst kundbemötande och höll 

allting kort.      

 Var brand- och miljöfrågorna något som du hade i åtanke under upphandlingen? 

Nej, det var inget som vi tänkte på när vi planerade. 

 Hur ser erat underhållsarbete ut? har det förkommit något? och i sådana fall vad? 

Nej, det har inte förekommit något underhållsarbete förutom snöskottning som de fick in-

struktioner för när hallen lämnades över. Det går ut på att de går upp på taket och mäter hur 

mycket snö det är som ligger på taket för att sedan se om det behöver skottas. 

 Utbyggnad och flexibilitet, var det något som ni hade med i eran planering för hallbygg-

naden? vem var det som hade det i åtanke? du eller någon annan? 

Ja, det tog han hänsyn till genom att istället för att välja en väggtjocklek som är 10 centimeter 

tjock så valde Björn en väggtjocklek på 15 centimeter så att det skulle klara av att bära en 

eventuell utbyggnad och att Björn tänkte på energiförbrukningen. Genom tjockare väggar så 

blir det en mindre energiåtgång genom att materialet blir trögare. Det var Björn själv som 

hade det i åtanke. 

 Hade du några tankar om vilket material som var det bästa eller det optimala materialet 

till hallbyggnaden? 

Nej, det har jag inte. 

 Har ni haft några skador på eran hall? eller annan problematik?  

Vi har haft läckage från fönster och dörrar annars har det inte varit något.  

 Är du nöjd med din hallbyggnad och har den uppfyllt de krav som din verksamhet stäl-

ler på den? 

Ja, det är jag förutom läckagen som har förekommit. 

  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 

Telefonintervju med Kent Lövestedt fastighetsägare till hallen och även en hall som hål-

ler på att byggas Möller bil i Örebro. 15/5 2012 kl.16.00–16.15 
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 Vad bedriver ni för verksamhet? 

Bilhandlare 

 Visste ni vilken vilket stommaterial som du skulle välja? och varför valde du det 

materialet som du gjorde? 

Ja, det visste vi eftersom att det fanns krav från Audi som vi måste följa och då blev 

det stål. Den gamla hallen har ett utförande med trä som jag är väldigt nöjd med men 

det gick inte att påverka materialvalet. Det som hände var att vi fick ett underlag som 

fick översättas till svenska och sen anpassas till svensk byggstandard. 

 Var brand- och miljöfrågorna något som du hade i åtanke under upphandling-

en? 

Nej, men det fick vi hjälp med av förtaget som hjälpte oss med underlaget. 

 Hur ser erat underhållsarbete ut? har det förkommit något? och i sådana fall 

vad? 

I den befintliga hallen har det inte förekommit något underhållsarbete förutom om-

målning av pelare men det har inte med någon funktion att göra utan det har bara varit 

ur estetisk syn.  

 Utbyggnad och flexibilitet, var det något som ni hade med i eran planering för 

hallbyggnaden? 

Nej det har inte varit med i planeringen av den nya och jag var inte med och bestämde 

något om den gamla så det kan jag inte svara på, men det finns ingen större möjlighet 

att bygga ut tack vare att vi skulle byta material. 

 Hade du några tankar om vilket material som var det bästa eller det optimala 

materialet till hallbyggnaden? 

Nej det har jag inte. 

 Har ni haft några skador på eran hall? eller annan problematik? 

Det enda som vi har haft är en överbelastning från snö men det förkom som tur är 

inget ras utan bara en skada som kunde repareras. Annars har det varit väldigt bra.  

 Är du nöjd med din hallbyggnad och har den uppfyllt de krav som din verksam-

het ställer på den? 

Ja jag är nöjd med den befintliga men Möller vill ha en större hall och jag hoppas att 

de blir nöjda med den nya hallen. 

 

 

 

 

Bilaga 8  

Argument till poängsättningen 



67 

 

Lätt stomme: Trä är det mest fördelaktiga material tack vare att en stomme i trä oftast inte 

medför några större laster vid små spännvidder. Om stora laster skulle förekomma vid små 

spännvidder skulle stålet vara mer fördelaktigt att använda, men enligt de undersökningar och 

intervjuer vi har utfört är trä det mest fördelaktiga för små spännvidder. Därför får trä en 

femma och stål får en fyra, eftersom en stomme i stål inte kan utnyttjas lika optimalt som en 

stomme i trä. Även om en konstruktion i stål är fördelaktig att använda medför den ända en 

större kostnad än vid uppförande av en trästomme. Betongen är det materialet som har högst 

egentyngd och i detta argument bedöms hur lätt en stomme är och därför kan vi inte annat än 

att ge betongen en etta.  

Alla verksamheter: Betong är det materialet som får högst betyg med avseende på denna 

egenskap tack vare att betong kan användas till alla verksamheter och klarar de flesta miljöer. 

