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Grymt starka  
gipsskivor.

Nu kan du hänga upp prylar på gipsväggen 
med vanlig träskruv.

Med Gyproc Habito lanserar vi gipsskivor som i många fall kan ersätta 
OSB och plywood. Du kan fästa stort och tungt på en liten punkt och 
skruva direkt i skivan utan att använda expander. Rekommenderad 

brukslast, med en vanlig träskruv, är 40 kg.

Med Gyproc som partner bygger du starka väggsystem, med komplett 
dokumentation av ljud- och brandegenskaper, infästningsstyrka och 

kvalitet. Se och läs mer på gyproc.se/habito

Din partner inom lättbyggnadssystem för hållbart byggande.

Besök oss på Nordbygg.
monter C08:51
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Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA
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Ledare

ÅREN NÄRMAR SIG med stormsteg. 
Snödroppar och vintergäck har 
varit uppe länge och påsklil-
jorna har börjat sticka upp. Till 
och med gräsmattan har börjat 
sträcka på sig. Nu går vi en skön 

tid till mötes.
Intressanta artiklar om brandskyddet i 

trähus i detta nummer. Brandskydd i bygg-
nader har alltid varit en komplicerad fråga 
och besvärlig att hantera. När större trähus 
började byggas var det nog många som 
reagerade - jamän, det kan ju brinna. Nu 
visar undersökningar att det inte brinner 
mer i trähus än andra sorters hus. Inciden-
terna är snarare färre. Nu finns det ju inte 
så många större trähus, men efter hand 
som tekniken och kanske också brandreg-
lerna blir bättre kommer det säkert att byg-
gas mer.

Den intressanta analysen av Myresjöhus-
målet visar väl att trots två domar i Högsta 
domstolen så är det inte glasklart vad som 
gäller och vem det gäller. Fortsättning lär 
följa när andra vill pröva lyckan att få till 
en prövning, i egen favör, i sitt fall.

Förhandlingarna om bostadspolitiken 
mellan de politiska partierna fortgår - sakta 
verkar det - för än så länge har inget kon-
kret kommit ut ur förhandlingarna. Om 
man inte menar bostadsministerns utta-
lande förstås, där han föreslår en skatte-
växling som han menar är helt nödvändig 
för att skapa flyttkedjor. Han menar dess-
utom att ränteavdragen kan fasas ut till för-
mån för sänkt reavinstbeskattning. Dock 

var finansministern snabbt framme och 
påpekade – det är jag som har skattefrå-
gorna. Kan man inte vara överens inbördes 
så hur ska man kunna vara det när utom-
stående också vill vara med. Det är uppen-
bart att nuvarande reavinstbeskattning av 
bostäder har en inlåsningseffekt som för-
hindrar flyttkedjor. Boverkets beräkningar 
visar att cirka 34 000 bostäder skulle frigö-
ras vid helt slopad reavinstskatt. Det ger 
förvisso inte fler bostäder, men match-
ningen på bostadsmarknaden förbättras 
när folk bor på rätt ställen. Det brådskar att 
enas eftersom utdragna samtal om rea-
vinstskatten kan ge ännu större problem 
på bostadsmarknaden.  

På Stockholmsmässan i Älvsjö är det 
återigen byggmässa. Nordbygg pågår 5–8 
april. SBR representerar med Husbyggaren 
med avsikt att sprida vårt budskap och 
attra hera nya medlemmar.

Vintern är slut och våren är här – nästan.

Trähus brinner, men 
inte mer än andra

LARS HEDÅKER
Ansvarig utgivare 
lars@hedaker.se

V

www.elecosoft.se

Beräkna bärande Pelare och Balkar i Stål och Trä
Vårt konstruktionsprogram Statcon lovordas av hundratals konstruktörer i Sverige 
och Norge. Några omdömen som återkommer är: snabbt, lättanvänt, säkert och 
tidsbesparande. Vi utvecklar hela tiden Statcon för att det ska bli ännu bättre!

Ny version 2016!
Innehåller Boverkets nya konstruktionsregler EKS10 och mycket annat.

Kontakta oss för en personlig webbdemo, 20 minuter är allt som krävs.  
Tel. 010-130 87 00, statcon@elecosoft.se

Vi bygger livskvalitet!
Vi tänker:

• Energisnålt
• Behagligt inomhusklimat
• Bra ljudisolering
• Bra värmeisolering
• Minimalt underhållsbehov

Med våra prefabricerade monterings-
färdiga betongväggar får du allt detta!

Kontakta oss

Friskis&Svettis, Stenungsund

GVK ställer krav på både företag och montörer att följa branschreglerna 
för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. GVKs uppdaterade 
branschregler säkra våtrum ger praktiska instruktioner för hur man 
bygger våtrum på rätt sätt. Läs mer på www.gvk.se

Ställ rätt krav på din 
våtrumsentreprenör

Telefon: 0511-533 33
info@larvcement.se
www.larvcement.se
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Innehåll #2 | 2016

 8 MARKNADSNYTT
Digital lasermottagare med tydlig höjdindikering, mer mobil generator-
kraft på byggen, undertak med rymdteknologi.

 12 SVERIGES FÖRSTA UPPHANDLING AV KLIMATSMART BETONG
Riksbyggen bygger flerbostadshus i Göteborg med klimatsmarta betong-
stommar. Nytt cementrecept minskar CO2 med 30 procent.

 17 ÅRETS BETONGKONSTRUKTÖR
Vissa älskar fotboll, andra konstruktioner. Kenth Lindell, handläggande 
konstruktör för Max IV, tillhör den senare kategorin.

 21 BETONG, STÅL OCH KLIMATET
Koldioxidutsläppen från cementindustrin är mycket högre än allt flyg i 
världen.

 23 HÅLLBART BYGGANDE – SUNDA STOMMAR TILL SMÅHUS
Småhus med hållbara byggmaterial i stommarna innebär att bygga med 
byggfysiken. Material som håller i minst hundra år utan fuktfällor.

 29 BRANDSKYDD FÖR MODULHUS
Modulhusen är lockande lösningar på bostadsbristen. Men sett ur 
brandskyddsperspektiv ger de större utmaningar än andra hus.

 36 BRANDSÄKERHET I MODERNA TRÄHUS
Kartläggning av brandincidenter i moderna flervåningshus med trä-
stomme har färre utryckningar än hela beståndet av flerbostadshus.

 41 FRÅGA JURISTEN
Vad tar vi med oss från Myresjöhusmålen?

 44 UTBLICK
Tiny houses och containerboende – frihet på få kvadrat.

 48 NOTERAT
Planera byggprojekt på taktisk nivå, reparera istället för att bygga nytt, 
deltidsbrandmän, metalloxid fördröjer brandspridning, luftrenande 
betong.

 53 NYTT FRÅN SBR
Tillgänglighet i Linköping, PBL och aktuella rättsfall i Malmö, nytt hotell-
bygge i Stockholm. Ny kurs i Hållbart byggande i maj, dagen före för-
bundsstämman.

I nästa nummer: Tak & Fasad.  
Numret kommer ut vecka 21

TEMA I DETTA NUMMER

DEN STÖRSTA NYHETEN I BETONG-SVERIGE stod Riksbyg-
gen för när de offentliggjorde att de ställer krav på 
klimatsmart betong i en upphandling. Genom att 
öka andelen flygaska i cementreceptet och 
använda återvunnet stål minskar CO2-utsläppen 
med en tredjedel. Cement står idag för mer 
utsläpp än flygresor. Mer hållbara byggmaterial 
ger byggsektorn en chans att vara med och rädda 
jorden. Vilka material ska man då välja till stom-
marna i framtidens småhusbyggande? 

SNABBT BYGGDA MODULHUS poppar upp som svam-
par ur jorden och ger bostadslösa tak över huvu-
det. Det är gott, men extra stort fokus bör läggas 
vid brandskyddet, till exempel genomföringar 
och skarvar, hålrum och mellanrum. En ny kart-
läggning av bränder som lett till utryckning visar 
att moderna flerbostadshus med trästomme stod 
för färre insatser av räddningstjänsten än resten 
av flerbostadshusen.

■  BYGGMATERIAL & BRAND

12

36

17

44

Smart,  
starkt och 
effektivt
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till framtidens  
smarta byggnader. Säkra och hållbara konstruktioner  
med rätt dimensioner är grunden. Sedan lägger vi till  
inbyggd teknik som övervakar och styr energiförbrukningen.

Resultatet blir smarta byggnader där människor ska bo,  
arbeta och trivas. Fastigheter med låga driftskostnader,
som är hållbara över tid.

ÅF är hjärtat i teknikvärlden.  
Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

Välkommen att besöka oss på Nordbygg 5–8 April 2016, monter 
A43:29. Följ uppladningen inför mässan på vilpenordbygg.net

VILPE Sverige AB 
070 511 2020 
sales@vilpe.com 

VILPE.SE

GÖR FLÄKTVALET ENKELT!

Ventilation är i dag en självklarhet men kostar 
även både pengar och energi!

VILPE®-ventilationslösningar är ett komplett system av takprodukter 
som enkelt, säkert och energie� ektivt tillhandahåller såväl byggnad 
som boende med den luft som behövs för att må bra.

Våra nya VILPE® ECo-takfl äktar är resultatet av lång produktutveck-
ling och avancerad design. De erbjuder en unik fl ödeskaraktäristik, 
maximal energie� ektivitet och extremt låga SFP-värden. Detta kom-
binerat med enkel montering och marknadens bästa garantivillkor gör 
nu att fl äktvalet blir riktigt enkelt.

VILPE®-lösningarna monteras enkelt och säkert på alla marknadens 
takmaterial och profi ler.

