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Sammanfattning 

Jordens medeltemperatur har höjts på grund av den ökade växthuseffekten, som 

orsakas av stora utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. Cirka 18 % av 

koldioxidutsläppen i Sverige kom under år 2015 från produktion och drift av 

byggnader och därför är det viktigt att bl.a. utreda vilken betydelse valet av 

byggnaders stomsystem har avseende miljöpåverkan, d.v.s. hur energiförbrukning 

och klimatpåverkan under en livscykel påverkas av olika val som görs i 

projekteringen av en byggnad. 

En psykiatrilokal i Oskarshamn har nyligen byggts i två plan samt med ett tredje 

suterrängplan under en del av byggnaden. Fem olika ytterväggstyper användes i 

byggnaden varav den klart mest använda är en bärande, prefabricerad 

betongyttervägg vilken betecknats YV1. Den största delen av 

transmissionsförlusterna för psykiatrilokalen sker genom väggar av typ YV1. U-

värdet för YV1 klarade dock inte landstingets krav på U-värde och denna väggtyp 

leder alltså till förhållandevis hög energiförbrukningen i driftsfasen. Dessutom 

innebär användningen av betong i denna vägg utsläpp av relativt stora mängder 

koldioxid från tillverkningen. Vid Landstinget i Kalmar län har man i efterhand 

reflekterat över valet av stomsystem och den genomförda totalentreprenaden med 

samarbetsformen partnering. 

Syfte med denna studie är att visa hur entreprenad-/samarbetsformen partnering 

fungerar i utvecklingen av en offentlig lokal och ge en praktisk vägledning för hur 

alternativa delar av ett stomsystem i en sådan lokal kan utvärderas och väljas med 

hänsyn till miljöpåverkan. Vidare är syftet att analysera upphandlingen och 

samarbetet i ett partneringprojekt och kritisk granska den tekniska bedömningen vid 

val av stomsystem för den nyligen uppförda psykiatrilokalen i Oskarshamn. Målen är 

att synliggöra alternativa lösningarna för delar av stomsystemet samt att utvärdera 

dessa med avseende på koldioxidutsläpp vid materialtillverkningen och effekten på 

transmissionsförluster genom ytterväggarna. Därutöver jämförs det befintliga 

stomsystemet med de alternativa lösningar som framställs i studien. 

I det aktuella partneringprojektet fungerade samarbetet väl i flera avseenden men 

beställaren och byggentreprenören hade inte tillräcklig dialog angående valet av 

stomsystemet till psykiatrilokalen. Orsaker till detta var bl.a. tidspress och begränsad 

erfarenhet av samarbetsformen partnering. Byggentreprenörens större vana vid att 

arbeta med betong, i kombination med att beställaren inte ville riskera en lång 

produktionstid eller oväntade kostnader, blev snabbt avgörande för stomvalet, snarare 

än miljömässiga avväganden.  

Den genomförda studien av projekthandlingar, intervjuer med aktörer i projektet och 

genomförda beräkningar visade att byggnaden till stor del kunde har byggts med 

trästomme. En stomme av trä och användning av trä istället för betong i merparten av 

ytterväggarna hade kunnat medföra 31 % lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning av 

material och ca 24 % lägre transmissionsförluster genom ytterväggar, jämfört med de 

valda lösningarna. 
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Abstract 

Produktion och drift av byggnader står för en stor del av de globala 

koldioxidutsläppen och därför är det viktigt att utreda vilken betydelse valet av 

byggnaders stomsystem har avseende energiförbrukning och klimatpåverkan under 

en livscykel. Syfte med denna studie är dels att visa hur olika delar av ett stomsystem 

i en offentlig lokal kan utvärderas och väljas med hänsyn till miljöpåverkan och dels 

att utreda hur entreprenad-/samarbetsformen partnering fungerar vid utvecklingen av 

en offentlig lokal. 

En fallstudie på en nyligen uppförd psykiatrilokal genomfördes och studien som 

omfattade genomgång av projekthandlingar, intervjuer med aktörer i projektet och 

beräkningar visade att byggnaden till stor del kunde har byggts med trästomme 

istället för med betongstomme. Detta hade kunnat leda till såväl minskade 

transmissioner som minskade koldioxidutsläpp från tillverkningen av material. 

Orsaker till att man i partneringprojektet valde prefabricerade betongytterväggar, 

snarare än en lösning med trästomme, var framför allt byggentreprenörens större 

vana vid att arbeta med betong, i kombination med att beställaren inte ville riskera en 

lång produktionstid eller oväntade kostnader. Mer tid för dialog, analys och större 

öppenhet för att arbeta med nya lösningar hade kunnat leda till en mer miljövänlig 

stomlösning. 

Nyckelord: Stomsystem, betong, trä, stål, miljöpåverkan, energiförbrukning, 

koldioxidutsläpp, transmissionsförluster, värmelagring, partnering, projektering, 

partneringprojekt, offentlig lokal, lag om offentlig upphandling, U-värde  
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Abstract 

Production and operation of buildings accounts for a large part of global carbon 

dioxide emissions, and it is therefore important to investigate the importance of the 

choice of buildings' frame systems in terms of energy consumption and climate 

impact over a lifecycle. The purpose of this study is partly to show how different 

parts of a frame system in a public premise can be evaluated and chosen on the basis 

of environmental impact and partly to investigate how the contractual-/collaborative 

partnership work in the development of a public premise. 

A case study of a newly established psychiatric clinic was conducted, and the study 

included review of project documents, interviews with project participants and 

calculations. The results showed that the building could, to a large extent, be 

constructed with wood rather than with concrete. This would have resulted in both 

reduced transmissions of heat and reduced carbon dioxide emissions from the 

production of materials. The reasons for choosing the prefabricated concrete slabs in 

prefabricated concrete walls, rather than a wood-based solution, were above all the 

contractor's greater experience of working with concrete, coupled with the fact that 

the client would not risk a long production time or unexpected costs. More time for 

dialogue, analysis and greater openness for working with new solutions could have 

led to a more environmentally friendly solution. 

Key words: Frame system, concrete, wood, steel, environmental impact, energy 

consumption, carbon dioxide emissions, transmission losses, heat storage, 

partnering, projection, partnering projects, public premises, public procurement law, 

U-value  



 

VI 

Förord 

Landstinget i Kalmar län hade ett förslag om att utvärdera och jämföra alternativa 

stomsystem med avseende på olika aspekter så som kostnader, produktionstid, 

akustik, brandsäkerhet, energiprestanda, flexibilitet, dagsljus och täthet.  

Författarna valde att främst utvärdera alternativa lösningar för stomsystem med 

avseende på miljöpåverkan, samt att analysera hur den valda samarbetsformen 

partnering fungerade och på vilka grunder beslut togs avseende stomsystemet, vid ett 

nyligen genomfört projekt inom landstinget. 

Ett stort tack till Landstinget i Kalmar län, Skanska, Solid Byggkonsult och Tengbom 

som varit till hjälp att besvara våra frågor. 

 Stefan Westblom, Landstinget i Kalmar län 

 Tina Gardelin, Landstinget i Kalmar län 

 Mats Kindberg, Skanska 

 Magnus Pettersson, Solid Byggkonsult 

 Aron Aspenström, Tengbom 

Ett stort tack till vår handledare från Linnéuniversitet, Anders Olsson som med sitt 

kritiska råd och feedback hjälpte oss under arbetsgången med relevanta och bra 

kommentarer. Ett tack riktas också till Ambrose Dodoo som är docent i bygg- och 

energiteknik i Linnéuniversitet som har bidragit med hjälp inom miljöfrågor.  

Till slut tackar vi Landstinget i Kalmar Län för tillgång av projektets handlingar och 

kontakter som har varit till grund för detta arbete. 

Hussein Al Sahi & Michail Athanasiadis 

Växjö, 9 januari 2019 
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1 Introduktion 

Jordens medeltemperatur har höjts på grund av den ökade växthuseffekten, 

som orsakas av stor mängd utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid (CO2) 

(Naturskyddsföreningen 2018). Sveriges invånare betalar skatt för att få 

socialt skydd, vård och utbildning. En del av skattepengarna går till att 

förbättra vårdmiljön i så kallad landstingskatt för att finansiera landstinget. 

Den största delen av landstingets pengar går till driften av verksamheterna, 

det vill säga till hälsovård, sjukvård, tandvård, utbildning, etc. (Landstinget i 

Kalmar län 2018). En viktig del i hushållningen av skattemedel i landstinget 

är att producera offentliga lokaler så energieffektiva som möjligt, vilket är 

avgörande utifrån de material som väljs vid byggnation. Det är dessutom 

viktigt att minimera olika verksamheters bidrag till bland annat 

koldioxidutsläpp. Med utgångspunkt i de krav som beställaren tar fram har 

entreprenörer möjlighet att lämna anbud.  

Kring varje byggprojekt finns det olika perspektiv som har stor betydelse för 

valet av stomsystem som i sin tur kan påverka miljön. Av den anledning är 

det viktigt att utreda vilken betydelse valet av stomsystem har avseende 

miljöpåverkan och genom detta minimera koldioxidutsläppen. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Miljöpåverkan från byggprocessen är lika stor som miljöpåverkan från 

uppvärmningen av en bostad under 50 år (Erlandsson, Malmqvist, Jelse & 

Larsson 2018). Miljöpåverkan beror främst på hur byggmaterial väljs och 

används under en livscykel. Att använda material för olika ändamål i en 

byggnad är viktigt och kräver kompetens av aktörer i byggprocessen.  

I en undersökning av Hemström, Mahapatra & Gustavsson (2011) fick 

Sveriges byggaktörer frågan om vad de prioriterar mest vid val av 

stomsystem. Prioriteringarna var följande: projektets kostnader, 

brandsäkerhet, byggtid, akustik, energieffektivitet, klimatpåverkan m.m. 

Studien visade att aktörernas främsta prioriteter var att bygga billigare, 

bygga med hög brandsäkerhet och bygga snabbare, snarare än att minska 

miljöpåverkan.  

I byggprocessen finns det två i huvudsak entreprenadformer, 

totalentreprenad och utförandeentreprenad. Ett arbetssätt inom dessa 

entreprenadformer är partnering som bygger på förtroende, delaktighet, 

kunskaper, färdigheter och verktyg, vilka tillämpas för att driva ett projekt. I 

ett partneringprojekt deltar byggentreprenören, beställaren och 

projekteringsgruppen mot ett gemensamt mål, konfliktlösning, samarbete 

och förtroende (Erlandsson et al. 2018; Klein 1997; Culmsee & Awati 

2012).  
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Problem kan uppstå genom otydligheten i början av ett byggprojekt, som 

kan bero på olika intressenters syn på projektets mål. Genom en öppen 

dialog, delat engagemang och ökad förståelse för projektets mål, ökar 

chansen att uppnå ett bra resultat (Culmsee & Awati 2012). En bra 

projektering- och byggprocess leder oftast till ett balanserat projekt samt ger 

en bättre produkt (Winter & Szczepanek 2008). Landstinget i Kalmar län 

arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnationer och 

förvaltning av vårdbyggnader. För en nybyggnation av en psykiatrilokal i 

Oskarshamn har valts bärande ytterväggar i betong. Frågan är om det är ett 

bra val med avseende på miljöpåverkan och energiförbrukning och om det 

kan finnas alternativa stomlösningar som ger bättre resultat avseende dessa 

två aspekter. 

1.2 Syfte och Mål  

Syftet är dels att undersöka hur entreprenadformen partnering fungerar vid 

utvecklingen av en offentlig lokal, dels att ge en praktisk vägledning för hur 

alternativa delar av ett stomsystem i en sådan lokal kan utvärderas och väljas 

med avseende på miljöpåverkan. Vidare är syftet att analysera 

upphandlingen, samarbetet i ett partneringprojekt och kritisk granska den 

tekniska bedömningen vid val av stomsystem för psykiatrilokalen i 

Oskarshamn.  

Målen är följande: 

 Synliggöra samt utvärdera effekterna av två alternativa lösningar för 

delar av stomsystemet avseende koldioxidutsläpp vid tillverkningen 

av de ingående byggmaterial och transmissionsförluster genom 

ytterväggarna. 

 Jämföra det befintliga stomsystemet med de lösningar som framställs 

i studien. 

1.3 Avgränsningar 

Studien belyser endast koldioxidutsläpp vid materialtillverkning i bärande 

ytterväggar i byggnadens fasad och transmissionsförluster genom dessa 

ytterväggar. Utformningen av tak- och grundkonstruktion samt val av 

fönster och dörrar förutsätts vara desamma i samtliga alternativ och beaktas 

inte i jämförelsen.  

Studien tar ingen hänsyn till kostnader, produktionstid och transporter av 

byggnadsmaterial. Alla utvärderade alternativ ska dock vara rimliga i 

förhållande till produktionstid och kostnader.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Lagar och regler 

Lagarna beslutas av riksdagen och kompletteras av förordningar som 

fastställs av regeringen. Det finns många lagar som ska följas och en av dem 

är plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som bl.a. innehåller bestämmelser 

om byggnaders tekniska egenskaper. Regeringen preciserar kraven på 

tekniska egenskaper i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). I 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) preciseras kraven ytterligare. När det 

gäller krav på byggnaders bärförmåga, stadga och beständighet föreskriver 

Boverket om detta i Boverkets konstruktionsregler (BFS 2011:10). Denna 

författning kallas allmänt EKS, där EKS står för europeiska 

konstruktionsstandarder. 

2.1.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverket är den centrala myndigheten inom planering, produktion, boende 

och utgivare av föreskrifter. I BBR finns nio avsnitt och i dessa ställs bl.a. 

minimikrav på utformning, brandskydd, hygien, bullerskydd och 

energihushållning. Kraven är i vissa delar olika för olika verksamheter 

såsom samlingslokaler, bostäder och industrilokaler. Där ställs olika krav på 

vårdlokaler och bostäder när det gäller exempelvis akustik, fast utrustning 

och ventilation (Boverket 2015). Vissa krav som ett landsting ställer för 

vårdlokaler är högre än dem som står i BBR för offentliga lokaler 

(Landstinget i Kalmar län 2018). En byggherre, som kan vara en 

privatperson eller en organisation, är den som ansvarar för att tvingande 

kravspecifikationer följs och som kan ställa högre krav avseende utformning 

och kvalitet enligt BBR (Boverket 2015). 

2.1.2 Miljöcertifiering 

En beställare kan välja ett miljöcertifieringssystem för byggnaden. 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska 

förutsättningar och krav för hållbara byggnader avseende miljöprestanda. 

Systemet har tre olika klassningsnivåer, nämligen Miljöbyggnad brons, 

silver och guld. Miljöbyggnad 2.2 är en äldre certifieringsversion som 

innehåller femton olika indikatorer för den slutliga bedömningen och är den 

version som Landstinget i Kalmar län ställde krav utifrån. Den senaste 

miljöcertifieringen, som är Miljöbyggnad 3.0, innehåller också femton 

indikatorer. Skillnaden på den nya är att indikatorn kvävedioxid har tagits 

bort och en annan indikator har lagts in i bedömningen för stommen och 

grundens klimatpåverkan (Sweden Green Building Council 2018). Bland de 

femton indikatorerna behandlas värmeeffektbehov, ventilation, ljudmiljö, 
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radon, fuktsäkerhet, materialval, m.m. Det finns krav för vilka byggmaterial 

som får användas, vilka anges i fyra miljöklasser; A, B, C och D. 

Exempelvis innehåller materialklass A inga farliga kemikalier och giftiga 

ämnen. Kontroll sker efter två års användning av byggnaden och då mäts 

bland annat byggandens energiförbrukning och luftkvalité. 