Ett bra exempel på en verksamhet där betong är mest fördelaktiga är pappersbruk. Där kan 

inte trä och stål motsvara betongens konstruktionslösningar. i pappersbruk förekommer tunga 

kemikalier som ökar risken för korrosion på stålet. Pappersbruk har ofta även stora och tunga 

traverser för att byta ut de stora pappersrullar som medför att trä välja bort. Därför får be-

tongen en femma. Trä får en trea tack vare dess motståndskraft mot angrepp av till exempel 

kemikalier. Stål får en tvåa tack vare att det är anpassningsbart till många verksamheter, men 

har brister när det handlar om till exempel pappersbruk och simhallar.  

Estetiskt: Enligt teorin och intervjuerna är den främsta anledningen till att en beställare väljer 

en stomme i trä det estetiska. Tack vare att trä anses vara det materialet som är mest "le-

vande". Vid hallar där försäljning sker är det ofta trä som väljs på grund av den estetiska för-

delen. Därför tilldelas trä en femma. Stål är ett material som inte är det mest tilltalande när det 

handlar om estetik. I avseende på att det ofta blir smala och slanka konstruktioner medför att 

stålblir en diskret lösning gent emot en betongstomme. Därför får stålet en fyra i betyg för den 

här egenskapen. Betongen får en trea tack vare att materialet anses vara det minst estetisk 

tilltalande materialet av de tre, men det anses är ändå inte fult utan accepteras även av bestäl-

lare i miljöer där estetiken är viktig.  

Klarar stora laster: Betong är det materialet som klarar överlägset mest i lastpåverkan enligt 

vår undersökning och enligt intervjupersonerna, därför får betongen en femma i betyg. Det 

ska även tilläggas att trotts betongens lämplighet är det inte alltid det självklara valet vid stora 

byggnader som tillexempel sportarenor. Stål är det materialet som vid uppförande av en hall-

byggnad klarar näst mest i last. Stål får en fyra tack vare att stålet klarar av relativt stora laster 

vid relativt små spännvidder och tack vare detta används stål ofta som ett stommaterial. Trä är 

det materialet som är det minst fördelaktiga när det gäller denna egenskap tack vare att det 

klara minsta i last. Trä är dock ett material som klarar mycket i last sett till sin egentyngd, 

men trä är trots allt ett lätt material som inte riktigt kan mäta sig med de andra materialen. 

Därför får trä en tvåa i vår bedömning. 

 Klarar stora spännvidder: När det handlar om egenskapen att klara stora spännvidder är 

betong det materialet som är mest lämpat, med stål på en hedersam andraplats. Betongen kan 

erbjuda speciella lösningar som är fördelaktiga vid stora spännvidder. Därför får betongen en 

femma. Stål får också en femma tack vare att det är ett material som ofta används vid stora 
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spännvidder som till exempel vid uppförande av den nya nationalarenan i fotboll som är be-

lagd i Stockholm. Detta på grund av att stål som stommaterial kan erbjuda smidiga och välut-

vecklade konstruktioner. Trä i den här egenskapen får en trea tack vare att en stomme utförd i 

trä med stora spännvidder skulle medföra stora dimensioner på grund av återkoppling till hur 

mycket last materialet klarar av.  

Smidigt att transportera: När det handlar om egenskapen smidighet att transportera är be-

tongen det minst fördelaktiga på grund av dess egentyngd. Detta medför att en transport med 

betongstomme ofta blir tung och att få element kan transporteras per gång. Det som även 

måste tänkas på är att när något av de andra materialen transporteras kan de monteras isär för 

att sedan lätt monteras ihop på arbetsplatsen men denna fördel besitter inte betongen i dagslä-

get. Därför får stål en femma i denna egenskap just därför att det är det bästa materialet ur 

transportsynpunkt och att det lätt kan skruvas isär samt att det bildar likt trä en relativt fullas-

tad transport. Trä tilldelas en fyra tack vare att det är relativt likt stål men att en stomme i trä 

vid stora laster eller spännvidder leder till att transporten inte kan fyllas lika bra som en trans-

port med stål kan. Betong tilldelas en tvåa i denna egenskap. 