Läs mera om hur enkel och kostnadse� ektiv ventilation 
kan vara på VILPE.SE
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Marknadsnytt

Dörrstängare som smäller lägre
Köksluckorna har 
gjort det i åratal, 
likaså toalettlocken. 
Med Swedoors nya 
SmartClose glider 
även innerdörrar igen 
mjukt och smidigt.
SmartClose bygger 
på en ny teknik där 
diskret infällda beslag 
i karm och dörrblad 
gör att dörren glider igen automatiskt när man stänger. Funktionen 
träder i kraft först när det är meningen att dörren ska stängas, så 
dörren kan stå helt öppen precis som vanligt om man önskar det.

Dörrar som är utrustade med SmartClose innebär en komplett 
dörrlösning med dörrstängare och magnetlås. När dörren är öppen 
är beslagen dolda och frigörs när dörren stängs. Magnetlåset ser 
sedan till att dörren hålls på plats. 
www.swedoor.se 

Lodrät radiator i blank 
koppar färg eller rosé
Nu tar Purmo, som länge har erbjudit radiatorer i designade uttryck, 
ytterligare ett steg med ytor i rosé och koppar inom segmentet hög-
kvalitativa lodräta radiatorer. Purmo skriver att färgerna poängterar 
det råa, avskalade och industriinspirerade och lyfter ytterligare fram 
hemmets karaktär. En lodrätt radiator ger en strålande värme som 
möter kroppen i dess hela längd. 
www.purmo.se

Arbetsbelysning i fickformat
Thorsman LED-arbetslampor är 
en serie som kan användas såväl 
inomhus som utomhus, garanterat 
pålitliga oavsett väder och vind, tem-
peratur och om du är till sjöss eller på 
land enligt tillverkaren.

Arbetslamporna är försedda med 
den allra senaste LED-tekniken. Detta 
innebär att du får en mycket lång 
livslängd på upp till 50 000 timmar, 
vilket motsvarar 20–25 år. Samtidigt 
är energiförbrukningen väldigt låg.

Den minsta i serien är Thorsman 
Mini 1,3 – en kraftfull lampa i fick-
storlek som bara väger 112 gram och som tack vare sin storlek är 
smidig att bära med sig. Lampan, med ett ergonomiskt handtag, har 
en inbyggd magnet, ett fäste som är justerbart upp till 180° samt ett 
clip för bältet eller fickan. Den har även USB-laddningsmöjlighet där 
en LED-indikator visar batteristatusen. 
www.schneider-electric.se

Upplysning för offentlig utemiljö
SKY Pollare, från FOX design, är en ny rotations-
symmetrisk pollare med LED. Ljuskällan är dold 
och det indirekta ljuset, som sprids med hjälp av 
toppreflektorn, är behagligt och bländfritt. FOX 
design uppger att skärmen är tillverkad av form-
gjuten polykarbonat, som med sitt lager av akryl 
ger ett mycket bra skydd mot solens UV-strålning. 
SKY Pollare är tillverkad i varmförzinkat stål med 
topp i aluminium. Standardfärgerna är silver- och 
grafitgrå med övriga färger på förfrågan. Levere-
ras med kryssfundament för nedgrävning eller 
med fläns för fastbultning.LED-typ: Bridgelux V8. 
www.foxdesign.se

Ny digital lasermottagare
Topcon LS-100D är en digital 
lasermottagare som redovisar 
höjdavvikelse med tydliga 
siffror direkt i displayen. Mot-
tagaren har även display på 
baksidan samt 3-färgs lysdioder 
för tydlig höjdindikering och ett 
90mm högt mottagningsfönster 
för att enkelt finna laserhöj-
den. Ytterligare funktion är 
en pausknapp som kan användas om en avläsning behöver sparas 
temporärt. 

LS-100D är liksom tidigare mottagare utrustad med alarm som 
indikerar om laserinstrumentet är ur läge eller har låg batterispän-
ning. Magneter är monterade i toppen av mottagarchassit för att 
enkelt kunna ”fästa” mottagaren direkt på plåtdetaljer. Mottagaren 
levereras som standard med hållare/stångfäste.
www.blinken.eu

Vinnare i förra numrets 
”tävla och vinn”

– erhåller var sin puckdimmer  
från Schneider Electric.

• Christer Lundqvist, Sundsvall

• Bertil Klintbom, Visby

• Bengt Holm, Karskoga

Minst 70 % av alla vindar har
problem med mögel!

Förebygg med 
TrygghetsVakten 
Vind
• Minimalt underhåll
• Extremt energisnål
• Lätt att installera

Med TrygghetsVakten Vind skyddar du vinden 
mot fukt och mögel. TrygghetsVakten Vind stänger 
ventilationen när det är fuktigt ute och ventilerar 
då det är gynnsamt.
-För en torr och säker vind!

www.trygghetsvakten.se
031-760 2000 • 08-4100 1819 • 040-630 1940

Bygg enligt BBR fukt- och brandskyddat med 
TrygghetsVakens styrda vindsventilation!

TrygghetsVakten vind
- Innebär stängd takfot- inga brandceller.
- Stänger ventilation vid höga temperaturer
- Ventilerar ut värmeöverskott sommartid
- Skyddar mot byggfukt och mögel

TrygghetsVakten Vind stänger ventilationen när 
det är fuktigt ute och ventilerar då det är gynn-
samt. Den är lämplig för alla vindar mellan 
20-20 000 kvm. 

Besök oss på Nordbygg A18:03!

www.byggelement.se  

Kontakta oss

Helsingkrona studentboende, Lund

Vi är rätt leverantör - 
vad du än ska bygga!
Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, 
det är frågan.

Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. 
Det är vi ensamma om på marknaden. 

Vi kan blanda systemen och ge den 
absolut bästa lösningen - oavsett vad 
du ska bygga.

Det är vår styrka!
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Noterat

Luftrenande betong  
testas i Köpenhamn
Titaniumdioxid är den luftrensande ingrediensen som blandad i betong. I EU-
projektet Light2CAT testas i praktiken hur blandningen fungerar i praktiken. 

Titaniumdioxid katalyserar både omvandlingen av NO/NO2 till nitrat (fast 
form) och omvandlingen av NO till den giftiga NO2. Den modifierade titanium-
dioxiden är mer selektiv så att den i högra grad katalyserar den luftrensande 
reaktionen. Nitratstoftet sköljs bort från betongen av regn. 

Fler brandmän på deltid
Regeringen bör se över hur utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på regio-
nal eller lokal nivå. Det menar försvarsutskottet som konstaterar att många 
kommuner fortfarande har stora problem att rekrytera brandmän på deltid. 
Försvarsutskottet tycker också att informationen till allmänheten om den 
enskildes ansvar vid kris eller krig måste förbättras.

  Alla tjänar 
på smartare 
byggen.
LISA LIDAR, 
PROJEKTLEDARE ABETONG

Som prefableverantör skapar vi på Abetong långa och lönsamma relationer  
tillsammans med våra kunder. Med CJ Byggtjänst i Nynäshamn har vi drivit flera 
framgångsrika bostadsprojekt genom åren. Senast i raden är Trehörningen Etapp 2 
och Abetong har levererat färdigmålade fasader, massiva innerväggar, plattbärlag, 
balkonger, loftgångar och pelare.

Trehörningen Etapp 2, Nynäshamn

– Abetong engagerar sig i slutprodukten på ett sätt som jag inte upplever 
att andra stomleverantörer gör, säger Claes Johansson, vd på CJ Byggtjänst.

Läs mer om Trehörningen och andra projekt på abetong.se

– CJ Byggtjänst låter oss vara med från början, innan det finns så många 
handlingar, säger Lisa Lidar. Deras byggkonsult vet hur våra produkter 
fungerar och vi får möjlighet att föreslå anpassningar. På så sätt utnyttjar vi 
prefabens möjligheter maximalt.

Abetong är med från början till färdigt hus

Betongbilar körs på 
rapsolja och slakt-
avfall
Sveriges första rotorbilar som drivs på förnyelse-
bart bränsle levererar betong till byggarbetsplat-
ser. De två innovativa bilarnas motorer körs med 
det syntetiska drivmedlet HVO, som framställs av 
rapsolja och slaktavfall. Rotorn drivs på el och 
blandaren klarar fyra timmar i drift mellan ladd-
ningarna, som kan göras både i elnätet och under 
körning. 

Arbetsmiljön förbättras också av de nya betong-
bilarna. Buller från rotorn kan reduceras till hälf-
ten av en betongblandare som drivs på diesel. De 
nya betongbilarna släpper inte heller ut skadliga 
avgaser.

DEN 9 DECEMBER publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, för 
första gången kvartalsstatistik för utsläpp till luft. Det innebär 
att SCB är först i världen med att kunna redovisa lufträken-
skaper för växthusgaser och luftföroreningar fyra gånger per 
år istället för en gång om året.4

Energieffektivt byggande 
och boende
Bebyggelsen står för en tredjedel av Sveriges 
energi användning. Det finns stora möjligheter att 
energieffektivisera och forskningsprogrammet 
E2B2 ska öka den kunskapen inom samhällsbygg-
nadssektorn. Det är Energimyndigheten och IQ 
Samhällsbyggnad som genomför programmet 
under åren 2013–2017.

Det kan handla om stommars och materialvals 
betydelse för energianvändningen över byggna-
dens livscykel. Flera nya projekt i programmet 
berör integrationen av förnybar energi i plusener-
gihus och lokala energisystem. Andra om hur de 
boendes välbefinnande kan säkras och förhöjas i 
ett energieffektivt byggande.
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Sveriges första upphandling av
KLIMATSMART BETONG

ostadsrättsföreningen Viva 
i Guldheden, Göteborg blir 
först med att använda den 
klimatsmartare betongen, 
utifrån livscykelanalyser av 
stommen.