2.2 Energi för uppvärmning 

Energi till uppvärmning är relaterad till värmeisolering i byggnadens yttre 

klimatskärm där värmegenomgångskoefficient (U-värde) anger hur bra 

värmeisolerad byggnaden är. Transmissionsförluster (Qt) anges för 

värmeförluster genom byggnadens yttre klimatskärm (Dodoo, Gustavsson & 

Sathre 2012). 

2.2.1 Transmissionsförluster 

En förutsättning för låga värmeförluster genom byggnadens klimatskal är att 

materialens värmemotstånd (R) i en byggnadsdel förblir hög och 

värmekonduktivitet (λ) i W/m·K för materialet ska däremot vara så låg som 

möjlig. Värmekonduktiviteten beror på materialets porositet. 

Värmemotståndet (R) beror på materialets tjocklek (d) och dess λ-värde och 

har enheten m2·K/W. Värmemotståndet för ett materialskikt beräknas genom 

ekvation 1: 

 
𝑅 =  

𝑑

𝜆
 

( 1 ) 

I byggnadens yttre delar ska det totala värmemotståndet från 

byggnadsdelens alla skikt (Rtot) vara hög. Ett högt värmemotstånd ger en låg 

värmegenomgångs-koefficient (U-värde) med enheten W/m2K, vilket 

betyder att byggnaden är bra värmeisolerad (Sandin 2010). U-värdet 

beräknas genom ekvation 2: 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑡𝑜𝑡
  

( 2 ) 

Transmissionsförluster (Qt) sker genom alla byggnadsdelar som avskiljer 

inomhus från utomhus eller från mark. För att beräkna 

transmissionsförlusterna genom en hel byggnadsdel multipliceras 

byggnadsdelens U-värde med byggnadsdelens area. Mindre 

energiförbrukning för uppvärmning uppnås genom att transmissionsförluster 

minimeras. Omslutningsarea (Aom) är den sammanlagda area för omslutande 

byggnadsdelarsytor som har kontakt mot uppvärmd inneluft (Levin 2017). 

Byggnadens omslutningsarea bestäms av verksamhetens behov och kan inte 

påverkas särskilt mycket men en lämplig detaljutformning kan minimera 

konstruktiva och geometriska köldbryggor. Gradtimmar (Gt) har enheten 
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°C·h/år och är ett mått på en byggnads energibalans (Jensen 2008). Antalet 

gradtimmar för en byggnad beror på de klimatologiska förhållandena på 

orten samt hur stora byggnadens transmissions- och ventilationsförluster är. 

Antalet gradtimmar är skillnaden mellan utomshustemperaturen och den 

önskade inomhustemperaturen (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Transmissionsförluster beräknas genom ekvation 3: 

 𝑄𝑡 = 𝑈 · 𝐴𝑜𝑚 · 𝐺𝑡 ( 3 ) 

2.2.2 Värmelagring 

En tung stomme har fördelar avseende värmelagring, där fördelen med 

massan är värmeförvaringskapaciteten. Värmelagring sker på grund av 

materialets densitet, värmekapacitet och värmeledningsförmåga (Dodoo, 

Gustavsson & Sathre 2012).  

En undersökning för energibesparing relaterad till värmelagring i en 

betongstomme gjordes på Cypern (Kalogirou, Florides & Tassou 2002). Det 

visades att värmebelastningen minskade, men kylbelastningen ökade lite 

med tung stomme. Värmelagring är mer gynnsam i klimatområde där 

temperaturvariationer under ett dygn är stor.  

En analys om energibesparingens fördelar med massan under driftsfasen 

genomfördes av Dodoo et al. (2012). Resultatet visar att energibesparingen 

relaterad till massan är liten och varierar med byggnadens klimatläge och 

energieffektnivån. Besparingarna är obetydliga under vintersäsongen och 

ökar något under vår och höst. Energibesparingen relaterad till värmelagring 

i en betongstomme är alltså liten i förhållande till den totala 

energiförbrukningen i kalla klimat. Värden ligger mellan 0.3 - 0.7 kWh/m2. 

Det finns alltså mer fördelar med tung stomme i varmare klimat än i kallare 

klimat (Dodoo et al. 2012).  

2.3 Stommaterial och koldioxidutsläpp 

Byggmaterial utvärderas utifrån ett livscykelperspektiv. Med livscykel 

menas hela cykeln från att ett material tillverkas för ett specifikt funktions- 

och användningsområde till att materialet skrotas. I den tidigare nämnda 

studien av Dodoo et al. (2012) visas att det förbrukas mer energi vid 

tillverkning av byggmaterial och i driftsfasen jämfört med transporter och 

byggproduktion på en byggarbetsplats. Tabell 1 visar materialåtgång och 

energiförbrukning vid materialtillverkning för olika byggmaterial (Dodoo et 

al. 2012).  
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Tabell 1: Materialåtgång och energiförbrukning vid materialtillverkning för olika 

byggmaterial i en betongstomme respektive trästomme. (Med medgivande av Dodoo et al. 

2012). 

 

Ur Tabell 1 framgår att materialåtgång har begränsad koppling till 

energiförbrukning vid materialtillverkning, som till exempel krossad sten 

(crushed stone). Den näst högsta materialåtgången i tabellen är på 265 kg/m2 

bland de ingående delarna i betong. Energin som går åt för att tillverka 

krossad sten är endast 6 kWh/m2 jämfört med stål som också ingår i armerad 

betong, där materialåtgången är betydligt lägre men kräver högre energi för 

tillverkning än krossad sten (Dodoo et al. 2012). 

2.3.1 Betongstomme 

Betong kännetecknas av god beständighet och hållfasthet med goda 

egenskaper avseende brand, ljud, bärförmåga, stabilitet och täthet. Betong 

tillverkas av olika beståndsdelar som cement, vatten, sten, grus, sand och 

tillsatser (Engström 2007). Cementproduktion är mycket energikrävande. 

Om cementhalten ökar uppnås högre kvalité på betong samt att betong blir 

starkare och härdar snabbare. Cementtillverkning sker i fyra steg, genom 

brytning av cement, framställning och bränning av klinker i roterugn och 

färg i cementfabriken (Fossdal 1995). För koldioxidutsläpp vid 

betongtillverkning, se Tabell 2. 

2.3.1.1 Ytterväggar i betong 

Det finns tre huvudtyper av betongkonstruktioner, vilka är oarmerad, 

armerad och förspänd. Armering av stål samverkar med betongen för att 

förstärka konstruktionen (Engström 2007). Den vertikala bärningen sker 

genom en skiva som skapar ett helt bärande skikt. Tillverkning av 

betongytterväggar sker i två metoder, nämligen prefabricerad eller 
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platsgjuten. Sandwichväggar är prefabricerade ytterväggar och består av två 

betongskikt och isoleringsskikt i mitten, se Figur 1. 

 

 

Figur 1: Prefabricerad och bärande yttervägg i betong (Med medgivande av Finjaprefab 

2018). 

Några fördelar med detta stomsystem är massan på elementet med avseende 

på ljudreduktion, brandsäkerhet och värmelagring. Nackdelen är att det ger 

mindre möjlighet vid ombyggnation på grund av bärande delar i fasaden 

som är förutbestämda. (Bodin, Hidemark, Stintzing & Nyström 2015). 

2.3.2 Stålstomme 

Stål används främst till bärande konstruktioner som pelare och balkar samt 

till armering, skruvar och beslag. Stål har hög hållfasthet och är lätt att 

bearbeta till olika former. (Danewid, Alsmarker, Thelandersson & Nilsson 

1999; IVA och Sveriges Byggindustrier 2014). Stålets beståndsdelar är järn 

och kol där mängden kol kan varieras. Om mängden kol ökar uppnås 

hårdare och sprödare stål. När kolhalten minskas ges mjukare och segare 

stål. 

Vid tillverkning av stål belastas miljön genom hög energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp under tillverkningsprocessen. Järnmalmsproduktionen står 

för 90 % av stålindustrins totala utsläpp av koldioxid (Jernkontoret 2018). 

Fördelen med stål är att det kan återvinnas. Återanvändningen och 

återvinningen är lika viktig som tillverkningen, detta eftersom stål är en 

ändlig resurs (Miljönytta 2018). För koldioxidutsläpp vid ståltillverkning, se 

Tabell 2. 

2.3.2.1 Pelare-balksystem i stål 

Med pelare-balksystem i stål skapas ett rymdnät genom att pelare och balkar 

ansluts med varandra. På balkar vilar bjälklag som till exempel 

håldäckselement (HD/F) i betong. Det finns olika stålprofiler och 

konstruktionsrör som används i byggnadsstomsystem. De stålprofilerna är 

varmvalsade, kallformade och svetsade. Pelare och balkar av stål 

förekommer i olika former såsom HEA-, HEB-, HEM-, IPE-, UNP- och 

UPE-balk. Det finns andra typer av stålbalkar såsom HSQ-, SWT-, NSQ- 

och Deltabalk som används i samverkanskonstruktioner av stål och betong. 
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Dessutom finns konstruktionsrör, exempelvis KKR- och VKR-rör, som ofta 

används som pelare. Pelar-balksystem i stålstomme lämpar sig för höga 

byggnader och till byggnader med stora spännvidder och öppna ytor, se 

Figur 2.  

 

Figur 2: Pelare-balksystem i stål från The Point i Malmö (Med medgivande av 

Scandinavian WeldTech 2018a). 

2.3.3 Trästomme 

Trämaterial har olika kategorier som limträ, konstruktionsvirke och fanerträ. 

Limträ är ett starkt material med hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. 

Vid tillverkning av limträ används lameller av konstruktionsvirke som 

limmas och pressas ihop (Träguiden 2017a). Limmet som används för att 

limma ihop lamellerna har obetydlig mängd koldioxidutsläpp och dess 

inverkan på miljön är oväsentlig. Limträ kan användas där stora spännvidder 

efterfrågas och kan tillverkas med raka eller krökta profiler (Moelven 2018). 

En nackdel med träkonstruktioner är materialets känslighet för fukt. För att 

uppnå bästa resultat av materialet så ska det hållas torrt. Vid hög relativ 

fuktighet kan trämaterial med tiden angripas av mögel, vilket sker vid ca 75 

% relativ fuktighet (Sandin 2010).  

Fördel med träkonstruktioner är att de är bättre ur miljösynpunkt än betong- 

och stålkonstruktioner. Vid produktion av trämaterial släpps det ut mindre 

koldioxid och det krävs mindre energi vid framställningen än vad det gör vid 

stål- och betongframställning (Gustavsson, Pingoud & Sathre 2006; 

Träguiden 2003a). En studie som genomfördes av Dodoo et al. (2012) visar 

också att det blir mer energibesparing med en trästomme jämfört med en 

betongstomme. Med låga U-värde blir energibesparingar ännu högre. För 

koldioxidutsläpp för trätillverkning, se Tabell 2. 

2.3.3.1 Pelare-balksystem i trä 

Det finns olika varianter av träkonstruktioner baserade på 

konstruktionsvirke, fanerträ och limträ. Pelare och balkar utförs av limträ 

eller konstruktionsvirke, som väljs med hög bärförmåga och sedan 

dimensioneras till en tvärsnittsarea som klarar både vertikala och 
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horisontella laster. Med pelare-balksystem i limträ uppnås flexibilitet i 

fasaden och det ger fria spännvidder inne i byggnaden. Limträkonstruktioner 

kan tillverkas i olika former som raka och krökta balkar, bågar samt 

överhöjda balkar m.m. (Svenskt Trä 2003; Danewid et al. 1999), se Figur 3. 

 

Figur 3: Pelar-balksystem i limträ i Teknikens hus EPIC i Växjö (Med medgivande av 

Videum 2018). 

2.3.3.2 Ytterväggar i trä 

Bärande ytterväggar i trä kan bestå av korslimmade KL-träskivor, lättreglar 

och massivträ samt isolering, gipsskivor och fasadmaterial (Danewid et al. 

1999). KL-träskivor används som bärande konstruktioner. Dessa träskivor 

har stor bärförmåga och kan användas till höga byggnader, se i Figur 4a 

(Träguiden 2017b; Martinssons 2018). Träregelväggar består av en eller 

flera skikt av stående bärande reglar. Här uppnås bättre U-värde vid samma 

väggtjocklek jämfört med väggar av KL-träskivor eftersom tjockare 

isoleringsskikt kan användas, se Figur 4b. 

  

                                                      a)                                                       b) 

Figur 4: Träytterväggar där a) visar bärande yttervägg av KL-träskiva och b) visar en icke 

bärande yttervägg av stående träreglar. 

2.3.4 Stomkomplettering 

De vanligaste stomkompletteringarna är tegel, gips, isolering och plastfolie 

som har olika funktioner att skydda mot buller, brand, fukt och hushålla med 

värme.  

Enligt Bokalders & Block (2009) framställs tegel av lera som värms vid 

höga temperaturer. Tegel orsakar stora koldioxidutsläpp vid tillverkning 
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eftersom leran bränns vid mycket höga temperaturer. Det finns olika 

tegelblock som massiv- och håltegel som används för olika ändamål i 

byggnader (Burström 2007). Tegel anses vara bättre ur miljösynpunkt när 

det har bränts vid låga temperaturer. En annan viktig aspekt är att tegel är 

nästan underhållsfritt och det kan även återanvändas efter kontroll av 

frostresistens och tryckhållfasthet (Bokalders & Block 2009). För 

koldioxidutsläpp vid tegeltillverkning, se Tabell 2. 

Det finns krav som styr valet av gips, vilket är renhet och beror på innehåll 

av vatten och andra främmande ämne. Energi som används för tillverkning 

av gips är elkraft och propangas (Fossdal 1995). För koldioxidutsläpp vid 

gipstillverkning, se Tabell 2. 

Det finns två sorters mineralull, vilka är glas- och stenull. Mineralull 

används som värmeisolering, brandskydd och ljudisolering (Strandberg 

2015). Det går åt energi vid tillverkning av stenull där materialet upphettas 

till ca 1600 grader för att sedan kylas ner och därefter besprutas med 

bindemedel och till sist härdas i ugn (Isover 2018). För koldioxidutsläpp vid 

tillverkning av Rockwools stenull, se Tabell 2. 

2.3.5 Koldioxidutsläpp 

Ca 18 % av koldioxidutsläppen i Sverige kom under år 2015 från produktion 

och drift av byggnader (Boverket 2018b). En studie av Fossdal (1995) har 

gjorts i Norge som visar stommaterialets energiförbrukning och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning och transport till byggarbetsplats. I tabellen 

nedan visas värden på koldioxidutsläpp vid materialtillverkningen. I Tabell 

2 redovisas utsläppen för betong, stål, trä, tegel, gips och stenull eftersom de 

är de vanligaste material som har använts i byggnader. 

Tabell 2: Koldioxidutsläpp vid tillverkning av några byggmaterial. Källa: Fossdal (1995). 

Material Densitet  

[kg/m3] 

Koldioxidutsläpp 

[kg CO2/kg material] 

Betong 2400 0,114 

Stål 

(Varmförzinkat) 

7850 1,091 

Trä 500 0,026 

Tegel 1700 0,158 

Gips 750 0,331 

Stenull 100 0,720 
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2.4 Dimensionering 

Eurokoder används vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet 

hos konstruktioner. Konstruktioner dimensioneras i brott- och 

bruksgränstillstånd för olika lasttyper som belastar en byggnad. Dessa 

lasttyper är följande: egentyngder, vindlaster, snölaster och nyttiga laster 

som personer och maskiner (Johansson 2016). 