Smidigt att montera: Stål är det materialet som anses vara mest fördelaktigt i denna egen-

skap enligt teorin och intervjuerna. Tack vare att det är det materialet som har kommit längst 

inom utvecklingen samt att stålelement går att ta isär och sedan lätt skruvas eller svetsas ihop 

igen. Detta är en stor fördel för montage tack vare att tunga lyft kan minimeras. Därför tillde-

las stålet en femma i denna egenskap. Trä tilldelas en fyra i denna egenskap tack vare dess 

låga egentyngd, men trä räcker inte riktigt till för att få en femma tack vare att träkonstrukt-

ioner inte är riktigt lika bra i avseende på skarvning som stål. Därför tilldelas trä "bara" en 

fyra. Betong är ett material som är relativt osmidigt att montera tack vare dess egentyngd och 

att det ofta medför tunga lyft och ofta förekommer det kompletteringsgjutningar på arbetsplat-

sen. Betong medför moment som en arbetare skulle sluppit om stommen skulle vara uppförd i 

något av de andra materialen. I dagsläget går utvecklingen framåt och montering med betong 

är den formen av arbete som går snabbast framåt därför tilldelas betongen en trea med möjlig-

heter till förbättring.   

Återvinning och återanvändning: Trä är ett material som är bra i den här egenskapen tack 

vare att den har en lång livstid samt att trä som har förbrukats kan återanvändas i form av 

energi. Trä tilldelas i den här egenskapen en fyra, detta på grund av att om en träprodukt är 

förbrukad kan den inte återanvändas till en ny produkt på samma sätt som till exempel en 

stålprodukt kan. Stålprodukter kan smältas ner och formas om till nya produkter, visserligen 

medför det en relativt stor miljöpåverkan. Detta är inget som vägs in i denna egenskap utan 

det är bara möjligheterna till återvinning och återanvändning. Därför får stål en femma i 

denna egenskap. Betong tilldelas en tvåa på grund av att betong är ett material som inte kan 

återanvändas till nya betongelement utan det som betong kan återanvändas till är i form av 

stenkross. 

Installationer: Stål är det materialet som anses vara det mest fördelaktiga i denna egenskap. 

Detta har bekräftats från både teorin och från intervjuerna som den största fördelen för stål 

gentemot de andra två materialen. Det som ger stålet en stor fördel är de smidiga fackverk-
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stakstolarna som ofta används. Visserligen erbjuder ofta trä också fackverkstakstolar men de 

klarar inte lika mycket i last som de i stål och klarar inte heller lika stora spännvidder. Därför 

tilldelas stål en femma i denna egenskap. Trä tilldelas en trea just därför att vid användning av 

limträ som är ofta förekommande medför installationerna konsekvenser som större dimens-

ioner vid exempelvis håltagning. Denna aspekt drar ner träets betyg till en trea. Betong är ett 

material där man kan utföra ingjutningar av installationer, men i det här avseendet tänker vi 

mest på ventilation som skulle medför problem för en betongkonstruktion om något skulle gå 

sönder. Därför får betongen en tvåa i denna egenskap. 

Brand: Som tidigare nämnts i analysen är hela den här poängsammanställningen utförd i 

materialens ursprungliga utformande och det materialet som anses vara mest fördelaktig 

gentemot brand är betong. Detta anses ofta vara en av de främsta argumenten till att just välja 

en stomme i betong. Därför får betongen en femma i denna egenskap. Trä är det materialet 

som är näst mest fördelaktigt i den här frågan och tilldelas en trea i betyg. Detta på grund av 

att en träkonstruktion har goda egenskaper att stå emot brand genom sitt "förkolningsskydd" 

som fungerar på så sätt att det trä som har brunnit och förkolnats fungerar som ett skydd till 

det icke angripna trämaterialet. I egenkapen mot brand är stål det materialet som är minst för-

delaktigt i ursprungligt utförande tack vare sin dålig brandmotståndighetskraft. När det hand-

lar om stål är det svårt att se på materialet hur lång tid som är kvar innan stommen brister och 

detta är något som till exempel brandmän är noggranna med när de rycker ut till en brand i en 

byggnad med stålstomme. Därför tilldelas stål i denna egenskap en etta. 

Små spännvidder: När det handlar om små spännvidder är trä det mest fördelaktiga materi-

alet. Egentyngden för trä medför att trä är det materialet som oftast används vid små spänn-

vidder. Därför tilldelas trä en femma i denna egenskap. Stål är det materialet som anses vara 

andrahandsvalet i denna egenskap på grund av att med stål skulle det medföra små dimens-

ioner som klarar mycket i last, men att priset på stål i jämförelse med trä skulle medföra en 

högre kostnad därför tilldelas stålet en trea i denna egenskap. Betong är minst fördelaktigt på 

grund av sin egentyngd som skulle medföra en hög kostnad. Detta på grund av att betongen är 

en relativt dyr produkt samt att betongens egenskaper inte är optimala till små byggnationer. 