Charlotta Sczepanowski 
på Riksbyggen känner inte till att någon 
sådan upphandling tidigare gjorts någon-
stans.

Kraven blev bland annat:
 ■ Max 400 kg cement per m3 betong, 

utanför klimatskalet.
 ■ Max 350 kg cement per m3 betong, 

innan för klimatskalet
 ■ Max 70 procent klinker i cementen 

(eftersom det är klinkern som ger kol-
dioxidutsläpp vid tillverkning)

 ■ Stor andel återvunnet stål i armeringen
Kravspecifikationen, som inte är publice-

rad i sin helhet, har vuxit fram ur forsk-
ningsprojektet Positive Footprint Housing, 
med deltagande av bland andra Bengt Dahl-
gren och Göteborg Energi och med finan-
siering från Energimyndigheten. Projektet 
ska fortsätta forska om förvaltningsskedet.

Riksbyggen är alltså först med krav i upp-
handling, men många i branschen är med-
vetna om att cement är en klimatbov. 

– Branschen går i den riktningen. Vi har 
inte ställt skarpa krav. Men har diskussio-
ner med våra leverantörer, säger Peter Löf-
gren, hållbarhetschef på JM.

Han pekar på att möjligheten att påverka 
leverantörerna långsiktigt genom långa 
ramavtal och dialog.

– Betongens klimatpåverkan har stort 
fokus i vår verksamhet. Klimatkrav på 
betong är verkligen i ropet, men hela arbe-
tet är i sin linda, säger Joakim Suhr, projekt-
ledare på Skanska.

Skanska har inte ställt specifika upp-
handlingskrav på cement, men stöttar leve-
rantörernas arbete med frågan och arbetar 
själva med att minska mängden cement och 
betong genom smart design, enligt Joakim 
Suhr.

Ett exempel. Skanska hade för ett år 
sedan en tävling om innovativt grönt byg-
gande Deep Green Challenge. En av finalis-
terna var danska Abeo som med sitt SL 
Deck  utvecklade ett lättviktsalternativ till 
traditionella håldäcksbjälklag, berättar 
Suhr. Enligt Abeos hemsida kan det minska 
koldioxidavtrycket med 36 procent.

Suhr pekar också på möjligheten att 
använda olika betongsorter och ställa krav 
med lägre klinkerhalt och lägre hållfasthet 
när konstruktionen tillåter.

Skanska köper också armeringsjärn av 
återvunnet stål.

Suhr nämner också att miljövarudeklara-

tioner (EPD) från leverantörer kring materi-
als klimatpåverkan är ett viktigt verktyg för 
att arbeta vidare med klimatfrågan i bygg-
projekt.

Inte heller Peab har specifika krav vid 
upphandling.

– Men vi arbetar tillsammans med bran-
schen för att minska koldioxidutsläpp och 
energianvändning, säger Kristina Gabrieli, 
hållbarhetschef vid Peab i Göteborg.

Såvitt Husbyggaren kunnat utröna har 
inget företag ställt krav på ”grönare” alumi-
nium, fast utsläppen där kan vara skilja väl-
digt mycket.

För Riksbyggens del började upphand-
lingen med två livscykelanalyser, en 2012 
och en 2015 tillsammans med SP-Trä och 
Cement- och Betonginstitutet. Charlotta 
Sczepanowski har själv bakgrund i LCA. 

Den första analysen visade att hus med 
trästommen var mycket bättre än betong.

Den andra visade att man med klimats-
martare betong kan få ner klimatpåverkan 
till nästan samma nivå som trä över 100 år. 
Men, medger hon, det beror mycket på hur 
man drar systemgränserna.

Skälet till att trä inte vann lika klart är  
framförallt att vi fått fram en bättre betong, 
men också att man valt 100 år istället för 50 
år, enligt Charlotta Sczepanowski.

– Frågan om betong kan ge trä en match 

kan besvaras med en rungande ja!, sa 
Anders Rönneblad, projektledare på 
Cementas forsknings- och utvecklingsavdel-
ning på Cementadagen i Stockholm i janu-
ari.

Skillnaderna inom betong mellan prefa-
bicerad och platsgjuten var inte så stora, 
men prefab gav något bättre värden det val-
des för stommen.

Debatten mellan trä och betong fort-
sätta, även efter att denna livscykelanalys 
publiceras under våren 2016 (på Riksbyg-
gens hemsida).

Den klimatsmartare betongen kommer 
att ha tillräckligt bra kvalitet för den kon-
struktion den ska användas för.

– Det är rigida kvalitetsstandarder. 
Betongen har den kvalitet som krävs, säger 
Charlotta Sczepanowski.

Inte heller är det något problem med för-
oreningar, för allt ska godkännas av Sunda 
Hus. 

Den viktigaste förändringen med cemen-
treceptet är att man har större andel fly-
gaska, och mindre andel klinker.

– Vi vet att en del flygaskor är OK, andra 
är det inte, säger Sczepanowski.

För att få fram klimatbättre cement valde 
Riksbyggen inte att spela ut olika tillverkare 
mot varandra och gå efter LCA-värdena på 
koldioxid.

BYGGMATERIAL

B

Riksbyggen har gjort Sveriges första upphandling av klimatsmart betong 
från Cementa. Det minskar koldioxidutsläppen med ”i storleksordningen 
30–35 procent”, enligt Riksbyggens pressmeddelande. Det gör man bland 
annat genom att ändra cement receptet genom att öka andelen flygaska 
och minska klinker samt att använda återvunnet stål.

– Då blir betong NÄSTAN lika bra som trä, och vi tror inte att det 
blir dyrare än vanlig betong, säger hållbarhetschef Charlotta Sczepa-
nowski på Riksbyggen.

TEXT: FREDRIK LUNDBERG   FOTO: RIKSBYGGEN – KARI KOHVAKKA   ILLUSTRATION: TENJIN VISUAL
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– Vi ville inte exkludera dom som inte 
behärskar LCA.

Istället ville man påverka på lång sikt och 
upparbeta kunskap, i det här fallet tillsam-
mans med Cementa, för ”det är en bra och 
trovärdig leverantör av cement”, enligt 
Charlotta Sczepanowski.

Hon tror inte att den klimatsmartare 
betongen blir dyrare. 

– Men det är en omställning. Dels för 
betongleverantörerna eftersom ett nytt 
recept kan påverka deras produktionslinje, 
men också för Cementa eftersom vårt sam-
arbete innebär arbete för kvalitetsprov-
ning, säger hon.

Receptet avser än så länge enbart prefab.
– Cementa och betongindustrin nästan 

välkomnar klimatkrav eftersom de vill vara 
med i förändringen till  ett hållbart sam-
hälle. En annan orsak kan vara att de kän-
ner sig jagade av träindustrin, säger hon.

Hon vill inte ställa materialen mot varan-
dra, utan försöka utveckla alla.

– Jag märker i min organisation att dom 
tycker om betong!

En viktig del av betongen är armeringen. 
Där är krav på hög andel återvunnet stål, i 
praktiken 100 procent.

MEN DET GILLAR VÄL INTE SSAB?

– Det får dom tugga i sig. Annars är deras 
affärsmodeller inte hållbara!

Hon understryker också att stål i byggna-
der går att återvinna gång på gång.

Charlotta Sczepanowski är övertygad om 
att det Riksbyggen nu gör i Göteborg går att 
generalisera.

– Varför skulle inte andra göra det-
samma? 

Det går att använda mindre betong, min-
dre cement i betongen och mindre klinker i 
cementen, menar hon.

VARFÖR ÄR DET JUST RIKSBYGGEN  

SOM ÄR PIONJÄR?

– Vi har ett mer aktivt långsiktigt tänk än ett 
aktiebolag. Vi har vår egen affärsmodell 
och är en ekonomisk förening.

Till exempel Skanska arbetar mycket 
med LCA, men de har ännu inte ställt speci-
fika krav, säger Charlotta Sczepanowski.

Riksbyggen är kooperativ för cirka 1 500 
bostadsrättsföreningar som ofta också är 
kunder. Men Riksbyggen är ett enda före-
tag, till skillnad från HSB - som består av 
många föreningar - och på så sätt en mer 
sammanhållen aktör.

En viss mängd flygaska ingår redan i van-
lig cement, den kvalitet som kallas Basce-
ment. Receptet för klimatsmartare cement 
som nu tagits fram är en bindemedelskom-
bination som motsvarar CEM II/B-V 42,5 N, 
innehåller dubbelt så mycket flygaska.

Flygaskan kommer mest från kolkraft-
verk och finns i stora mängder i Europa, 
men sparsamt i Sverige.

En annan möjlighet är vulkanaska. Den 
användes redan för 2 000 år sedan av 
romarna och betongkonstruktionen Pant-
heon i Rom står fortfarande.

– Det är förvånansvärt lågt intresse för att 
använda vulkanaska, till exempel från 

Island, menar Otto During på Cement- och 
betonginstitutet CBI som arbetat med Riks-
byggen och Cementa med livscykelanaly-
serna.

Det går dock inte att helt ersätta klinker 
med aska, eftersom det behövs hydroxidjo-
ner (högt pH-värde) för att ge cementet 
reaktivitet så att det fäster på ballasten.   

– Även romarna fick tillsätta bränd kalk, 
säger Otto During.

Bränd kalk är kalciumdioxid precis som 
klinker, men den är inte sintrad och kräver 
därför inte lika hög temperatur.

I cementstandarden SS- EN 197-1 är kra-
vet för ett CEM ll/B-V att klinkermängden 
minst skall vara 65 procent.