2.4.1 Bärförmåga 

Vindlaster baseras på statistik för aktuellt geografiskt område och terrängtyp 

för en given ort. Först beräknas det karakteristiska hastighetstrycket qp (ze) 

som beror på byggnadens referenshöjd (ze), referenshastigheten (vb), 

byggnadens formfaktor för yttre vindlast (cpe) och terrängtyp väljs beroende 

på byggnadens omgivning. Det finns fem olika terrängtyper som beror på 

vindhastigheten i området där byggnaden placeras. I terräng 0 t.ex. betyder 

att området är mycket vindutsatt (Johansson 2016). Vindtrycket (we) 

beräknas genom ekvation 4.   

 𝑤𝑒 = 𝑞𝑝 · (𝑧𝑒) · 𝑐𝑝𝑒 ( 4 ) 

Snölaster beräknas genom den termiska koefficienten (Ct) som anges för 

normalt tak och exponeringsfaktor (Ce). Det finns tre förhållanden beroende 

på vilken typ av topografi som byggnaden befinner sig i, som vindutsatt, 

normal eller skyddad topografi. Mängd snölast (sk) anges för olika 

kommuner i Sverige och formfaktorn (µ) som beror på takets form i 

byggnaden (Johansson 2016). Snölast beräknas genom ekvation 5. 

 𝑠 = µ · 𝐶𝑒 · 𝐶𝑡 · 𝑠𝑘 ( 5 ) 

Nyttiga laster (Qk,i) hämtas från en tabell i Boverkets konstruktionsregler 

(BFS 2011:10). Storleken på den nyttiga lasten beror på byggnadens 

användningsområde som till exempel bostäder, kontor, affärslokaler, 

lagerlokaler och parkeringsplatser (Johansson 2016). Faktorn ψ0,i är ett 

kombinationslastvärde som används vid beräkning av snö- och nyttiga 

laster. Faktorn 𝛾d är en partialkoefficient som används för att ta hänsyn till 

aktuell säkerhetsklass. Det finns tre säkerhetsklasser, 1–3, där 1 står för liten 

risk för människors hälsa och säkerhet och 3 står för stor risk. De 

permanenta lasterna beräknas för det övre karakteristiska värdet (Gk,j,sup) 

om det är ogynnsamt och avser t.ex. egenvikt av den bärande konstruktionen 

samt de fasta installationer. I ekvation (7) avser  Qk,1 det karakteristiska 

värdet för variabel huvudlast medan Qk,i avser övriga samverkande variabla 

lasters karakteristiska värde (Johansson 2016).  

För beräkning av dimensionerande laster enligt brottgränstillstånd, se 

ekvation 6 och 7. 
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Fall STR (6.10a): 

 𝛶𝑑 · 1.35 · 𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + ∑ 𝛶𝑑 · 1.5 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 
( 6 ) 

Fall STR (6.10b): 

 𝛶𝑑 · 1.2 · 𝐺𝑘,𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 𝛶𝑑 · 1.5 · 𝑄𝑘,1

+ ∑ 𝛶𝑑 · 1.5 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

( 7 ) 

2.4.2 Brandskydd 

Brandskyddskraven i byggnader beror på verksamhetsklass och 

byggnadsklass. Vid projektering av brandskyddet hänförs byggnaden till en 

byggnadsklass och verksamheten i byggnaden till en viss verksamhetklass 

för att kunna avgöra vilka krav som är tillämpliga (Träguiden 2003b). För 

lokaler gäller det verksamhetsklass Vk2 och Vk5. Verksamhetsklass 2 gäller 

för publika lokaler och samlingslokaler. 2A anges för publika lokaler med 

högst 150 personer, 2B anges för fler än 150 personer och 2C anges för fler 

än 150 personer samt med alkoholservering. Verksamhetsklass 5 är anpassad 

för vårdmiljöer såsom hälso- och sjukvårdslokaler där en person har 

begränsad kännedom om hur den ska ta sig själv i säkerhet. 

Verksamhetsklass 5C är anpassad för t.ex. ett sjukhus. Byggnadsklasser 

används vid definition av byggnadens storlek och antal våningar ur en 

brandteknisk synvinkel där byggnader dimensioneras utgående från olika 

klasser som Br0, Br1, Br2 och Br3 där högsta krav ställs på Br0, som anges 

för byggnader med fler än 16 våningsplan (Boverket 2018a). 

Ett byggmaterials brandtekniska egenskaper anges genom att det tilldelas en 

viss klass, A1 till F. Det finns även s och d som tillägg i klassificeringen, där 

s står för materialets rökklass från s1 (bästa) till s3 (sämsta) och d som står 

för materialets droppklass från d0 (bästa) till d2 (sämsta). Materialklass A1 

är obrännbara material såsom betong och tegel. Materialklass A2-s1, d0 är 

också obrännbara material såsom obehandlad eller målad gipsskiva och 

stenull.  

Brandcellsindelning utförs när byggnaden utformas och krav ställs så att 

spridning av brand begränsas. Ytterväggar i byggnadsklasser Br1, Br2 och 

Br3, ska utformas så att brandspridning längs fasadytan begränsas. I Tabell 3 

och 4 visas exempel på beteckningar av byggnadsklasser, 

verksamhetsklasser samt klasser för in- och ytskikt. 
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Tabell 3: Invändigt ytskikt och beklädnader i ytterväggar avseende brandskydd. (Endast 

ytskikt och beklädnad i andra utrymme än utrymningsvägar). Källa: Boverket (2018a). 

Byggnadsklass/verksamhet Ytskiktklass ytterväggar Utförande invändig 

yttervägg 

Br1 C-s2, d0 Vanlig papperstapet med 

vikt 175 g/m2 på betong 

eller gipsskiva 

Br2 & Br3 D-s2, d0 Obehandlad träpanel med 

luftspalt bakom 

Samlingslokal Vk2B, Vk2C, B-s1, d0 Normal 

målningsbehandling på 

betong eller gipsskiva 

 

Tabell 4: Utvändigt ytskikt och beklädnader i ytterväggar avseende brandskydd. Källa: 

Boverket (2018a). 

Byggnadsklass/verksamhet Ytskiktklass ytterväggar Utförande utvändig 

yttervägg (Fasad) 

Br1 A2-s1, d2 Se BBR:s krav och 

allmänna råd för 

brandskydd: Avsnitt 

5:551 

Br2 & Br3 D-s2, d2 Trä och träbaserade 

skivor 

Beteckningar REI anges för att redogöra för hur en byggnadsdel motstår en 

brand. Med REI menas bärförmåga (R), avskiljning (E) och isolering (I). En 

yttervägg med brandklass REI 60 kan motstå en brand i 60 minuter. 

2.4.3 Bullerskydd 

Ljudklassning för lokaler består av fyra ljudklasser; A, B, C och D, där A är 

bäst och D är sämst (Boverket 2017). Boverkets krav på lokaler är ljudklass 

C, vilket är minimikrav för att ge ett tillfredsställande ljudförhållande och på 

så sätt minimera de störande ljud som individer kan uppleva. Ljudklass C 

kan användas för att uppnå låga kostnader i ett byggprojekt och det är det 

lägsta krav vid nybyggnation och ombyggnation. Alternativ kan ljudklass B 

användas om god ljudmiljö efterfrågas (Boverket 2017).  

Ljudet mäts i decibel (dB), ett logaritmiskt mått för ljudtryck. A i 

beteckningen (dBA) är ljudnivån som är filtrerat efter människans känslighet 

i hörsel. Den högsta decibel som kan mätas på ett ställe kallas för maximalt 

buller medan den ekvivalenta buller är medelvärdet av de decibel som mäts 
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för en viss period (Sigtuna kommun 2018). Luftljud färdas från till exempel 

radio eller röst. Stomljud transporteras genom byggnadens konstruktion när 

exempelvis en person spikar på väggen (Strandberg 2015). 

Trafikbuller är ljudet som kommer från vägtrafiken, vilket kan bli störande 

om bilarna kör i hög hastighet. Val av material på konstruktionen har stor 

påverkan på akustiken när byggnaden är i drift. I Tabell 5 framgår 

folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokalers maximala och ekvivalenta 

buller.  

Tabell 5: Folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokaler avseende bullerskydd. Källa: 

Boverket (2017). 

Akustik Folkhälsomyndighetens allmänna råd för lokaler 

Maximalt buller  70 dBA 

Ekvivalent buller 50 dBA 

2.5 Entreprenadformer 

Med entreprenadform avses fördelning av ansvar i ett byggprojekt mellan 

olika parter (Nordstrand 2008). Det finns olika varianter av 

entreprenadformer beroende på vilken uppgift varje aktör har enligt avtal 

som upprättas mellan byggherre och byggentreprenör. 

2.5.1 Utförandeentreprenad 

Vid utförärandeentreprenad tar byggherren tillsammans med projektörer 

fram färdiga bygghandlingar för projektet (Nordstrand 2008). Efter att 

bygghandlingar är klara upprättar byggherren ett avtal med en 

huvudentreprenör. Förfrågningsunderlaget är det material såsom 

bygghandlingar en byggherre tar fram för att olika entreprenadföretag ska 

kunna lämna ett anbud på utförandet av entreprenaden. 

Utförandeentreprenören har samordningsansvaret mellan 

underentreprenörer. 

2.5.2 Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad tar byggherren fram ett program för byggnaden som 

sedan används för upphandling av en entreprenör (Nordstrand 2008). 

Totalentreprenören projekterar och producerar byggnaden enligt gällande 

normer och funktions-krav. Här är det alltså totalentreprenören som gör val 

avseende detaljer i utformningen och ansvarar för samordning mellan 

underentreprenörer. För upphandling gäller allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader (ABT 06 2007). 
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2.5.3 Partnering  

Partnering är ett arbetssätt inom en totalentreprenad. Liksom för en vanlig 

totalentreprenad upprättas ett avtal mellan totalentreprenören och 

byggherren som tillsammans projekterar och bygger huset (Offentliga 

affärer 2013). Avtalet upprättas enlig ABT 06 (2007) för totalentreprenader. 

Inom partnering blir byggherren mer involverad i projektet från start till 

färdig byggnad. I partnering sker ett samarbete mellan byggherre, 

byggentreprenör, arkitekt, underentreprenörer och övriga konsulter, vilka har 

olika kompetens för att tillsammans projektera och producera byggnaden 

enligt avtal. 

Upphandlingen av ett partneringprojekt beror på vilken entreprenadform 

som väljs av byggherren, nämligen utförande- eller totalentreprenad 

(Offentliga affärer 2013). Alternativ ett är att handla upp en entreprenör eller 

en konsult för projektering som resulterar ett färdigt förfrågningsunderlag, 

vilket kan användas för vidare upphandling av en utförandeentreprenad för 

produktion. Alternativ två är att direkt upphandla hela projekt där både 

projekteringsprocessen och produktionen ingår. 

Byggentreprenören och underentreprenörer knyts till byggherren och 

projektet oavsett samarbetsform inom partnering (Byggindustrin 2018). En 

annan viktig punkt är att kontraktsskrivningen inte blir för detaljerad när det 

gäller byggnadens utformning. Den ska ge möjlighet till att studera olika 

alternativ och välja det bästa. En viktig utgångspunkt är att entreprenören 

måste var befriad från lojalitetskrav gentemot olika leverantörer. 

Entreprenören ska främja projektet och hitta de bästa lösningarna för detta. 

Partnering bygger på förtroende, delaktighet, kunskaper, färdigheter och 

verktyg som tillämpas för att driva ett projekt (Klein 1997). Ett 

partneringprojekt definieras som en relationsstrategi där en projektbeställare 

kopplar ihop byggentreprenören med projekteringsgruppen mot ett 

gemensamt mål, konfliktlösning, samarbete, struktur, relationer och 

förtroende. En studie visar att kommunikationskanaler som skapas mellan 

projektbeställaren och projektgruppen är det viktigaste bidraget till ett bra 

samarbete och det uppnås genom att förstå sambandet mellan personer och 

organisationer i projektet (Klein 1997).  

Problem kan uppstå genom otydligheten i början av ett byggprojekt, som 

kan bero på olika intressenters syn på projektets mål (Culmsee & Awati 

2012; Klein 1997). Genom en öppen dialog, delat engagemang och ökad 

förståelse för projektets mål, ökar chansen att uppnå ett bra resultat. Det 

finns inga regler som styr hur samarbetet inom partnering ska bedrivas där 

deltagarna ska samverka för att uppnå målet och lösa problem under 

projektets gång. Parter ska använda sina resurser effektivt för att uppnå den 

önskade produkten, genom förståelse, samarbete och förtroende. Om 

partnering ska lyckas på lång sikt måste en kompromissituation tillämpas 
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där alla berörda partner vinner genom att hitta en gemensam lösning 

(Culmsee & Awati 2012; Klein 1997). 

2.6 Upphandling 

I 1 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) står att ”Med 

upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster 

eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt”.  

En beställare köper eller hyr en tjänst, produkt eller utrustning och den 

preciseras av ett avtal mellan två parter (Rotpartner 2018). I ett byggprojekt 

upphandlar byggherren och byggentreprenören tjänster till projektet. En 

byggherre tillhandahåller ett förfrågningsunderlag (FFU) som består av 

ritningar och beskrivningar, som fungerar som underlag för upphandlingen. 

Det innehåller bl.a. grundskiss av byggnaden med dess placering, volym, 

form, tekniska dokument och administrativa föreskrifter (Rotpartner 2018). 

Anbudsgivaren som lämnar det bästa anbudet vinner, där bedömningen 

baseras på byggherrens värdering. (Upphandlingsmyndigheten 2018). 

Avtalslagen är den lag som styr hur ett avtal utförs. Ett avtal kan till exempel 

slutas om ett fastpris för ett visst genomfört arbete eller om en löpande 

timkostnad för arbetet (Nordstrand 2008). 

2.6.1 Lag om offentlig upphandling (LOU) 

När en myndighet handlar upp byggentreprenader, tjänster och varor 

tillämpas lagen om offentlig upphandling (LOU). Det kontrakt som 

upprättas ska gälla för både tjänster och entreprenader, som ska gälla för 

produktion eller både projektering och produktion av en byggnad 

(Upphandlingsmyndigheten 2018). Med LOU ställs krav på att offentliga 

upphandlare tillämpar offentlighet. Med offentlighet menas att varje 

medborgare måste har rätt att ta del av de allmänna handlingarna. 

Myndigheten väljer ett förfarande som uppfyller verksamhetens ändamål 

och behov. De olika förfarandena är öppet förfarande, selektivt förfarande 

och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog 

(Upphandlingsmyndigheten 2018). 
 

2.6.1.1 Konkurrenspräglad dialog  

Varje leverantör har rätt att begära deltagande i upphandlingen. Efter att ett 

antal leverantörer har kommit in i upphandlingen för den upphandlande 

myndigheten en dialog med leverantörerna som har lämnat anbud. Syftet 

med dialogen är att kunna identifiera myndighetens behov på bästa sätt. 

Myndigheten ska ange sina behov, förklara situation och innebörd samt ange 

en preliminär tidsplan. En diskussion förs med anbudssökarna. Myndigheten 

ska få möjlighet att hitta lösningar som täcker deras behov. Till slut ber 
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myndigheten anbudsökarna att lämna ett slutligt anbud. Därefter väljs ett 

anbud med hänsyn till att LOU förfarande följs på ett rättvist sätt (SFS 

2016:1145).  