Därför tilldelas betong en tvåa.   
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A= Hall 
bredd 

    
Dagsaktuella priser 

  

 

B= Hall 
Längd 

   

Legerat konstruktionsstål från Tib-
nor.se Hämtat den 27-05-2012   

       
 

y= Primärfackverk(Spännvidd) 9,6 
 

Stål 25,45 Kr/kg 
 

 
x= Sekundärfackverk(Spännvidd) 9,6 

     
     

pålfundament  8000 Kr 
 

 
Spännvidder : 9,6m 12m 14,4m 18m 

      
     

plintfundament 2000 Kr 
 

  
(m) 

 
(m) 

     
 

A: 80 B: 100 
     

 
y: 9,6 x: 9,6 

     
          
 

Pelarnas längd 
       

          
  

(m) 
    

Typ av grundläggning 
 

  
8 

       
       

1 1 Pålning 

 
C-c mått sekundärbalkar 

     
2 Plintar 

          
  

(m) 
   

påle per m  700 Kr 
 

  
4,8 

       
     

meter ner till berg 10 M 
 

  
Antal fack i Y-led Antal fack i X-led 

    
          
 

Antal: 8,3 Antal: 10,4 
     

           

 

Vi redovisar här inte hela Exceldokumentet utan den mest väsentliga delen, de resterande si-

dorna är om man mer utförligt vill se vilka typer av balkar samt pelare som väljs samt mer 

detaljerad information om dessa samt uppställningen på brandskyddsmålning. Här visas de 

variabler som man arbetar med d.v.s. de som man ändrar utifrån sina krav på utformningen. 

Detta är förstasidan i dokumentet och vi ville visa den just för att det är där man snabbt skall 

kunna utläsa all viktig information. Man skriver in hallens yttermått på A och B. Sedan väljer 

man vilken spännvidd man vill ha på primärbalkarna. S-måttet fås automatiskt fram. Man 

väljer även pelarnas längd och typ av grundläggning. De dagsaktuella priserna får den ansva-

riga själv leta upp på aktuell hemsida eller tabell.  

Detta resulterar i en sammanställning som följer på nästa sida. 

 

 

       

 
Total kostnad pelare och fackverk 

 
2 925 000 kr 
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Total kostnad grund 

  
14 660 000 kr 

       
 

Total kostnad brandskydd 
  

2 580 000 kr 

       
 

Total kostnad fundament 
  

3 090 000 kr 

       
 

Total kostnad pålning 
  

11 570 000 kr 

       
 

Total kostnad fasadbalkar och pelare 
 

630 000 kr 

       
 

Total kostnad projekt 
  

20 800 000 kr 

       
       
       Antal fundament 386 st 

   
       
       Här ses resultatet av ovan valda parametrar. Totalsumman för materialet går att utläsa. Vi har 

här separerat kostnaderna för grund för att kunna se hur mycket som är kostnad för fundament 

samt i detta fall för pålningen. 
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I ett Exceldokument har en lättare lastnedräkning och en materialåtgång utförts. Detta redovi-

sas nedan. Det har beräknats genom att räkna ut en tyngd för varje respektive stomme i ki-

lonewton och sedan har en materialåtgång beräknats i form av kilogram för stål, kvadratmeter 

för trä och i kubikmeter för betong. Denna kan lätt användas om någon väljer de utformning-

arna som vi har valt och sedan lägger in de dagsaktuella kostnaderna för att få fram material-

kostnaderna för beställarens byggnad. Även här har vi valt att inte redovisa hela beräknings-

gången. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Totala Laster               

           Stål   Trä   Alt.1    Trä   Alt.2   Betong   
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        9,6 34,7 kN 6,24 kN 29,31 kN 71,424 kN 
  

        12,6 46,2 kN 11,6 kN 38,46 kN 98,28 kN 
  

        14,4 53,5 kN 12,97 kN 44,22 kN 122,688 kN 
  

        18 69,1 kN 17,72 kN 55,62 kN 157,68 kN 
  

                          
  

        9,6 1,344 kN 1,38 kN 4,68 kN 18 kN 
  

        12,6 1,344 kN 2,22 kN 5,52 kN 18 kN 
  

        14,4 1,344 kN 2,22 kN 5,52 kN 18 kN 
  

        18 1,344 kN 2,22 kN 6,54 kN 24 kN 
  

                          
  

        9,6 36,044 kN 7,62 kN 33,99 kN 89,424 kN 
  

        12,6 47,544 kN 13,82 kN 43,98 kN 116,28 kN 
  

        14,4 54,844 kN 15,19 kN 49,74 kN 140,688 kN 
  

        18 70,444 kN 19,94 kN 62,16 kN 181,68 kN 
                  Total materialåt-
gång               

           Stål   Trä  Alt.1    Trä Alt.2   Betong   
  

        9,6 724,4 kg 40,06 m2 71,5704 m2 69,94944 m3 
  

        12,6 974,4 kg 62,235 m2 95,5704 m2 112,90104 m3 
  

        14,4 1164,4 kg - m2 142,501 m2 170,24256 m3 
  

        18 1644,4 kg - m2 219,325 m2 355,536 m3 
  

         