– Långtidshållfastheten blir inte sämre 
men värmeutvecklingen är lägre vilket ger 
en långsammare hållfasthetstillväxt. Nor-
malt kontrolleras betongens hållfasthet 
efter 28 dygn, säger During. 

Detta cement är inte tillåtet att använda i 
extrema miljöer i kemisk industri eller där 
stora saltfrostangrepp förekommer.

PRESSMEDDELANDE 
Krav på materialtillverkare minskar 
bostadsbyggandets klimatpåverkan

PRESS-
MEDDELANDE 
Riksbyggen blir 
pionjärer med krav 
på ny klimatsmart 
betong

Förfrågningsunderlag 
för betongprefab 
skickas ut, inkl. 
kravspec. betong

En kravspecifikation för 
betong tas gemensamt fram

FEB MARJAN APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT DECNOV FEB MARJAN APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT DECNOV

2015  POSITIVE FOOTPRINT HOUSING® Miljövärdering och byggprocess 2016  POSITIVE FOOTPRINT HOUSING® Miljövärdering och byggprocess

Martinsons meddelar att 
de inte längre har möjlighet 
att delta i projektet

Betongprefab väljs 
Förprojektering påbörjas

Cementa och Riksbyggen 
tecknar sammarbetsavtal

Anbud 
inlämnade

Utvärdering av 
anbud för stommen Säljstart lägenheter Byggstart

LCA-rapport slutförs
INFLYTTNING 2018

Ballasten, sand och sten spelar inte så 
stor roll för klimatpåverkan, men trenden 
att ersätta naturgrus med krossad sten 
skulle kunna leda till att man använder mer 
cement eftersom det krävs mer cement-
pasta för att betongen skall bli lika lättarbe-
tad som när man har runda stenar.

Men så blir det inte därför att det finns 
krav på maxmängd cement per kubikmeter 
betong i Viva-upphandlingen. 

– En ökad arbetsbarhet uppnås med att 
mer finpartiklar tillsätts vilket inte behöver 
vara cement utan även kan vara finmald 
sten. Arbetsbarheten kan även ökas med 
tillsatts av plasticerare i betongen, säger 
Otto During.

Hållfasthetstillväxt uppstår genom att 
betongen tar upp koldioxid, så att huset 
faktiskt blir tätare och torrare vilket bidrar 
till att minska husets vikt. Både klinker och 
flygaska tar upp koldioxid och minskar 
alltså på sikt klimatpåverkan något.

Slagg från stålindustrin kan också använ-
das som tillsats i både cement och betong, 

och därmed minska klinkerandelen och 
koldioxidutsläppen. Slagg ger andra, delvis 
bättre, egenskaper för betongen.

– Slagg kan användas i ugnen för att 
minska klinkerns klimatpåverkan, säger 
Anders Rönneblad på Cementa.

Men om man gör så eller inte beror 
bland annat på tillgång och efterfrågan, 
säger han.

Slaggcement har använts sedan 1800-
talet, bland annat vid byggandet av Paris’ 
tunnelbana, men är inte så vanligt i Sverige. 
Det är ingen slagg med i receptet för brf 
Viva, enligt vad som hittills presenterats för 
stomcement, men upphandlingen är ännu 
öppen.

KAN VI FÅ SE EN HELT KLINKERFRI CEMENT  

I FRAMTIDEN?

Otto During:
– Det finns på experimentstadiet, och 

vissa specialcement. Det är möjligt att 
använda bränd kalk utan att tillverka klin-
ker och tillsätta till exempel aska precis som 

romarna gjorde, de använde inte klinker.
Bränd kalk kräver inte lika hög tempera-

tur som klinker (som innehåller kvarts), 
och därför inte lika mycket bränsle.

Problemet är dock att reaktiviteten i 
cementen skulle vara låg, säger During.

Han tror inte att det går att ersätta all 
klinker i världen med aska, men att det 
dock finns mycket stora mängder aska och 
slagg, och att tillgången inte är ett problem 
för till exempel Sverige.

En framtida möjlighet kan vara att 
använda magnesiumhaltiga material i stäl-
let för kalk. Men det är i forskningens front-
linje och kan medföra problem.

– Magnesiumoxid sväller när vatten till-
sätts och sker svällningen när betongen 
hårdnar spricker betongen.

Fyndigheterna av magnesium är vanligt-
vis inte lika homogena och rena som fyn-
digheterna av kalksten vilket skulle inne-
bära gigantiska avfallsproblem vid bryt-
ningen av magnesiummalmer, menar 
During.

Talk, magnesiumsilikat, har också 
nämnts som möjlighet för en klimatneutral 
eller till och med klimatpositiv cement 
(eftersom den inte avger koldioxid vid pro-
duktionen, men tar upp koldioxid senare, 
precis som klinker). 

Men även den innehåller magnesium, så 
During är skeptisk. Han ser också en nack-
del i att det inte finns några större mängder 
talk i Sverige.

I en del länder kan man också använda 
lera som råvara för cement, påpekar 
Anders Rönneblad, Cementa.

En genomgång av möjligheter för grön 
cement och betong finns för övrigt i MIT:s 
tidning Technology Review www.technolo-
gyreview.com/s/535646/what-happened-to-
green-concrete/

Stålet till armeringen i brf Vivas betong 
skulle kunna tas från Celsas elektrostålug-
nar i Mo i Rana i Norge. Det är 100 procent 
återvunnet stål, och eftersom Norges elpro-
duktion består nästan helt av vattenkraft, 
så är elen i det närmaste koldioxidfri. ■

Hållbarhetschef på Riksbyggaren Charlotta Sczepanowski.
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PORTRÄTT

et ställdes extremt höga 
krav på konstruktionens 
stabilitet när Max IV bygg-
des. Minns du din första 
tanke när du såg kraven?

– Första tanken var just 
”Vad innebär detta?”. Vid 

lite närmare fundering blev tanken ”Det 
kan väl inte fungera!?”, men efter hand som 
man växer in i projektet och försöker förstå 

nyttjarens krav inser man att ”det kanske är 
möjligt”.

26 NM I VIBRATIONER, VAD BETYDER DET?

– 26 nm RMS över en sekund innebär att 
den relativa rörelsen mellan två definierade 
punkter räknat ”Root Mean Square” över 
tidslängden 1 sekund inte får vara större än 
26 nm (nanometer = miljarddels meter). Det 
är väldigt svårt att föreställa sig en nanome-

ter. Om man tänker sig att man förstorar 
upp en meter 1 000 000 gånger (= 100 mil, 
vilket motsvarar sträckan Malmö- Sunds-
vall), så skulle en nanometer i denna skala 
motsvara en millimeter.

HUR LÖSTE NI DET? VILKA KVALITETSKRAV STÄLLDE 

NI PÅ MATERIALEN OCH GJUTNING?

– Ett normalt förfarande är att man försöker 
isolera den del som har höga vibrationskrav 

Världens bästa synkrotronljusanläggning, Max IV, 
för experiment på material och molekyler byggdes  
i leran utanför Lund. Handläggande konstruktör 
var Kenth Lindell från Tyréns. Han utsågs till 

Årets betongkonstruktör.  I porträttet berättar 
han om de extre ma kraven på byggnaderna 

och om hans väg till ett yrke han är 
passionerat intresserad av.

TEXT: HELENA THORÉN    

D

Årets betong-
konstruktör

Foto: Fojab A
rkitekter

Foto: K
enth Lindell

Renare luft får vi med miljövänligare betong med 
resurssnåla råvaror och transporter. Det är resultatet 
av vårt viktiga utvecklingsarbete. Men vi gör inte 
avkall på betongens prestanda. För Betongindustri 
är alltid fuktsäkert betongbyggande en självklarhet. 
Det ger oss också ren inomhusluft.

Korta körsträckor ger renare luft!

L U F T
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med aktiva eller mekaniska lösningar. Det 
fungerade inte för Max IV eftersom det var 
hela anläggningen som i så fall måste isole-
ras. Istället nyttjades markens relativt goda 
egenskaper samt det faktum att bergnivån 
ligger relativt ytligt (10–15 meter under 
markytan) och skapade en byggnad som 
samverkar med omgivningen. Byggnad 
ihop med mark bildar en ”styv enhet” som 
fungerar väl för att minimera de relativa 
rörelserna, både från yttre och inre vibra-
tionskällor. Under bottenplattan av betong 
finns ett fyra meter tjockt lager av stabilise-
rad lermorän. Stabiliseringen innebar att 
man schaktade ur lermoränen, blandade 
upp den med kalk och merit, samt åter-
fyllde och packade i etapper om 300 milli-
meter. På detta vis ökade man markens 
dynamiska E-modul till cirka 4 000 MPa. 
Ovanpå det stabiliserade lagret gjöts en hel 
bottenplatta av betong. Betongplattan i sig 
hade inga ovanliga krav, plattan har gjutits 
med anläggningscement hållfasthetsklass 

C30. Inga mellanliggande lager av isolering 
har använts. Det skulle ha förstört samver-
kan mellan betong och undergrund. 
Betongen är konventionellt armerad med 
sprickviddskrav 0,2 millimeter. I gjutskedet 
lade man stor vikt vid avsvalningsfogar 
/gjute tapper för att undvika sprickbildning 
under härdningsfasen.

ANLÄGGNINGEN TÅL VÄLDIGT SMÅ TEMPERATUR-

SVÄNGNINGAR. HUR STORA OCH VAD GJORDE NI FÖR 

ATT SÄKRA DET?