2.6.1.2 Kontraktsvillkor 

En upphandlande myndighet kan i nuläget ställa krav på hur kontraktet ska 

upprättas, nämligen genom särskilda kontraktsvillkor. Till exempel kan den 

upphandlande myndigheten ställa krav med villkor att anbudssökande ger en 

alternativ miljöprestanda på byggnaden under en livscykel, med särskilda 

kontraktsvillkor. På så sätt ökar chansen att anbudet vinner (Erlandsson et al. 

2018). 

2.7 Projektering 

Projekteringsprocessen har tre olika skeden för att få fram ett resultat i form 

av bygghandlingar (Nordstrand 2008). Första skedet är förlagshandling där 

olika krav på byggnaden tas fram. Det andra skedet är systemhandling där 

anges byggnadens utformning på installations- och konstruktionssystem. Det 

sista skedet är framtagande av bygghandlingar, vilka ska innehålla all 

information för att kunna bygga byggnaden. Här fattas många beslut i 

projektet som till exempel val av stomsystem, material, produktionsmetod, 

etc. (Nordstrand 2008). 

En produktionsmetod ska under projektering definieras för att kunna 

upprätta ett arbets-, tids- och miljöplan (Nordstrand 2008). Det finns olika 

produktionsmetoder att välja mellan i tidigt skede av projektet 

(Prefabsystem 2015). En produktionsmetod styrs av ekonomi och tid, där 

väljs till exempel att bygga på plats eller montera prefabricerade element 

som har producerats i fabrik. 

Platsbyggande kräver större arbetskraft och framförallt rätt kompetens för att 

utföra arbetet. Vidare krävs att man styr arbetsgruppen för att kunna följa 

den fastställda tidsplanen (Prefabsystem 2015).  

De prefabricerade byggnationerna började ta fart efter andra världskriget i 

Västeuropa. Elementen byggdes i fabrik för att sedan användas till att 

producera prefabricerade byggnader, det på grund av bostadsbrist som rådde 

under den tiden. Denna teknik ökade produktionen i byggbranschen (Liu, 

Gong, Wang, & Teng 2018). Det är enklare att bygga med prefabricerade 

element, där uppnås mindre materialspill samt att kompetens inom hantverk 

och murning inte är aktuellt (Nordstrand 2008).                                                         
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2.7.1 Projektörer 

I ett projekt finns det olika arbetsuppgifter där olika projektörer deltar. En 

projekteringsgrupp styrs och organiseras av en projektledare. Projektledaren 

ansvarar för projektet och gruppen samt ser till att roller fördelas till 

medarbetare med rätt kompetens. I projekteringsgruppen ingår en beställare, 

som för sin räkning låter utföra en byggnad. Arkitekten har kunskaper om 

gestaltning av huset och tar fram A-ritningar och rumsbeskrivningar. 

Konstruktören tar fram konstruktionsritningar. Byggentreprenören är den 

som bygger huset genom att planera, styra och följa (Nordstrand 2008). 

2.7.2 Handlingar 

Programhandlingarna redovisar byggnadens utformning och storlek, krav-

specifikationer, förutsättningar, lokalprogram, tekniska standard, 

verksamhetsbeskrivning etc. (Nordstrand 2008). 

Systemhandlingar innehåller ritningar och tekniska beskrivningar, som 

redovisar byggnadens installationssystem, utformning och konstruktion 

(Nordstrand 2008). Konstruktionen utvärderas för den valda utformningen. 

Även installationer, energiberäkningar, materialanvändning, 

utrymningsvägar, bullerskydd utvärderas för att avgöra om de uppfyller 

kraven i programhandlingarna. Under systemskedet görs även en 

kostnadskalkyl, arbetsmiljöplan och bygglovsansökan (Nordstrand 2008).  

Bygghandlingar består av de ritningar, förteckningar och beskrivningar som 

behövs för att kunna starta byggnadens produktion (Nordstrand 2008). Här 

tas olika dokument fram, som rumsbeskrivningar, konstruktionsritningar, El- 

och VVS-ritningar, vilka fungerar som underlag för produktionen.  
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Psykiatrilokalen i Oskarshamn 

Det studerade byggprojektet avser en ny psykiatrilokal i Oskarshamn, se 

Figur 5. Den ska byggas som en samlad och samordnad lokal nära sjukhuset. 

 

Figur 5: Den nya psykiatrilokalens sydvästra fasad (Med medgivande av Landstinget i 

Kalmar län 2018). 

Byggnaden består av tre våningar och placeras mellan sjukhuset och den 

befintliga byggnad 14, och har en total bruttoarea på 5550 m2. Plan ett har en 

bruksarea på 1530 m2, plan två 1870 m2 och plan tre 1830 m2. Byggnadens 

inplacering och utformning på sjukhusområdet visas i Figur 6 med orange 

färg.  

 

Figur 6: Placeringen av den nya psykiatrilokalen visas av den orangefärgade figuren (Med 

medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 
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3.1.1 Stomsystemet 

Stomsystemet i den nya psykiatrilokalen är en samverkanskonstruktion 

mellan stål och betong. Figur 7 visar stomsystem i plan ett och Figur 8 plan 

två. Ytterväggarna är bärande prefabricerade och platsgjutna väggar i 

betong. 

 

 

Figur 7: Psykiatrilokalens stomsystem plan ett (Med medgivande av Landstinget i Kalmar 

län 2018). 

 

Figur 8: Psykiatrilokalens stomsystem plan två (Med medgivande av Landstinget i Kalmar 

län 2018). 
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Det invändiga systemet består av pelare-balksystem i stålstomme. Stålbalken 

är en composite-balk (SWT) och stålpelaren är ett SWT-konstruktionsrör, se 

Figur 9a och b. 

  

 

a)                                                                           b) 

Figur 9: a) SWT-balk och b) stålpelare av SWT-konstruktionsrör (Med medgivande av 

Scandinavian WeldTech 2018b). 

På composite-balkar vilar ett håldäckselement (HD/F), se Figur 10. 

 

 

Figur 10: Håldäckselement som användes i det befintliga stomsystemet (Med medgivande 

av Strängbetong 2018). 

Den norra och östra sidan av byggnaden hamnar mot en suterräng. Den 

delen utformades med stödmur av platsgjuten betong, för att ta upp 

jordtryck, se Figur 11, 12 och 13. 

 

 

 Figur 11: Den rödmarkerade linjen hamnar mot suterräng, som utförde med platsgjuten 

betong för att ta upp jordtryck. 
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Figur 12: Fasad norr som hamnar mot en suterräng (Med medgivande av Landstinget i 

Kalmar län 2018). 

 

Figur 13: Fasad öster som hamnar mot en suterräng (Med medgivande av Landstinget i 

Kalmar län 2018). 

Stomplanritningen och sektion A-A kan ses i Figur 14a och b. 

 

 
 

Sektion A-A 

a)                                                                                   b) 

Figur 14: Figur a) stomsystemet i den nya psykiatrilokalen i Oskarshamn och i b) sektion 

A-A genom bygganden (Med medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 

3.1.2 Ytterväggar 

I psykiatrilokalen i Oskarshamn har fem olika ytterväggstyper använts. 

Ytterväggarna har olika funktioner beroende på dess placering. Yttervägg ett 
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(YV1) är en bärande och prefabricerad betongvägg, som består av två 

betongskikt som förbinds med ingjutna rostfria förbindelsestegar. Mellan 

betongskikten ligger värmeisolering av stenull. YV1 har en total 

väggtjocklek på 520 mm, se Figur 15a. Yttervägg två (YV2) är en bärande 

och platsgjuten betongvägg, se Figur 15b nedan. Ytterväggarna tre och fem 

(YV3 & YV5) är bärande och platsgjutna betongväggar, deras uppgift är att 

ta emot jordtrycket och vertikal last, se Figur 16a och 17. Yttervägg fyra 

(YV4) är en icke bärande träregelvägg, se Figur 16b. 

 

  

a)                                                                       b) 

Figur 15: Två betongytterväggar som används i det befintliga stomsystemet där a) är 

yttervägg 1 som består av tegelfasad, betong och stenull och b) är yttervägg 2 som består 

av puts, stenull och betong (Med medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 

  

a)                                                                           b) 

Figur 16: Två ytterväggar som används i det befintliga stomsystemet där a) är ytterväggen 

3 som kopplas med bjälklaget och med ytterväggen på våning två och b) är ytterväggen 4 

som består av träreglar (Med medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018).  
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Figur 17: Ytterväggen 5 som består av fiberduk, cellplast och betong (Med medgivande av 

Landstinget i Kalmar län 2018). 

Bärningen i YV1 ligger i det inre tjockare betongskiktet, se Figur 15a samt 

Figur 18a och b. 

 
 

a)                                                                   b) 

Figur 18: Ytterväggen av betong (YV1) med tegelfasad i den nya psykiatrilokalen i 

Oskarshamn där a) visar ytterväggens fasad och b) ses ytterväggens innersida (Med 

medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 

Materialåtgången för stomsystemet i psykiatrilokalen har räknats fram 

baserat på K-ritningar från projektet, se Tabell 6. 

Tabell 6: Olika typer av ytterväggar som används i psykiatrilokalen; area och 

materialåtgång. 

Materialåtgång 

befintliga 

ytterväggar 

Huvud-

material 

Area 

[m2] 

Betong 

[kg] 

Trä 

[kg] 

Stenull 

[kg] 

Cellplast 

[kg] 

Gips 

[kg] 

Tegel 

[kg] 

Summa 

[kg] 

YV1 Betong 1639  826 056 - 40 975 - - 80 354  947 385 

YV2 Betong 94 67 680 - 1880 - - - 69 560 

YV3 Betong 225  216 000 - - 900 - -  216 900 

YV4 Trä 61 - 706 1891 - 595 - 3192 

YV5 Betong 42 40 320 - - 168 - - 40 488 
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De prefabricerade ytterväggarna (YV1) i den nya psykiatrilokalen utgör ca 

74 % av de totala ytterväggarna i psykiatrilokalen, se Figur 19. YV1 väljs 

därför ut för vidare undersökning och en alternativ utformning av denna 

vägg i byggandens klimatskärm föreslås och utvärderas. Avsikten är att 

jämföra alternativa lösningar med avseende på koldioxidutsläpp och 

energiförbrukning både relaterat till produktionen med olika material och till 

driftsfasen för vilken transmissionsförluster genom ytterväggar jämförs. 

  

Figur 19: Materialandel för ytterväggar i det befintliga stomsystemet. 

3.2 Byggprocessen i partneringprojektet 

Projektet startade efter behov av en ny psykiatrilokal i Oskarshamn. 

Landstinget började med att ta fram ett förfrågningsunderlag med några 

dokument om behovsanalys, en grundskiss på placering av byggnaden och 

några tekniska dokument.  

Förfrågningsunderlaget användes för upphandling av ett partneringprojekt 

enligt LOU. Ett antal kriterier för upphandlingen sattes upp. Kriterierna 

handlade om krav på presentation av organisationen, kompetenser och 

kunskaper hos tre anbudsgivare.  

En slutlig intervju genomfördes varefter den vinnande anbudsgivaren utsågs, 

baserat på en samlad poäng. Skanska vann anbudstävlingen utifrån 

kostnaden för projektet och de uppsatta kriterierna. Skanska blev antagen 

som byggentreprenör, att både projektera och producera en färdig byggnad. 

Detta resulterade i ett entreprenadkontrakt mellan partnerna. Kontraktet 

upprättades enligt ABT 06 (2007) för totalentreprenader. Skanska handlade 

upp sina underentreprenader som stomleverantör, arkitekt och konstruktör 

på samma sätt. Både Skanska och landstinget arbetade med sina 

projekteringsgrupper i partneringprojektet, se Figur 20. 

74%

5%

17%
1% 3%

Material andel (Ytterväggar)

YV 1 YV 2 YV 3 YV 4 YV 5
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Figur 20: Organisationen som omfattar alla deltagare i partneringprojekt i Oskarshamn 

(Med medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 

Beställaren ledde tre av de fyra grupperna, nämligen grupper med fokus på 

funktionsplanering, byggprojektledning samt utrustning för driftstart. En 

organisation bildades och omfattade alla deltagare i projektet, både från 

beställarsidan och entreprenörssidan. I projektet tillämpades olika forum och 

olika mötesformer som projekteringsmöten, projektrådsmöten och 

projektkoordineringsmöten. I viktiga frågor togs beslut om projekteringen i 

projektrådsmöten där representanter från både landstinget och Skanska var 

närvarande. Projekteringsprocessen omfattade fyra faser. I varje fas togs 

ritningar och beskrivningar fram. Det började med programhandlingar (Fas 

0), systemhandlingar (Fas 1), bygghandlingar (Fas 2) och driftsfasen (Fas 3), 

se Figur 21. 

 

Figur 21: Partneringprocessen i projektet i Oskarshamn (Med medgivande av Landstinget i 

Kalmar län 2018). 
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En godkännandeprocess tillämpades under projekteringsprocessen. I varje 

fas genomfördes tre steg där arbetsmaterial togs fram, handlingar granskades 

och sedan godkändes, se Figur 22. 

 

Figur 22: Godkännandeprocessen i projektet Oskarshamn (Med medgivande av Landstinget 

i Kalmar län 2018). 

Landstinget ansåg att strukturen på partnering var till stor hjälp för att både 

projektera och producera en färdig vårdlokal. Strukturen med partnering 

avser bra kommunikation, bra arbetsklimat samt en strukturerad 

konfliktlösning, se Figur 23. 

 

Figur 23: Gemensam konfliktlösning. Det som verksamheten inte kommer överens om i 

projektet (Med medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 

Det fanns även en planeringsledare som genom enkäter utförde frågor till 

deltagarna om bl.a. arbetsklimatet i arbetet. Resultatet togs sedan upp under 

projektrådet tillsammans med partneringledarna för att granska frågorna som 

entreprenaden skulle arbeta vidare med. Frågorna handlade om 

nyckelfaktorer som var uppsatta för partneringprojektet. Syftet med 

nyckelfaktorerna var att skapa en god arbetsmiljö mellan olika intressenter i 

projektet, se Figur 24. 

 

Figur 24: Nyckelfaktorer som tillämpades i partneringprojektet i Oskarshamn (Med 

medgivande av Landstinget i Kalmar län 2018). 



 

28 

Al Sahi & Athanasiadis 

4 Principer för att välja stomlösningar 

4.1 Val av stomsystem och minimering av materialåtgång 

Det finns olika perspektiv som styr valet av stomsystem. Processen går ut på 

att väga in kostnad, tid och kvalité med de förutsättningar och krav-

specifikationer som avser byggnaden. Vidare ska egenskaper på olika 

stomsystem studeras för att välja ett system som uppfyller förutsättningar 

och kravspecifikationer. Vid val av ett stomsystem preciseras kraven på ett 

eller flera stomalternativ. Jämförelse görs för olika alternativa stomsystemet 

som kan vara tänkbara för byggnaden. Processen kallas för 

iterationsprocessen (Danewid et al. 1999), se Figur 25. 

 

 

Figur 25: Iterationsprocessen vid val av stomsystem (Med medgivande av Danewid et al. 

1999).   

Det finns möjlighet att minimera kostnader och produktionstid samt 

miljöpåverkan som är relaterad till materialåtgången genom att bygga med 

slankare och tunnare konstruktioner. För pelar-balksystem i stål och trä finns 

det exempelvis två sätt att bygga, nämligen genom att välja kontinuerliga 

pelare med upplagda balkar eller kontinuerliga balkar, där pelarna sitter 

mellan varje våning. Med kontinuerliga pelare bli det färre pelare att 

montera, vilket sparar tid. Med kontinuerliga balkar kan det å andra sidan bli 

mindre kostnader och materialåtgång, då balken ligger på flera stöd. 