– I de regioner som strålröret befinner sig 
var målet på temperaturstabilitet +⁄– 0,1°.  
I experimenthallarna var målet +⁄– 1°. En 
temperatursvängning innebär att strålröret 
förlängs eller förkortas, vilket påverkar 
anläggningen. Betong är ett bra material på 
grund av sin värmelagringskapacitet. Kring 
strålröret finns andra krav, till exempel 
strålskydd, vilket innebär att betongkon-
struktionen kring röret blir väldigt tjock 
(varierar mellan 0,9–2,0 meter). Denna 

stora massa medger en väldigt god tempe-
raturstabilitet. Vidare är linjäracceleratorn 
under mark vilket också bidrar till en bra 
stabilitet på grund av jordens värmetrög-
het. I strålskyddsbarriären av betong kring 
strålrören ovan mark, lagringsringarna, 
finns även ett 100 millimeter lager cellplast 
ingjuten i betongkonstruktionen.

STRÅLSKYDDET MÅSTE VARA RIGORÖST.  

KAN DU JÄMFÖRA DET MED NÅGOT ANNAT?

– Beroende på i vilken riktning man kräver 
strålskydd i förhållande till elektronernas 
färdriktning blir kraven på strålskydd olika. 
Strålskyddet utfördes med betong, 
antingen betong i kombination med stål 
eller betong och mark. Den tjockaste strål-
skyddsbarriären är utförd med två meter 
betong i kombination med 0,5 meter mas-
sivt stål. I strålskyddskonstruktioner kan 
man även använda järnmalm som ballast i 
betongblandningen för att öka densiteten 
till runt 3 800 kg/m3, men nackdelen med 

MAX IV ÄR EN SYNKROTRONLJUSANLÄGGNING

Synkrotronljus är elektromagnetisk energi. Synkrotronljuset produceras i så kallade 
lagringsringar när elektroner accelereras till en hastighet nära ljusets. Elektronerna färdas 
sedan genom magnetfält som böjer deras bana. Synkrotronljuset används för att under-
söka materials och molekylers mikroskopiska uppbyggnad, egenskaper och funktion. 

För att studera så små partiklar som molekylstrukturer måste det slags ljus som 
används ha en kortare våglängd än det som är synligt för våra ögon, ultraviolett ljus och 
röntgenstrålning. Ljuset fås genom att elektroner ”skjuts” ur en elektronkanon och accele-
reras upp till nära ljusets hastighet. Elektronerna böjs av i magneterna och förlorar i energi, 
som då sänds ut i form av ljus. Ljuset leds i vakuum genom strålrör ut till experimentstatio-
nerna där materialprovet som ska undersökas blir belyst.

Jag är gärna med 
i projekt som 
påverkar många.

PORTRÄTT
Foto: Fojab A

rkitekter

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 52 500 medarbetare i fler än 40 länder. 

Med nollvision och närproducerad 
cement bygger vi framtiden
Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett modernt 

högteknologiskt företag och vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter 

och användningsområden. Vår vision för noll koldioxidutsläpp under produkternas 

livscykel går målinriktat vidare. Följ oss i vår utveckling av framtidens material för 

hållbar samhällsbyggnad. Läs mer på www.cementa.se eller möt oss i montern 

C08:49. #CEMENTA #NORDBYGG
 
Följ Cementa i sociala medier:

Twitter: @cementaab |   Facebook: facebook.com/CementaAB | Instagram: @CementaAB
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den metoden är att betongen blir mer svår-
bearbetad. Som jämförelse kan nämnas en 
av strålskyddsinneslutningen i nya strålbe-
handlingskliniken i Lund, där strålskyddet 
utfördes med 1,9 meter järnmalmsbetong, 
vilket motsvarar ungefär tre meter vanlig 
betong.

BERÄTTA OM DIG SJÄLV. VARIFRÅN KOMMER  

DITT TEKNIKINTRESSE?

– Teknik har väl alltid legat mig värmt om 
hjärtat. Det hela kan man förmodligen 
skylla på Lego. Att som liten kille sitta och 
vänta på nästa födelsedag eller julafton, för 
att få nästa byggsats med Tecnic Lego. Jag 
kan fortfarande komma ihåg känslan. Jag 
försöker för övrigt att överföra den känslan 
till min fyraåriga dotter, det verkar fungera. 
Hon säger redan nu att hon ska jobba hos 
mig när hon blir stor. Hon vill sitta vid sidan 
om ”Bosse”, min kollega. I ungdomen var 
jag nog som de flesta andra helt ovetande 
om vad jag ville jobba med när jag blev 
”vuxen”. Jag har inte föräldrar i branschen 
så jag började på Bygg- och anläggning för 
att utbilda mig till snickare. Till stor del av 
den enkla anledning att min pappa själv 
velat det i sin ungdom men aldrig fått chan-
sen, men även av det enkla faktum att det 
var vad kompisarna ville samt att det var 
”superlätt” att få jobb som var bra betalt. 
När jag var klar med utbildningen 1995 
hade vindarna vänt i branschen. Jag valde 
då, till mina föräldrars förvåning, att läsa 
vidare genom teknisk komplettering. Efter 
att under ett år blivit matad med teknikäm-
nen kände jag att det nog var här jag hörde 
hemma. Jag valde att läsa vidare på högsko-
lan till byggnadsingenjör, för att sedan gå 
vidare och även läsa väg- och vattenpro-
grammet på Lunds tekniska högskola, LTH. 
Vid tiden då jag skrev mitt examensarbete 
blev jag uppmanad att söka jobb på Bygg-
teknik i Skåne av Sven Thelanderson, pro-
fessor konstruktionsteknik på LTH. På 
denna lilla firma fick jag en upplärningspe-
riod, framför allt av min ”mentor” Bo Pers-
son, som sedan var uppdragsansvarig för 
Max IV. Sedan 2007 ingår numera Byggtek-
nik i Skåne i Tyréns. Tyréns ger med sin 
samlade kompetens en trygg arbetsplats 
med stor utvecklingspotential.

JAG HAR FÖRSTÅTT ATT DU HAR ETT SÄRSKILT KUN-

NANDE KRING BETONG. VARIFRÅN KOMMER DET?

– Vissa håller på med fotboll, jag håller på 
med konstruktion. När man tycker ett 
ämne är intressant kan man lägga hur 
mycket tid som helst på att läsa om det. Jag 
vill inte påstå att jag vet mer än någon 
annan konstruktör, men jag antar att jag gil-
lar att gräva ner mig i information om saker 

jag tycker är intressanta, där betong är 
inkluderat. För en ingenjör är det faktum 
att man kan förutse saker, till exempel 
genom olika beräknings- och materialmo-
deller, nästan snudd på en religiös upple-
velse. Man kan å andra sidan också råka på 
problem där det inte finns entydiga svar, 
och det är en mardröm för ingenjören.

GE EXEMPEL PÅ BETONGENS KVALITETER OCH 

BEGRÄNSNINGAR SOM DU RÄKNAT på.
– Betong är ett otroligt flexibelt material 
som går att forma till nästan vilken form 
som helst. Att i ett projekt som Max IV få 
utnyttja materialet inom många olika områ-
den är ju speciellt roligt. Förutom det 
uppenbara – bärighet – så nyttjas betong 
här även som strålskydd, värmelagrings-
massa samt estetiskt. Det är ingen slump att 
betong valdes även som fasadmaterial i 
samtliga komplementbyggnader till anlägg-
ningen. Det finns tillfällen då en lätt kon-
struktion önskas av olika orsaker, detta får 
väl räknas som en stark begränsning för 
materialet betong.

NÄMN ETT PAR ANDRA MATERIAL  

SOM INTRESSERAR DIG.

– Jag är av den åsikten att varje material har 
sin plats. Olika material har olika kvaliteter 
och jag tycker inte att man som regel kan 
bestämma material innan man sett och för-
stått nyttjarens önskemål eller arkitektens 
vision för en viss typ av byggnad. Att sitta 
på ett café i Paris och blicka upp på Eiffel-
tornets smäckra stålkonstruktioner, eller 
förundras av Panteons spännvidder i Rom 

ger för mig samma känsla av ödmjukhet 
som att se en träbyggnad där materialets 
fördelar kommer till sin rätt.

MAX IV MÅSTE VARIT EN UTMANING. OM DU FICK 

ÖNSKA FRITT, VAD SKULLE NÄSTA UTMANING VARA?

– Man inser efter några år i branschen att 
varje nytt projekt har sina utmaningar. Det 
är det som är tjusningen med mitt yrke. 
”Gud är i detaljerna”, som arkitekten Mies 
van der Rohe en gång lär ha sagt. Jag är 
gärna med i projekt som påverkar många 
människor, där mitt arbete och engage-
mang kommer till sin rätt flera gånger om. 
När jag blir gammal vill jag kunna köra runt 
och visa min dotter och eventuella barn-
barn den skillnad som jag bidragit med till 
samhället. ■

HANDLÄGGANDE KONSTRUKTÖR

Handläggande konstruktör för Max IV 
innebar att Kenth Lindell tillsammans 
med uppdragsansvarig driver projekte-
ringen från Tyréns sida (konstruktion). 
Det innebar att ta fram lösningar/lös-
ningsförslag under projekteringsproces-
sen för byggnaden och dess grundlägg-
ning. Det är även viktigt att se ”utanför 
boxen”, dvs att förstå alla aspekter som 
ger byggnaden eller anläggningen sin 
helhet. Allt arbete sker ihop med en 
projekteringsgrupp med andra discipliner 
(kunskapsområden) samt projekterings-
ledare och nyttjare, såväl som internt på 
hemmakontoret.

PORTRÄTT
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DE GLOBALA UTSLÄPPEN från cement har hit-
tills vuxit snabbt, snabbare än från flyget, 
och fördubblades från 2007 till 2014. Mer 
än hälften av utsläppen de senaste åren har 
kommit från Kina.