Fördelen här att nedböjning reduceras. Det ger också bättre möjlighet till 

smidig inplacering av bjälklag då inga stålpelare står i vägen. För bärande 

ytterväggar i betong ska det användas så lite cement som möjligt. Större 

mängder cement bör t.ex. inte användas för att minska torktiden för 

betongen. I viss utsträckning kan cement ersättas med till exempel flygaska 

och slaggprodukter från stålindustrin (Danewid et al. 1999). 
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4.1.1 Förutsättningar avseende alternativa stomlösningar 

De alternativa lösningarna ska vara likvärdiga med den befintliga 

ytterväggen YV1 med avseende på bärförmåga, brand- och bullerskydd. Den 

övriga stommen som består invändigt av pelar-balksystem i stålstomme med 

håldäckselement (HD/F) förutsätts kunna vara oförändrad. I det befintliga 

stomsystemet har i suterrängplan två olika väggtyper YV3 och YV5 använts 

för att ta upp jordtryck. Ytterväggarna som hamnar mot suterräng, 

markerade med svart linje, ändras inte. Ändringen avser alltså endast den 

rödmarkerade delen i byggnaden, se Figur 26a och b.  

  

a)                                                                             b) 

Figur 26: Alternativ stomförslag som avser på den rödmarkerade linjerna där a) är plan ett 

och b) är plan 2–3. 
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5 Metod 

För att genomföra denna fallstudie insamlades data genom intervjuer, 

litteraturstudie, projektets handlingar och beräkningar. Intervjuerna 

synliggjorde samarbetet inom partnering och klargjorde valet av 

stomsystem. Genom projektets handlingar samlades information om olika 

processer gällande byggnationen. Handlingarna omfattar förutsättningar, 

kravspecifikationer och upphandlingar för en offentlig lokal. Det befintliga 

stomsystemet studerades genom ritningar och beskrivningar från projektet. 

Gamla studier gällande miljöpåverkan användes för beräkningar av 

koldioxidutsläpp vid tillverkning av material och energiförbrukning i 

driftsfasen. Genom litteraturstudien samlades information gällande 

arbetssättet partnering och olika materialegenskaper. För att på bästa sätt 

genomföra denna undersökning har främst kvalitativ och delvis kvantitativ 

metod använts. 

5.1 Projektets handlingar 

Dokumentation från projektets handlingar som program-, system- och 

bygghandlingar studerades för att granska projekteringsprocessen samt 

komma fram till vad som styrde stomvalet. Ritningar studerades för att ta 

fram material och dimensioner för beräkningar för det befintliga 

stomsystemet och de alternativa lösningarna.  

5.2 Intervjuer 

Intervjufrågorna behandlade olika aspekter som påverkade och avgjorde 

valet av det befintliga stomsystemet, såsom miljöpåverkan och 

energiförbrukning samt brand- och bullerskydd. Frågorna var riktade till 

medlemmar av projektets projekteringsgrupp och till vissa beslutfattare i 

projektet. Eftersom informationen som samlades in skulle vara en del av 

underlaget för granskningen, var det viktigt att intervjua de berörda som tog 

beslut om stomsystem och materialval. 

De berörda aktörerna som valdes för intervjuer hade olika roller i projektet, 

som beställare, projektledare, arkitekt och byggentreprenör. Att ta del av 

aktörernas kompetens och erfarenhet var viktigt för att kunna synliggöra 

fördelar och nackdelar med stomvalet samt arbetssättet partnering. Frågor 

som riktats till aktörerna handlade om utformning, konstruktion, 

brandsäkerhet, akustik och miljöprestanda. Syftet med dessa var att ge ökad 

förståelse för de val som gjordes samt en hjälp för att identifiera rimliga, 

alternativa lösningar till delar av det befintliga stomsystemet. 
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5.3 Beräkningar 

5.3.1 Dimensionering 

För lastnedräkning användes tillgängliga konstruktionshandlingar för 

psykiatrilokalen. Vid dimensionering av limträbalkar och limträpelare 

användes Eurokod 0 (SIS 2002a), Eurokod 1 (SIS 2002b) och Eurokod 5 

(SIS 2014) samt Limträhandboken (Svenskt Trä 2016a, 2016b). För 

dimensionering av limträstomme, se Bilaga 1. 

5.3.2 Transmissionsförluster 

För att kunna ta fram en alternativ yttervägg med bättre U-värde än den 

befintliga betongytterväggen valdes en träregelvägg med tegelfasad från 

leverantören PAROC (2018), med bättre λ-värde på isolering än vad som 

användes i de ursprungliga väggarna, för beräkning av U-värde, se Bilaga 2. 

För beräkning av transmissionsförluster användes en tabell där gradtimmar 

anges för olika zoner. Transmissionsförlusterna och energikostnad genom 

transmissionsförluster beräknades för både alternativ och befintlig stomme, 

se Bilaga 3. Den totala transmissionsförlusten som sker genom byggnadens 

olika delar i det befintliga stomsystemet beräknades och kan ses i Bilaga 4. 

Klimatdata användes också vid val av medeltemperatur i Kalmar län, då 

psykiatrilokalen ligger i Kalmars zon.  

5.3.3 Koldioxidutsläpp 

Materialåtgången beräknades i respektive yttervägg, se Bilaga 5, 6, 7 och 8. 

De totala koldioxidutsläppen togs fram för tillverkning av den befintliga och 

alternativa ytterväggens area. För beräkning av koldioxidutsläpp användes 

tidigare forskningsresultat av Fossdal (1995) om miljöpåverkan vid 

tillverkning av olika stommaterial.  

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i intervjuerna bör ligga på en hög nivå eftersom frågor 

utformades till insatta aktörer i projektet, detta efter att skribenterna studerat 

projektets handlingar. Frågorna anpassades utifrån respondentens 

arbetsområde till projektet där till exempel frågorna till arkitekten handlade 

om utformning, flexibilitet och dagsljus. Reliabiliteten bör även vara hög för 

beräkningarna eftersom dessa är utförda enligt gällande normer och 

föreskrifter samt granskade av båda författarna.     

Validiteten i det som framkom i intervjuerna bör ligga på en hög nivå, där 

intervjufrågorna handlade om projekteringsprocessen för projektet och det 
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befintliga stomsystemet som aktörerna tillsammans har projekterat. Vid 

beräkningar av den alternativa stomsystem valdes relevanta material och 

mått, baserade på projektets ritningar och beskrivningar. När det gäller 

miljöbelastning kan det verkliga resultatet påverkas av detaljer i 

produktionsmetoder, avstånd för transporter av material etc. Detta kan i viss 

mån begränsa validiteten i jämförelserna. 
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6 Genomförande 

6.1 Studie av projektets handlingar 

Information om projektets handlingar fanns tillgängliga i landstingets 

databas. De handlingar som studerades var förstudie, behovsanalys, 

program-, system- och bygghandlingar. Genom projektets handlingar och 

med utgångspunkt i svar från intervjuer analyserades delar av 

projekteringsprocessen till den nya psykiatrilokalen i Oskarshamn.  

6.2 Intervjuer med aktörer  

Byggherren tillhandahöll en lista med kontaktuppgifter till alla aktörer som 

var inblandande i projektet och frågor att ställa till de olika aktörerna 

förbereddes. Frågorna syftade till att ge förståelse för byggprocessen från 

förutsättningar till valet av stomsystemet.  

Frågorna skrevs ner före den första personliga intervjun och svaren 

transkriberades samma dag eller dagen efter. För återstående intervjuer 

justerades frågorna om den redan genomförda intervjun gav oförväntade 

svar. Frågor till byggentreprenören handlade om produktionstid eftersom 

byggentreprenören var den som planerade och styrde genomförandet. 

Anteckningar såväl som ljudinspelningar gjordes vid några av intervjuerna 

för att ge ett bra underlag för den efterföljande bearbetningen. De svar som 

rapporteras från intervjuerna är alltså inte alltid ordagranna svar från 

respondenterna. Respondenternas svar sammanställdes för att ta reda på hur 

och varför stomsystem av prefabricerade ytterväggar hade valts och hur 

processen gått till.  

Förutom att ta reda på byggprocessen handlade frågorna även om de 

alternativa stomlösningarna. Detta för att på så sätt få information om det 

var ett rimligt alternativ genom respondenternas kunskaper, kompetens och 

erfarenhet. 

6.3 Alternativa stomlösningar 

Ritningarna för plan ett till tre samt väggsektioner för olika väggar i den 

befintliga stomsystem studerades. Ritningarna var ett underlag för att kunna 

dimensionera, rita, beräkna och beskriva de alternativa stomlösningarna. 

Först identifierades delar i stomsystemet där alternativa konstruktioner 

skulle vara tänkbara. Sedan valdes två alternativa stomlösningar i pelare-

balksystem av stål respektive limträ. Alternativa stomlösningar som valdes 

utvärderades sedan avseende transmissionsförluster och koldioxidutsläpp. 

De två alternativa lösningarna var följande: 
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1. Alternativ ett var ett pelare-balksystem i stål med icke bärande 

träregelvägg, mineralull och platsbyggd tegelfasad (YV1A). 

Stålkonstruktionen bestod av 200 x 200 x 6,3 mm VKR-pelare och 300 

mm IPE-balk med håldäckselement (HD/F). Balkarna hade en spännvidd 

på 6 meter och pelarna hade en kontinuerligt höjd på 12,5 meter, se 

Figur 27.  

  

 

a)                                            b)                                             c) 

Figur 27: Stålkonstruktion a) IPE-balk och b) VKR-rör (Med medgivande av BE Group 

2018) samt c) pelare-balksystem i stål (Med medgivande av Scandinavian WeldTech 

2018a). 

2. Alternativ två var ett pelare-balksystem i limträ med icke bärande 

träregelvägg och platsbyggd tegelfasad. Träkonstruktionen bestod av 

limträpelare av dimensionen 215 x 720 mm och limträbalkar av 

dimensionen 215 x 720 mm, hållfasthetsklass GL30c med 

håldäckselement (HD/F). Balkarna hade en spännvidd på 6 meter och 

pelarna hade en kontinuerligt höjd på 12,5 meter, se Figur 28. 

   

a)                                             b)                                              c) 

Figur 28: Träkonstruktion a) limträ-balk, b) limträ-pelare (sektion) (Med medgivande av 

Svenskt Trä 2018) och c) pelare-balksystem i trä (Med medgivande av Videum 2018). 

Till de alternativa stomlösningarna valdes en träregelvägg med tjocklek 503 

mm som bestod av tegelfasad, två isoleringsskikt, stående träreglar, en 

plywoodskiva och en gipsskiva, se Figur 29a och b. 
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a)                                                                                b) 

Figur 29: a) Sektion genom den alternativa träregelväggen och b) ytterväggens illustration 

från PAROC (Med medgivande av PAROC 2018). 

Stomplanritningen med dess cc-avstånd på pelare och balkar för de 

alternativa lösningarna kan ses i Figur 30. 

 

 

Figur 30: Stomplanritningen för de alternativa lösningarna med dess cc-avstånd mellan 

pelare. 

6.3.1 Dimensionering 

Stomritningarna för de alternativa stomsystemen ritades med samma yta 

som det befintligt stomsystem med hjälp av Auto Cad. Pelare och balkar 

placerades med ett cc-mått på 6 m. Stålkonstruktionen dimensionerades inte. 

Där valdes samma mått som för det befintliga stomsystemet. 

Träkonstruktioner dimensionerades med utgångspunkt från laster som 

egentyngder, vindlaster, snölaster och nyttiga laster genom handberäkning i 

datorprogrammet Mathcad. Vid dimensionering av stommen och lasterna på 

stommen användes Eurokod 0 (SIS 2002a) och Eurokod 1 (SIS 2002b) och 
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för dimensionering av träkonstruktioner användes Eurokod 5 (SIS 2014; 

Svenskt Trä 2016a, 2016b). 

6.3.2 Transmissionsförluster 

För de alternativa stomsystemen gjordes handberäkning för att få fram U-

värdet i Word. Vid beräkningen användes dimensioner och λ-värden från 

Sandin (2010) och från PAROC (2018). U-värdet för det befintliga 

stomsystemet var angivet från energiberäkningen för psykiatrilokalen. U-

värdet beräknades genom handberäkning enligt ekvation 1 och 2. 

Transmissionsförluster beräknades för träregelväggen och för den 

prefabricerade betongväggen för en antagande innetemperatur på 21°C. 

Utomhustemperaturen för Kalmar zon på 7 °C användes tillsammans med 

innetemperaturen på 21 °C som gav gradtimmar °C·h/år utifrån en tabell i 

Warfvinge & Dahlblom (2010). SMHI:s beräkning av en byggnads 

innertemperatur visade en balanstemperatur på 17 °C (SMHI 2015). 

Resterande temperaturhöjning har skett genom de interna värmetillskotten 

från människor, maskiner samt solinstrålning. Dessutom varierar 

balanstemperaturen med årstiderna eftersom solinstrålningen varierar över 

året. Vid beräkningen av transmissionsförluster användes ekvationen 3.   

6.3.3 Koldioxidutsläpp 

Beräkningen av materialåtgång för det befintliga stomsystemet utfördes med 

datorprogrammet Mathcad. Ytterväggarnas yta har baserats på K-ritningar 

från projektet. Materialåtgången beräknades utifrån att ytterväggarna har 

samma yta minus samma fönsterstorlek för att ge en rättvis jämförelse. 

Jämförelsen baserades på typ av material, tjocklek och massan som beror på 

materialets densitet. Genom att multiplicera materialets tjocklek, densitet 

och åtgång togs den totala materielmängden fram för alla typer av 

ytterväggar i den befintliga stommen. Koldioxidutsläpp för varje material 

beräknades vid tillverkning av olika stommaterial i de befintliga och 

alternativa ytterväggarna. I rapporten användes uppgifter om 

koldioxidutsläpp från Dodoo et al. (2012). 
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7 Resultat  

7.1 Intervjuer med aktörer 

Intervjun med Magnus Pettersson, byggprojektledare. 

Magnus Pettersson var byggprojektledare, projekteringsledare och 

kontrollansvarig i projektet och arbetar som byggkonsult på Solid 

Byggkonsult i Oskarshamn AB. 

Vilka för- och nackdelar finns det med partnering i jämförelse med andra 

entreprenadformer? 

– Fördelar med partnering är att jobba i ett lag och dra nytta av alla 

erfarenheter och kunskaper. För landstingets del kostar driften av ett sjukhus 

mycket pengar. Det tar endast ett och halvt år för driftskostnaden att komma 

upp till samma nivå som investeringskostnaden. Det är viktigt för 

landstinget att byggnaden anpassas till verksamheten och får rätt funktion 

och kvalité där inga onödiga kostnader uppstår. Landstinget ska ta in 

kunskaper tidigt i projektet och försöka optimera byggnationen utifrån bästa 

system-, material- och teknikval. Med partnering blir det ofta bra 

kommunikation och arbetsklimat i samarbetet. Partnering främjar att alla kan 

komma till tals och säga vad de vill och vad de tycker. Vi jobbar med visuell 

planering där viktiga frågor kan diskuteras med alla deltagare i projektet 

[Partnering beskrivs i avsnitt 2.5.3].  

 

En nackdel kan vara att byggkostnader kan bli högre eftersom det kostar att 

ha många människor inblandade och involverade i projektet, men fördelen 

med en stor grupp är att man sparar tid och mindre fel uppstår vid 

produktionen. 

Hade landstinget en klar bild av vad som hade högst prioritering i detta 

projekt? 

– Ja. De har gjort grundkalkylen på kostnader som baseras på vad som är 

nödvändigt att bygga för att få bra slutresultat. Sedan hade de en lista med 

saker som de hade som önskemål, till exempel solceller på taket.  

Vilka utmaningar fanns det under projekteringsprocessen? 

– Den största utmaningen var ekonomiska frågor, dvs. om kostnader för 

tillkommande arbeten. 

Är det svårt att hantera många människor i ett projekt? 

– Ja, det är svårt. Därför finns det olika forum och olika mötesformer som 

projekteringsmöten, projektrådsmöten och projektkoordineringsmöten. I 

viktiga frågor tas beslut om projekteringen i projektrådsmöten, där det sitter 

med representanter från både landstinget och byggentreprenören.  
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I det här projektet har vi jobbat mycket med en planeringsledare som utför 

enkäter och genom dessa frågar deltagarna om bl.a. arbetsklimatet i arbetet. 

Resultatet tas upp under projektrådet tillsammans med partneringledarna för 

att titta på vilka frågor som vi ska arbeta vidare med. Vi hade en 

samverkansdag där även hantverkarna var med. Där diskuterades olika 

frågor för att genom dessa få fram en handlingsplan och på så sätt se vad vi 

är bra och mindre bra på. 

Hur uppnås bättre arbetsklimat och samarbete i partnering? 

– Genom människornas vilja, engagemang och roller som är olika i varje 

projekt och kan påverka partneringsamarbetet. Landstinget har ett till 

liknande projekt i Kalmar. Det har inte fungerat lika bra som i projektet i 

Oskarshamn, på grund av att det inte är samma förutsättningar. 

Intervjun med Aron Aspenström, arkitekt Tengboms. 

Aron Aspenström är gestaltningsansvarig och ansvarar för den 

arkitektoniska utformningen av psykiatrilokalen. 

Var partnering ett bra arbetssätt för dig som arkitekt? 
– Ja, bra samarbete där alla är delaktiga. Det var jättebra samarbete med 

framför allt Skanska, Strängbetong och WSP. Det var till exempel viktigt 

med dagsljus och vi jobbade för att lösa detta. Vi jobbade tätt ihop med 

övriga partneringdeltagare som hade kunskaper om gestaltning, konstruktion 

och ekonomi. 

Var era ritningar anpassade till ett specifikt stomsystem?  
– Jag kom in i arbetet när vi reviderade programhandlingen. Ändringar som 

gjordes då var bl.a. att byggnaden ändrades från 2 till 3 våningsplan. 

Stommen ändrades från icke bärande delar i byggnadens fasad till bärande 

prefabricerade ytterväggar. Detta medförde stora ändringar på handlingarna. 

Ritningar blev sedan anpassade till detta stomsystem.  

Vad kan arkitekten styra eller ha förslag på gällande valet av stomsystem? 

– I det här projektet bestämdes stomsystemet tillsammans med landstinget 

och Skanska. Vi tittade på de olika stomalternativen för att se för- och 

nackdelar avseende planlösningar, byggnadsekonomi, flexibilitet och 

fasadestetik. Ju tidigare ett stomsystem väljs desto enklare blir det, dvs. man 

slipper göra om. Alla ska vara kostnadsmedvetna och ha en tydlig bild av 

ekonomin. 

Vilka för- och nackdelar har bärande ytterväggar respektive pelare-

balksystem gällande flexibilitet för förändring i fasad och dagsljus?  
– På bärande ytterväggar finns det inte lika många möjligheter att variera 

fönstrens placering. Det blir mer som en begränsning och möjligheten till 

långa fönsterband minskas. Med bärande ytterväggar blir fasaden mindre 

flexibel och det är svårt att förändra i framtiden. På pelare-balksystem kan 

fönstren placeras fritt. Fönstren kan även göras större både i höjd och bredd, 
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om byggnadens energibalans tillåter det [Byggnadsstomsystem beskrivs i 

avsnitt 2.3]. 

Skulle en trästomme kunna vara bra alternativ till psykiatrilokalen? 
– Ja, den skulle kunna ha byggts i trä, dock hade det blivit en helt annan 

byggnad och delvis en annan kostnadskalkyl. Det vanligaste är dock en 

kombination av trä och något annat, t.ex. betong. Om en byggnad är lyckad 

beror framför allt på hur materialet används snarare än på vilket material 

man väljer. Det finns ju jättebra hus med betongstomme, på samma sätt som 

det finns jättebra hus med trästomme och med stålstomme. 

Hur arbetade arkitekten med miljöfrågorna i projektet? 
– Vi jobbade med Sunda Hus kvalificering. Det fanns en energisamordnare i 

projektet som vi hade kontinuerlig kontakt med. Den personen gjorde 

energiberäkningar som användes som underlag i vår modell 

[Miljöcertifiering beskrivs i avsnitt 2.1.2].  

Vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter gällande miljöpåverkan 

kan arkitekten medföra i projektet? 

– Arkitekten bör ha grepp om helheten och därmed också ha övergripande 

koll på vilken miljöpåverkan olika beslut har i projektet. Arkitekten bör vara 

lite av spindeln i nätet även här, men givetvis måste alla inblandade vara ”på 

tårna” och ha samma miljömässiga ambition.  

Intervjun med Tina Gardelin, representant för Landstinget i Kalmar 

län. 
Tina Gardelin är kvalitetsledare bygg i detta projekt och jobbar som 

teknikförvaltare på Landstinget i Kalmar län.  

Hur upphandlandes projektet i Oskarshamn och vilka dokument fanns 

färdiga inför upphandlingen av entreprenaden? 
– Det är ett partneringprojekt, det vill säga en typ av samverkansentreprenad 

upphandlad enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) [LOU beskrivs i 

avsnitt 2.6.1].  

I första skedet jobbade arkitekten med ytan, behovsanalys och husets form. 

Ett förfrågningsunderlag var färdigt och det var inte så stort. Det var ett antal 

kvadratmeter som skulle byggas och en grundskiss på var huset skulle 

placeras. Några tekniska dokument samt ekonomiska- och 

kvalitetsförutsättningar. Anbud lämnades i förfrågningsunderlaget (FFU) 

[FFU beskrivs i avsnitt 2.6]. 

Flera stora företag lämnade anbud och det var Skanska som blev antagen 

utifrån ett antal kriterier som sattes upp. De presenterade sitt anbud, 

organisation, kompetenser och kunskaper. Vi hade krav på presentation av 

organisationen och en intervju med dem. Vidare kunde samarbetsformen 

utvärderas. Handlingarna skulle tas fram av totalentreprenaden då 

projekteringen ingick i upphandlingen. [Kriterierna som landstinget satte 

https://www.linkedin.com/in/tina-gardelin-188164bb
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upp är samma som i Lag om offentlig upphandling och beskrivs i avsnittet 

2.6.1]. 

Varför är partnering ett bra arbetssätt för er? 
– Det var medvetet val att ha partnering eftersom vi har med våra 

entreprenörer och projektörer. På så sätt kan man få bättre kvalité och högre 

förståelse för byggnadens funktion och användning. Det var också bra för att 

få med byggentreprenörens produktionserfarenhet i projekteringen. Den 

traditionella metoden för oss är att först ta fram bygghandlingar som sedan 

blir som underlag för upphandling av entreprenörer. [Utförandeentreprenad 

beskrivs i avsnitt 2.5.1].  

Vilken nivå inom Miljöbyggnad ska uppnås i den nya psykiatrilokalen? 

– Vi har ett krav att uppnå Miljöbyggnad silver som är ett slutmål och vi 

brukar inte certifiera eller genomföra hela externa kontrollprocessen. Vi har 

15 indikatorer som målbild för att få ett bra hus och det är en 

grundförutsättning för projektet [Miljöcertifiering beskrivs i avsnitt 2.1.2].  

I vilken skede togs det fram ett stomförslag? 
– Det var en ganska tidig dialog och diskussion. När arkitekten gjorde klart 

planritningarna pratade vi om stommen. Skanska kom med sina kunskaper 

om produktionsmetoder och hade ett önskemål för prefabricerade 

ytterväggar i betong. Vi diskuterade om fasaden och stommen samtidigt 

eftersom det var ett suterrängplan. De frågorna som diskuterades mest var 

produktionstiden, ekonomi och planlösningen. Vi har ett grundläggande 

krav på att våra hus ska vara flexibla, dvs. att de ska kunna byggas om vid 

behov. 

Är det byggentreprenören som bestämde hur huset ska se ut och vilket 

stomsystem som väljs? 

– Nej, det är inte som en totalentreprenad. [Totalentreprenad beskrivs i 

avsnitt 2.5.2]. I partnering är alla aktörer lika part och vi överlåter inte till 

entreprenören att ensam fatta beslut i lika hög grad. Vi ställer många krav 

och bidrar själva med kunskap även under projekteringen. Vi var mycket 

engagerade i framtagandet av husets utformning. 

Det finns ett projektråd som består både av representanter från Skanska och 

landstinget. Man argumenterar för och emot och där ställs upp de 

ekonomiska aspekterna vid val av stomsystem. Ekonomi är ett stort krav i 

vårt projekt eftersom det är skattepengar vi handlar med. Vi ska ha en god 

ekonomisk tanke kring alla våra val. Vi gjorde delar av kostnadskalkylen för 

att se hur mycket det kostar att producera byggnaden. Då landade vi i ett val 

av bärande och prefabricerade ytterväggar [Objektbeskrivningen kan läsas i 

avsnitt 3]. 

Hur ser du på valet av det befintliga stomsystemet i Oskarshamn jämfört 

med en pelar-balksystem och hur resonerar du kring ett pelare-balksystem 

som en alternativ lösning för byggnaden? 
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– Vi använder betong och stål. Vi väljer oftast pelare-balksystem i betong 

för att ha flexibilitet för ombyggnader, förflyttning av fönster och öppningar 

över dörrar i fasaden. Det ger oss en möjlighet att välja olika fasader som 

exempelvis ytterväggsskivan går förbi konstruktionen istället för att ha 

mycket skarv i systemet, vilket påverkar fukt och kallras. Tegelfasad ska 

väljas för att samverka med sjukhuset som är nära byggnaden samt att tegel 

är nästan underhållsfritt.  

De bärande ytterväggarna minskar flexibiliteten. Fördelen med bärande 

yttervägg är att man slipper ha en betongpelare in i lokalen. En annan fördel 

med prefabricerade bärande ytterväggar är att det går mycket fortare att 

bygga med detta system. 

Vi har ett fuktkrav och täthet är en viktig aspekt vid val av stomsystem. Det 

befintliga stomsystemet kräver bra fogning mellan elementen för att uppnå 

fuktkravet. Nackdelen är att det krävs mycket fog eftersom det behövs 

placeras mellan element och att fog måste bytas ungefär vart åttonde år, 

vilket påverkar underhållskostnaderna. 

Hur mycket påverkade ni val av tjockleken i fasaden i den prefabricerade 

ytterväggen (YV1)? 

– Fasaden har vi påverkat i samarbetet med arkitekten och 

byggentreprenören avseende utformning och underhåll. Tjocklek på den 

prefabricerade ytterväggen (YV1) har styrts mycket av kravet på U-värdet 

för det totala energivärdet. Vi har diskuterat mycket om isoleringen i 

ytterväggen. Vi har använt stenull för att den är bättre mot brand och det är 

ett grundkrav. 

Intervjun med Stefan Westblom, representant för Landstinget i Kalmar 

län.  

Stefan Westblom är kvalitetsledare och energistrateg på bygg- och 

förvaltarenheten på Landstinget i Kalmar län. 

Var det endast stora företag som var kvalificerade för att projektera och 

bygga psykiatrilokalen i Oskarshamn eller fanns det möjlighet att alla 

kunde lämna anbud? 

– Vi annonserade som en offentlig upphandling men det ställdes krav på att 

företaget tidigare hade erfarenhet av att jobba med partnering. Vi gjorde det 

i två steg, först gick vi ut med annonsen, sedan bad vi de komma och visa 

upp sin erfarenhet, sitt företag och hur de jobbar med de olika aspekterna 

inom partnering, [Kvalificering enligt LOU beskrivs i avsnitt 2.6.1]. De 

redovisade sin organisation och deras erfarenhet. I det här läget diskuterades 

inte kostnader. Det var företagets organisation och aktörernas kompetenser 

som diskuterades i detta läge. 

Hur ser drift- och underhållskostnader ut för det befintliga stomsystemet 

jämfört med för en trästomme?  
– En trästomme kunde ha varit ett alternativ i denna byggnad som inte var så 
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hög. Den befintliga fasaden med tegel och betong har bättre och längre 

intervall i underhåll jämfört med en träfasad. Valet med trästomme 

analyserade vi inte tillräckligt bra utan vi var tidsmässigt pressade. 

Entreprenörens produktionsmetod spelade stor roll vid valet av det befintliga 

stomsystemet. Vi fick inget pris på ett alternativt stomsystem. Där fanns för 

lite tid att göra den analysen. Skanska tyckte mer om det prefabricerade 

stomsystemet eftersom de enkelt kunde hitta lösningar på det avseende 

produktionen. Vi hade inte mycket dialog där. Det var tidspress som gjorde 

det. Det här var vårt första partneringprojekt så vi har inte hunnit lära oss hur 

vi ska prata ihop oss. Vi lär oss under resans gång. 

Var tiden begränsad för att välja de prefabricerade ytterväggarna i 

betong? 
– Ja, vi la inte tillräckligt mycket tid för analys som vi skulle behöva. Vi 

tvingandes att göra val utefter vad leverantör kunde leverera. Vi hade inte 

många leverantörer att välja mellan och väntetiden på att få det befintliga 

stomsystemet var nästan ett år.  

Intervjun med Mats Kindberg, byggentreprenör Skanska. 

Mats Kindberg är projektchef och ansvarar för ekonomi och framdrift i 

projektet. Mats jobbar som platschef på Skanska. 

Hur blev ni upphandlade och hur upphandlade ni stomleverantören? 

– Vi lämnade anbud på ett förfrågningsunderlag från landstinget sedan 

presenterade vi vårt anbud, organisation, kompetenser och kunskaper. De 

intervjuade oss och vi blev valda för att vi fick bättre betyg jämfört med två 

andra företag. Vi upphandlade stomleverantören på samma sätt som vi blev 

upphandlade. Vi fick tre anbud där Strängbetong vann och landstinget var 

med på upphandlingen. Vi valde en svensk stomleverantör för att det är 

enklare att kommunicera på svenska. 

Är partnering ett bra arbetssätt för er som byggentreprenör? 
– Det var ett nytt arbetssätt för oss och för landstinget att jobba med 

partnering, vilket vi tycker att det är jättebra arbetssätt där alla är delaktiga. 

Landstingets driftavdelning deltar också väldigt aktivt i projektet vilket 

givetvis bidrar. Vi gick på föreläsningar för att se hur patienterna trivs, så att 

vi skulle kunna utforma ett inomhusklimat som de mår bra i. Vi jobbar 

dagligen i olika mötesforum som ekonomimöten, samordningsmöte och VP-

möten. 

Hur ska en byggentreprenör arbeta för att uppnå kort produktionstid och 

låga produktionskostnader?  

– Öka prefabriceringen, effektiva arbetsmetoder med lite spill och slöseri. 

Hur bedömde ni och vilka verktyg användes för att bedöma stomsystemet i 

nya psykiatrilokalen i Oskarshamn? 
– Vi gjorde listor med för- och nackdelar som vi diskuterade kring. 
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Varför har det befintliga stomsystemet i den nya psykiatrilokalen i 

Oskarshamns valts? 