Förutom de direkta utsläppen tillkom-
mer nästan lika mycket koldioxid från 
bränslen och el på många håll i världen. 
Särskilt om dessa är kol och kolkraft, vilket 
det är på många håll i världen.

I SVERIGE HAR VI INGA ”riktiga ”kolkraftverk. 
Det finns koleldad kraftvärme på några få 
orter, men den har minskat och kommer 
att minska mer. Den övervägande delen 
svensk el är vattenkraft, kärnkraft, vind-
kraft och kraftvärme med merparten förny-
bara bränslen.

Importerad el kan innehålla kolkraft, 
men dels är Sverige nettoexportör av el på 
årsbasis, dels minskar kolkraften även i de 
grannländer som har kolkraft. Frågan blöts 
och stöts av livscykelanalytikerna, men el i 
Sverige har hur som helst inga stora koldi-
oxidutsläpp från elanvändning.

Vad gäller bränslen har Cementa också 
minskat utsläppen vid kalkugnarna genom 
att elda mer avfall istället för kol.

UTSLÄPPEN ÄR FORTFARANDE STORA. Cementa i 
Sverige släppte 2014 ut nästan 2,2 miljoner 

Nästan sex procent av värl-
dens koldioxidutsläpp kom 
2014 från cementproduktion, 
enligt Oak Ridge-laboratoriet 
i Tennessee. Det är den koldi-
oxid som avgår när kalksten 
(kalciumkarbonat) bränns till 
klinker (kalciumoxid). Koldi-
oxid från cement var 3,6 
miljarder ton koldioxid i 
direkta utsläpp 2014, 
mycket mer än från allt 
flyg i världen.

TEXT: FREDRIK LUNDBERG   FOTO: CHRISTIAN BERNER

Cement, stål och klimatet

ton koldioxid, enligt statistik från den euro-
peiska utsläppshandeln, mer än fyra pro-
cent av de totala svenska koldioxidutsläp-
pen.

Cement kan inte återanvändas men kros-
sad betong kan vara en del av ballasten.

Ståltillverkning ger också upphov till 
stora koldioxidutsläpp eftersom järnmalm, 
järnoxid, reduceras till järn med kol och 
koks i masugnar. Utsläppen varierar dock 
en del mellan verken.

I stålindustrin finns möjligheter att effek-
tivisera processen och på så sätt minska 
utsläppen. Många mindre förbättringar har 
gjorts, som att ersätta koks med direktinji-
cerat kol. Det har också under lång tid fors-
kats kring återföring av brännbara gaser till 
masugnarna, vilket skulle kunna minska 
koldioxidutsläppen och kolförbrukningen 
med cirka 25 procent i till exempel SSAB i 
Luleå.

EN ANNAN MÖJLIGHET är att byta bränsle från 
kol till något miljövänligare bränsle som 
naturgas, biobränslen eller vätgas. Det är 
dock varken enkelt eller billigt. En mindre 
del järnmalm reduceras idag med naturgas 
i länder med billig gas i järnsvampverk (inte 
masugnar).

Höganäs AB i Skåne tillverkar för övrigt 
järnpulver med naturgas men produkten är 

inte direkt jämförbar med vanligt stål.  
Inom stål- och cementindustrin talas 

mycket om koldioxidlagring, CCS, det vill 
säga att man fortsätter använda kol och 
leder ner koldioxiden djupt ner i marken. 
Det är svårt att få ekonomi i det då det blir 
stora extra kostnader för minskade utsläpp 
och de kan inte räknas hem med dagens 
låga koldioxidpris. Inget stålverk och ingen 
cementfabrik i världen använder nu CCS, 
enligt en färsk sammanställning av Global 
CCS Institute i Australien. 

Ett projekt i Abu Dhabi planeras tas i 
drift under 2016, då koldioxid från ett stål-
verk trycks ned i en oljekälla för att pressa 
ut mer olja. Men detta är knappast till nytta 
för klimatet, eftersom den extra oljan ger 
extra koldioxidutsläpp. 

STÅL FRÅN SKROT ger mycket mindre koldiox-
idutsläpp, och det är oftast återvunnet stål 
som används för till exempel armerings-
järn. Återvinningsgraden är redan cirka 85 
procent globalt, och återvunnet stål står nu 
bara för cirka 30 procent av stålproduktio-
nens utsläpp globalt. Någonstans tillförs 
järnmalm med högre koldioxidutsläpp.

Hur mycket koldioxid som förorsakas av 
skrotbaserat stål beror på elmix och även 
på ugnens effektivitet. ■



22 HUSBYGGAREN NR 2.2016 HUSBYGGAREN NR 2.2016 23

BYGGMATERIAL

år värld blir både större och 
mindre på en och samma 
gång. En utveckling som 
skapar möjligheter. Globali-
seringen gör det än mer 
uppenbart att vår relation 
till resurser är väldigt ojäm-

likt fördelade över klotet. Det vi tar för givet 
har andra inte ens en aning om att det finns, 
och den stora massan lockas givetvis av en 
livsstil och nyttjandet av resurser i samma 
utsträckning som vi gör här i Sverige.

Men… att klotet inte håller, vare sig 
resursmässigt eller i förhållande till den 
nedsmutsning som blir konsekvensen av 
vårt sätt att leva här i Sverige lär inte ha 
undgått någon vid det här laget. Nu gäller 

bara att knyta an till den hållbara potentia-
len vi har.

Möjligheterna ligger i kunskap och erfa-
renhetsutbyten, samt vår inbyggda vilja att 
göra goda val. Inom byggandet och förval-
tandet har vi den kortsiktiga ekonomin 
emot oss. Vi kan inte fortsätta våra slit-och-
släng perspektiv om vi ska nå den nödvän-
diga uthålligheten.

Vi måste bygga så det håller, och så att 
det är lönsamt att förvalta under produk-
ten, det vill säga byggnadens, hela livs-
längd. Vi kan alltså inte miljöcertifiera, klas-
sificera och hylla det som inte håller minst 
100 år, och som inte har en hållbar förvalt-
ningsprognos för att slippa bygga uthålligt 
och hållbart.

FÖRUTSÄTTNINGARNA

Vårt nordliga klimat innebär fyra årstider av 
skilda karaktärer, med medspelarna fukt 
och värme. Vi ingår alltså i samma lag. Ska 
man framåt så krävs ett medvetet samspel. 
Vilket innebär att vi måste bygga MED bygg-
fysiken, inte MOT. Detta innebär i praktiken 
att vi skall använda oss av material som kan 
ta upp och avge fukt i lagom dos över tid. Det 
innebär också att dessa ingående material 
måste projekteras samverkande, och sedan 
byggas in korrekt. Inga projekterade risk-
fyllda fuktfällor. Svårare än så är det inte. 

Stommen är byggnadens klimatskal och 
lastfördelare i ett. Stabil, uthållig och själv-
klart diffusionsöppen och värmetrög. Hus 
skall inte andas, de skall ventileras, och det 
skall ske kontrollerat av fukttekniska och 
energimässiga skäl. De skall kunna hantera 
ett visst fuktupptag utan att utgöra en risk 
för brukarens hälsa genom att minska ris-
kerna för fuktskador i husets stomme. De 
ska också ha en termisk tröghet som inne-
bär att man vadderat in huset för att minska 
energislösande konvektion och begränsa 
onödiga ljud. Det går alldeles utmärkt att 
bygga lufttäta och diffusionsöppna hus utan 
fuktfällan tätande plastskikt. 

Detta är särskilt viktigt om man skall fort-
sätta med passivhusutvecklingen, som trots 
sina 25 år på nacken fortfarande är labore-
rande. Detta är bra, under förutsättningen 
att de som ingår är medvetna om sitt delta-
gande i laborationen. 

Här nedan följer en mängd över tid 
sunda och hållbara materialalternativ då 
man skall projektera stommarna till framti-
dens småhusboende.

Hållbart byggande 
ATT VARA EN DEL AV LÖSNINGEN  
ISTÄLLET FÖR PROBLEMET
Det här är starten på en artikelserie om material, teknik, och dess funktioner 
vid småhusbyggande. Den beskriver vad som står till buds då man ämnar 
projektera hållbart med perspektivet att det resursmässigt skall hålla och 
förvaltas över tid. I den här artikeln lyfts byggmaterial för stommen fram.

TEXT: FELICIA OREHOLM   

Flerskiktsstomme

V

KL-trä revolutionerar sättet att bygga. Därför är det ett material som låter oss drömma stort. Och faktiskt 

också förverkliga drömmen om ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Det handlar  

om en korslimmad, massiv träskiva som tack vare sina unika egenskaper öppnar helt nya dörrar. Oavsett  

om det handlar om byggsystem för byggnader och flerbostadshus, broar, läktare eller dina egendesignade  

drömmar. Under Nordbygg fokuserar vi på KL-träets alla möjligheter och fördelar. Vi står redo att vägleda  

dig mot just ditt mål. Varmt välkommen!

Martinsons är en norrländsk familjeägd träförädlingsindustri. 
Vi är Sveriges största producent av limträ, träbroar och bygg-
system i trä för flerbostadshus och hallar.

www.martinsons.se En naturlig del av framtiden

Vi finns i monter C17:44 
Välkommen!     

Korslimmad revolution
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Stommarna nedan har alla sitt ursprung i 
det traditionella och väl beprövade sättet 
att bygga hus som vi vet står länge, och 
erbjuder brukarna ett gynnsamt innekli-
mat. De har modifierats för att bli resursef-
fektivare i förhållande till sin energi- och 
materialanvändning. För en god utveckling 
krävs att man binder ihop det man vet fung-
erar med de nya förutsättningarna.

FLERA SKIKT

Massiva material är enklare att räkna på då 
stommen får en och samma egenskap helt 
igenom till skillnad från en flerskiktsstomme 
som måste projekteras byggfysikaliskt sam-
verkande. Flerskikt är i sig inget problem 
och dess byggnadstekniska fördelar är att 
dessa stommar är lättare och billigare. 

Ett exempel på en flerskiktsstomme med 
bättre energiprestanda, och resursmässiga 
fördelar är en så kallad lättregelstomme där 
den bärande regeln består av två flerskikts-
limmade träklossar och en sammanbin-
dande balkmidja av masonit. Dessa reglar 
bli styva, lättarbetade och framförallt så går 
dessa att isolera effektivare med exempel-
vis samverkande lösullsisolering av cellu-
losa eller träfiber som blåses in i minsta vrå. 
För att denna typ av stomme skall prestera 
säkert över tid krävs att de ingående 
dukarna är diffusionsöppna så diffunderad 
fukt inte riskerar att stanna kvar inuti kon-
struktionen. 

Ytterligare fördelar med blåst cellulosa-
isolering är att dess höga densitet, högre än 
glas och mineralull, gör den mer värme-
trög, värmelagrande och dämpar ljud på ett 
mycket effektivt sätt. Det finns tre sorters 
hållbar lösullsisolering idag. Den vanligaste 
sorten är feltryckta tidningar som malts 
ner. Sen finns cellulosa av ren gran- och 

tallfiber. Denna cellulosaisolering brukar 
kallas blöjcellulosa och har en större spänst 
då fibern i materialet är mindre sönderbe-
arbetad än den återvunna tidningen. Den 
tredje sortens lösullsisolering i samman-
hanget hållbar isolering är träfiber vars 
fiber är minst sönderbearbetad och har 
därför högst spänst kvar. Spänsten i fibern 
minskar risken för kompaktering, vilken i 
sig är mycket låg i sammanhanget blåst 
lösullsisolering. Isoleringarna är dessutom 
tillverkade av förnyelsebar råvara. I dagslä-
get impregneras de olika isoleringarna mot 
skadedjur och brand med antingen borax 
(kan vara fortplantningsstörande) eller 
ammoniumpolyfosfat eller liknande.

MASSIV MED MODIFIKATION

Att något är massivt betyder egentligen att 
det är just ett homogent och tätt material. I 
byggandet har det av resursskäl och krav på 

energieffektivitet uppstått hybrider inom 
ramen för massivitet. Det kanske är på sin 
plats att kalla dem hybrider då de i sin 
byggfysikaliska funktion är massiva då de 
inte innehåller något annat material. Men 
att deras praktiska fysik är urholkad, eller 
modifierad med hjälp av lim eller annan 
sammanfogning.

Ett sånt exempel är isolertimret Isotim-
ber som består av snabbvuxen skog med en 
mindre täthet än traditionellt långsamvuxet 
timmer. Träråvaran har sen spårats ur med 
2 millimeters kanaler för att få en mer isole-
rande effekt. Träråvaran limmas ihop för 
att ta upp radiella och tangiella rörelser i 
träet, och sammanfogats med plywood i 
byggblock med måtten 1 200�2 400 milli-
meter för att bli en komplett produkt, av ett 
och samma material. Blocken kan samman-
fogas efter måttbeställning i fabrik om man 
har behov av detta, och väggtjockleken 400 

Isolertimmer

Cellulosaisolering

BYGGMATERIAL 

Lätt • Stark • Rak • Lång

Det lätta valet
SMARTA I-BALKSYSTEM FÖR 

TAK, VÄGGAR OCH GOLV

masonitebeams.se

Masonite Beams AB är en av Europas ledande producenter av 
 träbaserad I-balk, anpassad för allt från villor till höghus i trä. 
 Produkterna  skräddarsys efter kundens önskemål och är mycket 
enkla att hantera och bearbeta.
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millimeter ger ett u-värde på 0,13 W/m2K.
Exempel på massiva trästommar utan 

isolerande urspårningar är limträstommar 
från exempelvis Glulam där man resursef-
fektivt använt sig av hoplimmade spillbitar 
som också tar upp de radiella och tangiella 
rörelserna i träråvaran. Dessa stommar är 
lättmonterade likt legohus, och en vägg-
tjocklek på 190 millimeter får u-värdet 0,68 
W/m2K. Klossarna kommer i längder mellan 
300–4 800 millimeter, och med en höjd på 
195 millimeter. Med välisolerat takbjälklag, 
400 millimeter lösull, och energieffektiva 
fönster, cirka 0,8 W/m2K, klarar normalvil-
lan dagens energikrav för nybyggnad enligt 
leverantören. Vill man tilläggsisolera stom-
men hållbart krävs träfiberskivor. Med cell-
plast mister stommen sin hållbara material-
samverkan. 

Det finns också olimmade massiva trähus 
såsom Holz100. Konceptet innebär dym-
lade väggelement av trä. På så vis undviker 
man de för hälsa och miljö ogynnsamma 
limmerna. Det ingående träet är också spå-
rat för bättre isolerförmåga, och ett massivt 

väggelement på 306 mm med 120 mm trä-
ullsisolerskiva från Pavatex hamnar på 
U-värdet 0,15 W/m2K. Byggsystemet kom-
mer i hela prefabricerade väggelement som 
sammanfogas på plats.

Massiva träkonstruktioner är i sig brand-
tåliga då dessa inte leder värme bra. Mas-
siva trähus ger en erkänt god innemiljö 
genom sin förmåga att ta upp och avge fukt 
vilket ger ett gynnsammare RF inomhus 
vintertid, 40–60 procent. Detta förutsatt att 
det hygroskopiska träet är blottat mot 
husets innemiljö, för att kunna buffra den 

omgivande fukten. De ger också en mycket 
god ljudkomfort då massiva träkonstruktio-
ner dämpar stomljud.

Ytterligare ett inslag i hybridsektionen är 
semimassiva stommar av träullcement, mer 
känt som Träullit. Termen hybrid används 
idag i mer innovativa sammanhang, men 
stämmer illa in på träullcementen som pro-
dukt då den funnits så pass länge att de 
flesta har en omedveten relation till materi-
alet när det används som fuktbuffrare och 
ljuddämpare i tak i lokaler över precis hela 
landet. Det färre är medvetna om är att 
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Olimmade massiva 
trähus dymlas,  
här Holz100.

Massiva trästommar 
av spillbitar som sätts 
ihop som Legoklossar

FELICIA OREHOLM
Miljöstrateg och föreläsare
inom sunt och miljöprofilerat  
byggande

dessa går att få som hela prefabricerade 
semimassiva byggelement. Standardtjockle-
ken är 400 millimeter med ett u-värde på 
0,14 W/m2K, men det går att få väggtjockle-
kar på upp till 600 millimeter. Dessa stom-
element är hållbara ur det perspektivet att 
de till stor del består av förnyelsebar 
råvara, håller länge genom sina gynn-
samma byggfysikaliska egenskaper, ger ett 
sunt och gott inomhusklimat genom de 
ljuddämpande, och fukt- och värmebuff-
rande egenskaperna. Materialet är en kom-
posit då det har den ovanliga blandningen 
granfiber blandat med cement. Den har 
hög fukttålighet med hjälp av sin alkalitet. 
Stommen enstegstätas gynnsammast med 
diffusionsöppen puts, men kräver särskild 
infästning. Materialet brinner dessutom 
dåligt på grund av sitt cementinnehåll.

Lättbetongstommar av ett och samma 
ingående materialslag är också hållbart ur 
perspektivet sunda ingående material, och 
att stommen är  diffusionsöppen och ener-
gieffektiv. Den hygroskopiska förmågan ger 
ett gott inneklimat och avger inga emissio-
ner. Byggstenen energy+ från Xella är 
bärande och isolerande i en och samma 
sten. Materialet muras på plats med hjälp 
av tunnfog för att minska köldbryg-
gorna, och en väggtjocklek på 400 
millimeter ger ett u-värde på 0,15 
W/m2K. Då materialet innehåller 
stora mängder vatten så bör man 
vänta med infästning av organiskt 
material tills stommen är väl uttor-
kad. Lättbetong kan med fördel 
enstegsputsas med diffusions-
öppen puts utan risk för de numer 
ökända skador som uppstått på 
grund av felaktiga materialkombi-
nationer. Materialet kräver särskild 
infästning. 

Tegel är ett av de hållbaraste materialen 
som vi har att tillgå. Sunt och tekniskt över-
lägset genom sin bärförmåga, diffusionsöp-
penhet, fukt- och värmelagrande förmåga 
och en svårslagen livslängd. Den emitterar 
inga ohälsosamma ämnen då den färdiga 
produkten endast består av bränd lera. Vil-
ket i sig gör den obrännbar. Stommen däm-
par dessutom ljud. 

Isolerteglet Porotherm från Wienerber-
ger består av luftkanaler som isoleras med 
värmebehandlad perlit, ett vulkaniserat 
naturligt material. Stenarna muras med 
tunnfog för att minska de energislösande 
köldbryggorna. I en 400 millimeter färdig-
putsad stomme hamnar på u-värdet 0,18 W 
/m2K, och då utgör själva byggstenen 365 
millimeter. Stommen putsas med fördel i 
ett steg utan någon som helst risk för de 
ovan nämnda fuktskadorna under förut-
sättningen att putsen är som den alltid skall 
vara, salt- och diffusionsöppen. Puts på 
tegelfasader har en av de bästa förutsätt-
ningarna för lång livslängd.