– De prefabricerade bärande ytterväggarna valdes eftersom det fanns 

fördelar med detta stomsystem och nackdelar med pelare-balksystem som vi 

också studerade. Fördelar med prefabricerade ytterväggarna (YV1) är att det 

tar ungefär 10 veckor att montera och har jättebra energivärde. Det finns 

mindre spill på prefabricerade ytterväggar av betong jämfört med andra 

system. Nackdelen är att fogning i horisontella och vertikala sidor i de 

bärande ytterväggarna är ett komplicerat arbete. Dagens produktionsmetod 

är enklare och snabbare.  

Fördelar med pelare-balksystem är att det uppnås bättre täthet till skillnad 

från bärande ytterväggar som har många skarvar mellan elementen.  

Vi har inte gjort en kostnadskalkyl för pelare-balksystem men det kostar 

något mindre än prefabricerade ytterväggar. Det befintliga stomsystemet 

kostade ungefär 22 miljoner kr, där betongytterväggar (YV1) inkl. montage, 

fönster och projektering kostar knappt 9 Mkr exkl. moms. Pelare-balksystem 

i stålstomme och träregelvägg av trä är också något bättre än betong ur 

miljösynpunkt. 

Nackdelen med ett pelare-balksystem är att det innebär längre 

produktionstid, ungefär 30 veckor, för att man måste sätta ställningar och 

väderskydd. Det är svårt att hitta rätt kompetens när det gäller pelare-

balksystem för att det är större brist på kompetens i Sverige idag jämfört 

med för 30–40 år sedan. Det blir mer komplicerat det som är platsbyggt.  

Vi diskuterade lite i början valet av bjälklag om det skulle kunna vara 

plattbjälklag i betong men det tar lång tid att producera. Vi valde en lättare 

HD/F platta på grund av att de kan klara stora spännvidder. 

Hur ska en byggentreprenör arbeta för att minimera miljöpåverkan 

avseende på materialval, energianvändning, materialåtgång och underhåll 

och hur ser du valet av den befintliga stomsystem ur miljösynpunkt? 

– Att aktivt jobba med miljöfrågan tillsammans med beställaren. Det är 

ingen nyhet att betong är dåligt ur miljösynpunkt, så ja prefabricerade 

ytterväggar av betong är dåliga ur miljösynpunkt. Samma sak med stål även 

om pelare-balksystem av stål med utfackningsväggar av trä är något bättre. 

Varför valdes stenull som värmeisolering? 

– För att uppfylla brandkravet från beställaren använde vi stenull trots att det 

är dyrare. I början diskuterades det om att använda cellplast men materialet 

är brännbart. 

Vad gjordes för att minimera drift- och underhållskostnader?  
– Vi har minimerat kostnader genom att beställa en tegelfasad som var 

färdigmonterad i fabrik och hela fasaden ska inte vara täckt av tegel. Vi 

strävande efter att uppnå högre kvalité på byggnaden eftersom den ska stå i 
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100 år. Det var viktigt att minska drift- och underhållskostnaderna så att 

investeringen blir rätt där landstingets fokus ligger på livslängd. Vi jämförde 

inte drift- och underhåll heller utan nöjde oss med de värden vi fick 

energimässigt samt att betongen är underhållsfri. 

7.2 Utvärdering av alternativa lösningar 

De alternativa stomsystemen var följande: 

1. Alternativ ett var pelare-balksystem i stålstomme med icke 

bärande träregelvägg och platsbyggd tegelfasad. 

2. Alternativ två var pelare-balksystem i limträ med icke bärande 

träregelvägg och platsbyggd tegelfasad.  

Den icke bärande träregelväggen med platsbyggd tegelfasad (YV1A) 

utformades alltså för båda alternativa stomsystemen och jämfördes med det 

befintliga stomsystemet, som bestod av prefabricerade betongytterväggar 

(YV1), avseende transmissionsförluster och koldioxidutsläpp. 

7.2.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna minskades med 24,1 % genom YV1A i jämförelse 

med YV1. U-värdet och transmissionsförluster för ytterväggarna kan ses i 

Tabell 7. För beräkning av U-värde och transmissionsförluster, se Bilaga 2 

och 3. 

Tabell 7: Beräkningar av U-värde och transmissionsförluster för YV1 och YV1A samt 

yttervägg enligt Landstingets krav på U-värde. 

Stomsystem U-värde 

[W/m2·K] 

Landstingets 

krav på  

U-värde 

[W/m2·K] 

Transmissionsförluster 

[kWh/m2, år] 

Transmissionsförluster 

[kWh/stomme, år] 

 YV1 0,137 <0,11 16,85 27 619 

YV1A 0,104 <0,11 12,79 20 966 

7.2.2 Koldioxidutsläpp 

Trästommen hade lägst koldioxidutsläpp på 88,8 ton CO2. Stålstommen 

hade 119,7 ton CO2 och betongstomme hade det högsta koldioxidutsläppet 

på 128,7 ton CO2, se Figur 31. För beräkning av koldioxidutsläpp vid 

materialtillverkning, se Bilaga 5, 6, 7 och 8. 
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Figur 31: Koldioxidutsläpp vid tillverkning av stommaterial för det befintliga och 

alternativa stomsystemet. 

Med pelar-balksystem i stålstomme (alternativ ett) uppnåddes 7 % lägre 

koldioxidutsläpp vid tillverkning och med pelar-balksystem i limträ 

(alternativ två) uppnåddes 31 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med det 

befintliga stomsystemet. 
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8 Analys 

8.1 Upphandling och samarbetet i partnering 

Offerten som annonserades för upphandlingen specificerade inte vilket 

stomalternativ som skulle användas. Av den anledning ville beställaren 

samarbeta med en byggentreprenör som hade kunskaper om olika 

byggnadstomsystem. Därefter valde beställaren att tillsammans med den 

vinnande byggentreprenören studera alternativa stomsystem till 

psykiatrilokalen. Beställaren hade ett förslag om pelare-balksystem, vilket 

inte fördes vidare i upphandlingen då partnerna kom överens om bärande 

betongytterväggar. 

Vid kontraktsskrivningen togs ingen hänsyn till byggnadens miljöprestanda 

relaterad till stommens och grundens klimatpåverkan. Där ställdes krav på 

miljöprestanda i produktionsfasen, vilket var att en Miljöbyggnad silver 

skulle uppnås. Miljöbyggnad 2.2 omfattade dock inte klimatpåverkan från 

produktionsfasen, d.v.s. från material och produktion av bl.a. stomme och 

grund, vilket den senare miljöcertifieringen, Miljöbyggnad 3.0, gjorde. 

Landstinget hade fortfarande möjlighet att ställa krav på produktionsfasen 

och hur kontraktet skulle upprättas, nämligen genom särskilda 

kontraktsvillkor enligt LOU. Landstinget kunde ställa krav på miljöpåverkan 

där entreprenörens anbud skulle innehålla alternativa förslag på byggnadens 

miljöprestanda. 

8.2 Partneringprojektet 

Projektet i Oskarshamn var landstingets första partneringprojekt. Valet av ett 

partneringprojekt berodde på olika perspektiv som landstinget ansåg ge 

nytta. Landstinget ville arbeta i ett lag och dra nytta av alla erfarenheter och 

kunskaper. Landstinget hade med sig sina projektörer och representanter 

från verksamheten i projektet för att få bättre kvalité och högre förståelse för 

byggnadens funktion och användning. En annan viktig aspekt var att få med 

byggentreprenörens produktionserfarenhet. Den traditionella metoden som 

landstinget tidigare använt var att först projektera byggnaden, ta fram 

bygghandlingar och sedan använda dessa som underlag för upphandling av 

entreprenörer, så kallad utförandeentreprenad.  

Partneringprojektet omfattade en stor grupp med olika kompetenser och 

erfarenheter som kompletterade varandra under samarbetet, vilket kan 

minimera antalet fel i projekteringsfas. Trots detta kan en stor grupp påverka 

investeringskostnader för projektet så att kostnaderna ökar. 

Risk för dålig arbetsmiljö inom partnering kan ske, om intressenter har olika 

syn på projektet och om resurserna inte används effektivt. För att uppnå den 

önskade produkten i partnering krävs det förståelse, samarbete och 
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förtroende, vilket har skett i detta projekt och stämmer överens med studien 

som gjorde av Culmsee & Awati (2012) och Klein (1997). 

För landstingets del är driftkostnaderna för en vårdlokal höga. Enligt 

landstinget kommer driftkostnaderna, efter att vårdlokalen varit i drift i ett 

och ett halvt år, att komma upp till samma nivå som 

investeringskostnaderna. Det är viktigt att bygga rätt så att inga onödiga 

driftkostnader uppstår i framtiden, vilket uppnås genom partnering enligt 

landstinget. 

8.3 Granskning vid val av stomsystem 

8.3.1 Val av stomsystem 

En viktig aspekt vid valet av stomsystemet i psykiatrilokalen var att bygga 

rätt från början för att undvika onödiga kostnader som kan uppstå under 

byggnationen. Driftskostnaderna i vårdlokalen är höga och därför bör 

byggentreprenören samt beställaren ha undersökt dessa kostnader på djupet. 

En trästomme med tegelfasad kunde ha varit ett alternativ eftersom 

byggnaden inte var så hög. Entreprenören analyserade inte trästommen 

tillräckligt bra eftersom de var tidsmässigt pressade. Entreprenören hade inte 

mycket dialog med beställaren angående stomvalet. 

Samtliga byggnader inom landstinget har hittills haft stommar av betong och 

stål. Landstinget valde att gå vidare med Skanskas förslag, vilket var att 

bygga med bra kvalité och med snabb produktion. Skanska tyckte att det 

fanns fördelar med YV1 avseende produktionsmetod, byggtid, brandskydd, 

bullerskydd, värmelagring och mindre materialspill. 

Landstinget tyckte att det befintliga stomsystemet hade fördelar avseende 

fasaden där tegel och betong har längre intervall i underhåll jämfört med 

andra fasadsystem. Med tegelfasad uppnås även bättre fuktsäkerhet och 

minimalt underhåll, vilket stämmer överens med Bokalders & Block (2009). 

En nackdel är att YV1 har mycket skarv i systemet, vilket påverkar fukt och 

kallras. 

Valet av prefabricerade betongytterväggar kommer att påverka flexibiliteten 

vid eventuella ombyggnationer. Landstinget i Kalmar län väljer oftast 

pelare-balksystem i betong för nybyggnationer av vårdlokaler som ger stora 

möjligheter till ombyggnationer. Valet påverkade även 

transmissionsförlusterna. De prefabricerade betongytterväggarna klarade 

inte landstingets krav på U-värde på högst 0.11 W/(m2•K). Entreprenören 

valde istället att utföra andra byggnadsdelar med lägre U-värde för att på så 

sätt klara energikravet. Kostnaderna påverkades genom att det blev 

nödvändigt att köpa dyrare fönster med bättre U-värde. Valet av 
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prefabricerade ytterväggar i betong påverkade miljöprestanda på byggnaden. 

Enligt beställaren och byggentreprenören kunde byggnaden ha byggts i 

trästomme som har mer fördelar avseende miljöpåverkan.  

Enligt byggentreprenören fanns det fördelar med YV1 avseende 

värmelagring som leder till energibesparing. En studie visar att i byggnader i 

det nordiska klimatet, som exempelvis i Sverige, ger en tung stomme ingen 

stor energibesparing. Genom att välja icke bärande träregelväggar hade en 

större energibesparing uppnåtts jämfört med betongväggar (Dodoo et al. 

2012).  

De prioriteringarna som entreprenören gjorde vid valet av stomsystemet i 

psykiatrilokalen stämmer överens med de prioriteringar som påträffades av 

Hemströms et al. (2011). Det vill säga att frågor om projektets kostnader, 

brandsäkerhet, byggtid, och energieffektivitet gavs högre prioritet jämfört 

med frågan om klimatpåverkan. Entreprenören tittade på två stomalternativ 

för att se för- och nackdelar avseende ekonomi och teknisk funktion. 

8.4 Alternativa lösningar 

8.4.1 Transmissionsförluster  

Transmissionsförlusterna minskades med 24,1 % genom YV1A i jämförelse 

med YV1. Denna minskning beror på att YV1A hade ett lägre U-värde. På 

så sätt medförde den alternativa träregelväggen mindre driftskostnader och 

mindre energianvändning. Träväggar har bättre U-värde jämfört med 

betongväggar med samma tjocklek, vilket stämmer överens med Dodoo et 

al. (2012). 

8.4.2 Koldioxidutsläpp 

Alternativ 1 med pelar-balksystem av stål gav 7 % lägre koldioxidutsläpp 

vid tillverkningen jämfört med det befintliga stomsystemet. Stålmaterialet 

ger väldigt högt koldioxidutsläpp och av den anledningen var det angeläget 

att använda materialet med en bra utnyttjandegrad. Vidare var det 

träregelväggens material och lägre U-värde som minskade 

koldioxidutsläppen, vilket stämmer överens med Dodoo et al. (2012). 

Alternativ 2 med pelar-balksystem i limträ gav 31 % lägre koldioxidutsläpp 

vid tillverkningen jämfört med det befintliga stomsystemet. Det viktigaste 

valet för att minska koldioxidutsläppen kraftigt var trämaterialet som i detta 

fall var limträ. Genom att använda ett pelare-balksystem uppnås mindre 

materialåtgång, vilket också påverkar det totala koldioxidutsläppet. 

Träbyggnader är bättre ur miljösynpunkt, vilket också stämmer överens med 

Dodoo et al. (2012). 



 

49 

Al Sahi & Athanasiadis 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I arbetet presenterades konsekvenserna vid val av stomsystem avseende 

koldioxidutsläpp vid materialtillverkning, energiförbrukningen i driftsfasen 

och transmissionsförluster genom ytterväggar. Val av metoder diskuterades 

där det framkom att både kvalitativ och kvantitativ metod skulle användas 

för att uppnå syftet. De kvalitativa metoderna i form av intervjuer valdes för 

att de gav svar på hur projekteringsprocessen gick till. I intervjuerna ingick 

frågor avseende entreprenadformen, upphandlingen, bedömningar och 

beslutsprocesser i projektet. Den kvantitativa metoden med beräkningar 

användes för att kvantifiera skillnader på mätbara värden mellan det 

befintliga och det alternativa stomsystemet med avseende på 

koldioxidutsläpp och transmissionsförluster.  

I början av studien uppstod ett missförstånd mellan författare och företagets 

handledare, vilket påverkade rapportens syfte och mål. Vidare behandlade 

rapporten många olika aspekter som skulle presenteras, vilket gjorde 

rapporten omfattande och tidskrävande att skriva.  

Vid intervjufasen bör intervjuerna varit klara tidigare för att kunna bearbeta 

informationerna ytterligare och göra en mer detaljerad studie. Det som var 

avgörande var respondenterna brist på tid eftersom de oftast var upptagna 

samt att projektledaren som var med under projekteringsfasen inte kunde 

nås.  

Det skulle vara intressant att tillägga koldioxidutsläpp vid 

materialtransporter för varje km som körs vid leverans av material till 

byggarbetsplatsen. Detta tillägg hade inte påverkat det slutliga resultatet 

mellan de olika stomsystem, däremot hade det visat hur stor miljöpåverkan 

är vid transporter av byggmaterial.  

9.1.1 Projektets handlingar 

Projektets handlingar användes som underlag vid granskning av 

projekteringsprocessen och vid utvärdering av alternativa stomlösningar i 

det befintliga stomsystemet. Diskussionerna handlade om vilket 

stomalternativ som skulle vara relevant utifrån landstingets förutsättningar 

och kravspecifikationer. 

9.1.2 Intervjuer 

Gruppen valde att intervjua fem olika aktörer för att komma fram till hur 

aktörerna arbetade under projekteringsprocessen samt vilka aspekter som 
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styrde valet av det befintliga stomsystemet. Vid framtagning av 

intervjufrågorna diskuterades samtliga frågor som skulle kopplas till varje 

respondent. Det beror på att de har olika roller i projektet. 

9.1.3 Beräkningar 

Beräkningar som gjordes handlade om materialåtgång, koldioxidutsläpp och 

transmissionsförluster genom ytterväggar. Den alternativa ytterväggen 

valdes med bättre U-värde. Det är en grundförutsättning till bättre resultat 

med avseende på klimatskärmens transmissionsförluster vars resultat är 

lägre energiförbrukning i driftsfasen. 

9.1.3.1 Dimensionering 

Vid dimensionering av träkonstruktioner togs inte vindlaster som uppstår på 

taket med i beräkningar och det togs ingen hänsyn till vippning och 

nedböjning av limträbalken. En utnyttjandegrad på 80 % valdes vid 

dimensionering för att minska materialåtgång och koldioxidutsläpp.  

9.1.3.2 Transmissionsförluster 

Vid beräkning av transmissionsförluster har medeltemperaturen använts för 

hela året i Kalmar zon från Sandin (2010). Denna metod resulterade i 

generella transmissionsförluster utan att undersöka varje månad i sig som 

skulle ge ett mer trovärdigt resultat. I studien har ett antagande gjorts där 

innetemperaturen i psykiatrilokalen valdes till 21°C. 

9.1.3.3 Koldioxidutsläpp 

Materialåtgång beräknades för alla ytterväggar i det befintliga stomsystemet. 

På grund av att YV1 utgör ca 74 % av det totala stomsystemet, valdes 

ytterväggen för att beräkna materialåtgång i jämförelsen av koldioxidutsläpp 

för de alternativa ytterväggarna. För att få en likvärdig jämförelse av de 

befintliga och de alternativa ytterväggarna valdes ett fönster med area på 

1,44 m2 i varje yttervägg.  

I en studie (Fossdal 1995) togs det fram olika värde på koldioxidutsläpp vid 

tillverkning och transport av byggmaterial till byggarbetsplatsen. I denna 

studie valdes beräkning av endast koldioxidutsläpp vid materialtillverkning 

utan att ta hänsyn av transporter till byggarbetsplatsen. Analysen för 

transporter har inte genomförts på grund av tidsbrist. En annan orsak är att 

transportens avstånd inte hade varit generell för andra byggande utom endast 

för psykiatrilokalen i Oskarshamn. Det hade varit mer relevant med nyare 

studie för koldioxidutsläpp än studien som genomfördes av Fossdal (1995).  
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Upphandlingen 

Genom att byggherren ställer hårdare krav i förfrågningsunderlag avseende 

klimatpåverkan, där en mer detaljerad utformning av byggnaden anges samt 

en detaljerad behovsanalys, finns det möjlighet för anbudslämnare att förstå 

vad byggherren vill åstadkomma. Det underlättar samarbetet under 

projekteringsprocessen. Underentreprenörer bör handlas upp på samma sätt, 

vilket har gjorts.  

Vid upphandlingen av partneringprojektet framkom inga uppgifter om 

koldioxidutsläpp vid byggnationen. Landstinget ställde istället krav på att 

Miljöbyggnad silver, enligt Sweden Green Building Counsils 

klassificeringssystem, skulle uppnås. Miljöbyggnad 2.2 innehöll inga regler 

för hur stor miljöbelastning en byggnad skulle ha med de valda 

byggmaterialen. Enligt studien kan reglerna i Miljöbyggnad anpassas och bli 

hårdare med avseende på koldioxidutsläpp vid valet av byggmaterial och 

dess mängd. Dessa regler kan styra miljöbelastningen för nybyggnation i 

framtiden eftersom aktörerna idag tänker främst på ekonomin och 

produktionstiden. Reglerna kan kopplas till miljöcertifieringssystem och 

upphandling. Det vill säga att det ska ingå i offentliga upphandlingar där 

krav ställs på miljöberäkningar. 

Den senaste versionen av miljöcertifieringen Miljöbyggnad 3.0 

presenterades våren 2017 där stommen och grundens klimatpåverkan har 

hanterats och ingår i de 15 indikatorerna för bedömningen. Landstinget hade 

möjlighet att ställa krav på hur kontraktet skulle upprättas, nämligen genom 

särskilda kontraktsvillkor. Till exempel kunde landstinget ställa krav med 

villkor att anbudssökande skulle ge en alternativ miljöprestanda på 

byggnaden under en livscykel. 

9.2.2 Samarbetet i partnering 

För att uppnå ett bra samarbete i en partneringprojekt ska nyckelaktiviteter 

uppfyllas som är följande: gemensamt mål, tillit, öppenhet, förtroende, 

förståelse och engagemang. Byggentreprenören visade på att de beslut den 

tagit i första hand har varit för att bygga billigare och snabbare. Beställaren 

ville främst uppnå en kostnadseffektiv byggnad i driftsfasen, vilket kan 

stödjas av intervjusvaren. De svar som gavs kan grunda sig på det ansvaret 

en offentlig beställare har vid hantering av skattepengar, vilket visar sig vara 

strävan för att minimera kostnaderna både i byggfasen och i driftsfasen.  

Arkitektens svar handlade om byggnadens potentiella utformning. 

Projektledaren tycker att genom partnering har det uppnåtts bra samarbete i 

projektet. Landstinget ville gärna ha pelare-balksystem men 

byggentreprenörens vana att bygga i bärande betongytterväggar blev 
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avgörande för stomvalet. Beställaren och byggentreprenören hade inte haft 

en tillräcklig dialog avseende stomvalet på grund av tidspress.  

9.2.3 Valet av det befintliga stomsystemet 

Byggaktörerna tycker och prioriterar olika vid valet av stomsystem och 

byggmaterial, därför är det viktigt att en indikator som handlar om 

stommens och grundens miljöpåverkan lagts till i Miljöbyggnad 3.0. Detta 

projekt är baserat på Miljöbyggnad 2.2 eftersom Miljöbyggnad 3.0 

lanserades senare. Det nya miljöcertifieringssystemet ska kunna medföra en 

mer miljöanpassad byggnation i framtiden, där byggmaterialen som släpper 

ut mycket koldioxidutsläpp ska användas mindre eller inte alls. Byggnaden 

har utförts med sprinkler på grund av att utrymningskrav inte har uppfyllts i 

vissa områden. Sprinkler borde ha undvikits på grund av att stomsystemet är 

i betong och stål samt för att de medför extra kostnader för projektet.  

9.2.4 Valet av alternativa delar i stomsystemet 

För beräkningar av transmissionsförluster valdes en yttervägg med bättre U-

värde på den alternativa träregelväggen. Det är en grundförutsättning för 

mindre transmissionsförluster. 

Enligt beräkningarna av koldioxidutsläpp orsakar stål större 

koldioxidbelastning per kg material än betong eller trä. Det är därför viktigt 

att reducera stålmängden i byggnaden. Anledning till att stål släpper ut 

mycket koldioxid är på grund av den stora mängden energi som krävs för att 

tillverka stålmaterial och det sker vid höga temperaturer. Stålstommen ska 

dimensioneras med rätt utnyttjandegrad för att undvika större stålmängd i 

byggnaden som i sin tur medför större materialåtgång och högre 

koldioxidutsläpp. På den alternativa ytterväggen finns det ytterligare 

stomkomplement som förband, plastfolie, murkramla och murbruk. Om 

komponenterna hade tagits med i beräkningarna skulle de påverka resultatet. 

Det hade också påverkat resultatet av koldioxidutsläpp om armering och 

fogmassan hade tagits med mellan skarvarna i den befintliga ytterväggen 

(YV1). Stenull är ett material som släpper ut mycket koldioxid vid 

tillverkning men ur brandskyddssynpunkt blir stenull en viktig fråga 

eftersom den är ett obrännbart material.  

Den befintliga ytterväggens brand- och bullerskydd studerades för att uppnå 

samma kvalité på den alternativa ytterväggen. I fasaden valdes inte träpanel 

med anledning av att öka brand- och bullerskydd. Det valdes istället 

tegelfasad. Detta val påverkar miljön avseende koldioxidutsläpp vid 

materialtillverkning. I det invändiga skiktet på yttervägg valdes inte träskiva 

för att på så sätt öka brand- och bullerskyddet. Detta val påverkar också 

miljön avseende koldioxidutsläpp vid materialtillverkning. För att reducera 

koldioxidutsläppet vid tillverkning av tegel har mindre dimensioner valts 
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(228 x 108 x 54 mm) för tegelblock, istället för ett standard-tegelmått med 

dimensioner (250 x 120 x 60 mm).  

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studien gav en bredare förståelse på samarbetet inom partnering samt hur 

valet av stomsystemet kan påverka klimatet. Det vore intressant att 

undersöka projektets kostnader och produktionstid, detta eftersom aktörerna 

prioriterar främst dessa aspekter. Med de fyra aspekterna, d.v.s. samarbetet i 

partnering, miljöpåverkan, projektets kostnader och produktionstid, skulle 

ett komplett underlag skapas för hur stomsystem kan väljas.  
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10 Slutsatser 

Det är aktörernas vilja till samarbete, bra kommunikation, tydliga 

kravspecifikationer och rätt kompetens som är avgörande för om partnering 

är ett bra eller dåligt arbetssätt. Partnering är ett bra arbetssätt endast om 

aktörerna har tillräckligt engagemang samt delar samma mål och 

prioriteringar avseende resultatet.  

Inblandning av projektörers kompetens inom olika område har fördelar 

avseende fler möjligheter till val av material, konstruktion, planlösning, 

brandsäkerhet, etc. Det finns dessutom förutsättningar att minska antalet fel 

när många konsulter med skiftande erfarenheter, och som kompletterar 

varandra, är delaktiga i projektering och genomförande. 

I det aktuella projektet fungerade samarbetet väl i flera avseenden men 

beställaren och byggentreprenören hade inte tillräcklig dialog angående valet 

av stomsystemet till psykiatrilokalen. Orsaker till detta var bl.a. tidspress 

och begränsad erfarenhet av samarbetsformen partnering. 

Byggentreprenörens större vana vid att arbeta med betong, i kombination 

med att beställaren inte ville riskera en lång produktionstid eller oväntade 

kostnader, blev avgörande för stomvalet, snarare än miljömässiga 

avväganden. 

De två alternativa lösningar som utvärderades avseende stomsystemets 

utformning inom ramen för denna studie, d.v.s. pelare-balksystem i stål 

respektive i limträ med träregelvägg (YV1A), innebär enligt de antaganden 

och beräkningar som gjorts mindre utsläpp av koldioxid (CO2) vid 

tillverkningen och kan samtidigt ge mindre transmissionsförluster jämfört 

med den betongyttervägg (YV1) som dessa alternativ skulle kunna ersätta. 

Inom ramen för projekteringen i Oskarshamn valde man i ett tidigt skede en 

stomlösning som man sedan tidigare hade erfarenhet av och alternativet med 

trästomme analyserades inte på djupet. Entreprenören studerade olika 

stomalternativ med bättre miljöprestanda, men valde bort dessa med 

hänvisning till osäkerhet avseende produktionsmetod och produktionstid.  

I förfrågningsunderlag och avtal i framtiden kan beställaren överväga 

hårdare krav på miljöhänsyn även med avseende på utsläpp av växthusgaser 

från produktion och transport av byggnadsmaterial.  
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BILAGA 2: U-värdet 

U-värde för träregelväggen: 

Värmegenomgångskoefficient beräknas genom: 𝑈 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
  (W/m2K)  

Värmemotstånd beräknas genom: 𝑅 =  
𝑑

𝜆
  (m2·K/W) 

Beräkning av mineralull och träreglar: λres = α·λisol + β·λträ   

Isolerings andel α: 
555

600
= 92,5% 

Träregelandel β: 
45

600
= 7,5% 

 

λgips = 0,22 W/m·K (Sandin 2010) 

λplywood = 0,14 W/m·K (Burström 2007) 

λiso.was.35 = 0,033 W/m·K WAS 35, 45x200mm (PAROC 2018) 

λiso.was.50 = 0,034 W/m·K WAS 50, 45x150mm (PAROC 2018) 

λträ = 0,14 W/m·K (Sandin 2010) 

Rtot = Rsi + R1 + R2 + … + RN + Rse 

 

Rsi = 0,13 m2·K/W (för väggar) 

 

Rgips = 
0,013

0,22
= 0,059 m2·K/W   

Rplywood = 
0,012

0,14
= 0,086 m2·K/W 

 

λres.200 = α· λiso.was.35 + β·λträ = 0,925·0,033 + 0,075·0,14 = 0,041 W/m·K 

 

R200.trä+isol = 
0,200

0,041
= 4,878 m2·K/W 

 

Rfolie = 0 m2·K/W 

 

R150.isol = 
0,15

0,034
= 4,412 m2·K/W 

 

Rluftspalt + tegel = 0 m2·K/W 

 

Rse = 0,04 m2·K/W (gäller alltid) 

 

Rtot = Rsi + Rgips + Rplywood + R200.trä+isol + Rfolie + R150.isol + Rluftspalt + tegel + Rse 

= 0,13 + 0,059 + 0,086 + 4,878 + 4,412 + 0,04 = 9,605 m2·K/W 

 

U = 
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
 = 

1

9,605
= 0,104 W/m2·K 

U-värde för den prefabricerade betongväggen: 

U = 0,137 W/m2·K (given) 
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BILAGA 3: Transmissionsförluster och energiförbrukning  

 

Transmissionsförluster beräknas genom: Qt = U·Aom·Gt 
Ti = 21°C (antagande) 

Tu = 7°C (klimatdata: medeltemperatur i Kalmar zon) 

Transmissionsförluster för träregelväggen: 
A = 1 m2  

Stommens A = 1639 m2 

Uutfackningsvägg = 0,104 W/m2K 

Gt = 123 000 °C·h/år (enligt tabell) 

Qt.utfckningsvägg.kvadrat = 0,104·1· 123 000 = 12,79 kWh/år 

Qt.utfckningsvägg.stomme = 0,104·1639· 123 000 = 20 966 kWh/år 

Transmissionsförluster för den prefabricerade betongvägg: 

A = 1 m2 

Stommens A = 1639 m2 

Uprefab.btg = 0,137 W/m2K 

Gt = 123 000 °C·h/år (enligt tabell) 

Qt.prefab.btg.kvadrat = 0,137·1· 123 000 = 16,85 kWh/år 

Qt.prefab.btg.stomme = 0,137·1639· 123 000 = 27 619 kWh/år 
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BILAGA 4: De totala transmissionsförlusterna genom 

klimatskalet 

NYPS-Oskarshamn Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2·K] 

A·U Gt Qt 

[kWh/år] 

[%] 

Ytterväggar 

(med suterrängplan) 

2249 0,14 309,8 123 000 38 105 35 

Platta på mark 1581 0.10 158,1 123 000 19 446 18 

Tak 1847 0.10 184,7 123 000 22 718 20 

Fönster 235 0.90 211,5 123 000 26 015 23 

Dörrar 26 1.20 31,2 123 000 3838 4 
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BILAGA 5: Koldioxidutsläpp vid tillverkning av 1 kg 

byggmaterial och koldioxidutsläpp vid tillverkning av tre 

olika ytterväggar i psykiatrilokalen i Oskarshamn 
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BILAGA 6: Materialåtgång för betongvägg 
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BILAGA 8: Materialåtgång för träregelvägg med 

limträstomme 
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