SKADEFÖREBYGGANDE ÄR SJÄLVKLART  

I HÅLLBART BYGGANDE

Platsbyggda hus löper alltid en signifikant 
risk för att fuktskadas. Inte bara för vår skif-
tande väderlek utan för att det alldeles för 
ofta saknas goda förvaringsmöjligheter av 
byggmaterialet på byggarbetsplatsen, och 
hantverkarnas känsla av att bli av med job-
bet om de skulle avstå från att bygga in 
fuktskadat material. En hantverkares var-
dag, och därför ett helt normaliserat fuk-
triskbyggande. 

Att skadeförebygga med hjälp av kom-
penserande kemikalier, eller supertäta kon-
struktioner är också riskfyllda metoder på 
den betalande brukarens bekostnad.

I perspektivet hållbarhet ingår även just 
brukarens hälsa - och hantverkarens - i för-
hållande till hur och av vad byggnaden är 
projekterad och uppförd. Ohälsa framkal-
lad av byggnader skapar inte bara individu-
ellt lidande, utan också en fullständigt onö-
dig belastning på privatekonomin och skat-
tekollektivet. Konsumenterna behöver 
större kunskap om vad de betalar för. Bygg-
naden skall inte bara vara fuktskadefri, den 
skall heller inte emittera skadliga ämnen till 
inomhusluften. Ämnen som vi de flesta 
gånger enskilt, eller kombinerat inte har en 
aning om hur de kort- och långsiktigt påver-
kar oss och den omgivande miljön. ■

 ■ Nästa avsnitt: Hållbara tak och fasader.

Semimassiv stomme av 
granfiber och cement

Lättbetong

Isolertegel
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BRAND

UR PÅVERKAR BYGGLAGSTIFT-

NINGEN MODULHUS?

Boverkets byggregler är 
med några få undantag 
inte retroaktiva. Det som 
var godkänt vid uppföran-
det förblir godkänt tills 

ändringar genomförs, då ställs krav på den 
ändrade delen. Vid större ändringar 
(om byggnad) kan krav ställas på hela 
alterna tivt en tydligt avgränsbar del av 
byggnaden.

När modulhus flyttas mellan olika platser 
betraktas varje nytt uppförande som 

nybyggnad. Detta medför att nybyggnads-
krav gäller varje gång modulhuset uppförs. 
Brandskyddskraven i byggreglerna har ökat 
med åren vilket gör att det kan vara extra 
utmanande att uppfylla kraven i äldre 
moduler. 

Ett flertal brandskyddskrav varierar med 
byggnadsklassen; Br0, Br1, Br2 eller Br3. 
Br0 och Br1 har de högsta kraven medan 
Br2 och Br3 har betydligt lägre krav. Bygg-
nadsklassen styrs av våningsantalet och 
verksamhetsklasser (det vill säga hur bygg-
naden används). Byggnader i tre plan klas-
sas som Br1 (eller i vissa fall Br0, vilket dock 

sällan är aktuellt för modulhus och därför 
inte behandlas vidare i denna artikel). Bygg-
nader i två plan klassas som Br1 om de 
innehåller till exempel hotell, förskola, äld-
reboende, sjukhus eller om det på andra 
våningsplanet finns samlingslokaler för fler 
än 150 personer. Övriga en- och tvåplans-
byggnader klassas som Br2 eller Br3.

Många modulhus är i grunden dimensio-
nerade för byggnadsklass Br2 eller Br3 och 
att uppgradera dessa till att uppfylla brand-
skyddskraven för klass Br1 kräver normalt 
mycket stora och kostsamma åtgärder. Det 
är därmed mycket viktigt att i ett tidigt 

BRANDSKYDD 
för modulhus

Förskola Ervalla

Foto: M
oelven B

yggm
odul, A

ndreas H
yltén

Att uppfylla brandskyddskraven i BBR för modulhus innebär ofta större utmaningar 
än för ”normala” byggnader. Särskilt utmanande är det att hantera brand-
skyddet för hålrum mellan modulerna. Hålrummen påverkar både den 
brand avskiljande funktionen (brandcellsgränser) och byggnadens bär-
förmåga vid brand. För modulhus innebär detta ofta extra stort fokus på genom-
föringar, skarvar et cetera för att inte små misstag ska få allvarliga konsekvenser.

TEXT: JOAKIM SENDER & NILS OLSSON

H
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oss i montern på Nordbygg eller kom 
bara förbi och prata trappor med oss!
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skede kontrollera vilken byggnadsklass, och 
därmed vilka brandskyddskrav, som gäller 
för aktuell byggnad. I vissa fall kan höga 
brandskyddskrav motivera annan utform-
ning av modulhuset, för att på så vis sänka 
byggnadsklassen.

BRANDCELLSGRÄNSER

Boverkets byggregler anger att en brand-
cellsgräns ska kunna motstå brand under 
en viss tid baserat på en standardiserad 
provningsmetod. För byggnader i klass Br2 
och Br3 är denna tid generellt 30 minuter, 
vilket till exempel kan uppfyllas med två 
lager 13 mm gipsskivor. Modulhus är som 
tidigare nämnts oftast dimensionerade för 
brandskyddskrav enligt Br2 och Br3.

För byggnader i klass Br1 varierar tiden 
med byggnadens brandbelastning (energi-
innehållet i brandcellen fördelat på golvy-
tan). Grundtanken är att brandcellsgränsen 
ska motstå hela brandförloppet. Vid normal 
brandbelastning ska brandcellerna fungera 
i 60 minuter, vid högre brandbelastning 
ökar kraven till 120 eller 240 minuter.

Hålrummen som finns mellan moduler 
gör det extra viktigt att säkerställa att brand-
cellsgränserna fungerar som avsett. Om en 
brandcellsgräns i en normal byggnad inte 
klarar att motstå branden i byggnaden med-
för detta oftast att brand sprids till en eller 
ett fåtal andra brandceller i byggnaden. I 
modulbyggnader med hålrum skulle en 
brand som inte stoppas av brandcellsgrän-
sen kunna spridas till SAMTLIGA lägenheter 
i stort sett samtidigt. Konsekvensen av att 
en brandcellsgräns inte fungerar kan där-
med bli mycket större i modulbyggnader än 
i byggnader som saknar dessa hålrum.

Det är därmed extra viktigt att säker-
ställa brandcellsgränsernas funktion för 
modulbyggnader. För att brandcellsgränsen 
ska fungera måste både den brandcellsskil-
jande konstruktionen och samtliga genom-
föringar uppfylla kraven.

GENOMFÖRINGAR

Genomföringar är ofta konstruktionens 
svagaste länk och kräver särskilt beaktande 
både vid utförande och vid utförandekon-
troll/besiktning. Särskilt vaksam behöver 
man vara med infällda installationer, till 
exempel eluttag, strömbrytare, spotlights, 
som kan punktera brandcellsgränsen.

För infällda installationer kan kravet på 
brandcellsgräns i många fall hanteras 
genom att placera stenull bakom eldosan, 
gipspågjutningar bakom eldosan eller 
använda särskilda brandklassade eldosor. 
Detta är förhållandevis lätt att hantera när 
man bygger nytt men ofta betydligt besvär-
ligare vid ändringar. Utanpåliggande instal-

lationer kan därför vara att föredra i modul-
hus som frekvent flyttas mellan olika eta-
bleringar.

Eftersom det finns hålrum mellan modu-
lerna behöver brandtätningar av genomför-
ingar normalt alltid utföras från båda håll, 
till skillnad från betongkonstruktioner eller 
gjutna konstruktioner där det ofta kan 
räcka att brandtäta från ett håll. Brandtät-
ningar behövs normalt även då installatio-
ner passerar från en brandcell till hålrum-
met, som för golvbrunnar av plast.

Det mycket viktigt att välja rätt tätnings-
system, vilket varierar beroende på typ av 
genomföring (storlek och material) respek-
tive den brandcellsskiljande konstruktio-
nens utformning (gipsskivor, träskivor, 
betong och så vidare). Som utförandekon-
trollant eller besiktningsman bör man alltid 
titta noggrant på egenkontrollen som ska 
innefatta vilket brandtätningssystem som 
har använts, att det valda brandtätningssys-
temet är avsett för aktuell typ av genomför-
ing och brandcellsskiljande konstruktion. 
För mer information om brandtätningar 
och utförandekontroller rekommenderas 
handboken ”Brandskydd – rätt utfört”.

Om den brandcellsskiljande konstruktio-
nen består av brännbara skivor eller har 
brännbara reglar så måste man säkerställa 
att genomföringen inte kan leda in värme i 
konstruktionen som då kan antändas. Detta 
kan till exempel hanteras genom extra iso-
lering mellan genomföringen och konstruk-
tionen.

INSTALLATIONER

För att hantera brandskyddskraven över tid 
kan det ofta vara klokt att ha separata venti-
lationssystem för varje brandcell i ett 
modulhus. Det minskar risker vid genom-
föringar och minskar också behovet av 

brandgasspjäll med mera. Om ventilations-
kanaler ska passera brandcellsgränser 
behövs oftast brandisolering av ventila-
tionskanalerna. Det är därför viktigt att det 
finns erforderlig plats för brandisolering 
mellan till exempel tak och ventilationska-
nal så att isoleringen kan monteras.

Ventilationskanaler samt gjutjärnsrör 
som är placerade i hålrum behöver oftast 
brandisoleras för att hindra brandspridning 
till hålrummet och/eller andra brandceller. 
Kontrollera behovet av brandisolering i ett 
tidigt skede då det kan vara mycket besvär-
ligt att rätta till i efterhand. 

För vissa verksamheter krävs brand- och 
utrymningslarm. Ett exempel på verksam-
het som leder till krav på brandlarm och 
utrymningslarm i byggnaden är större kon-
ferensrum. Notera att kraven på dessa 
brand- och utrymningslarm har höjts i 
senare utgåvor av BBR. Numera erfordras 
att brandlarmanläggningar uppfyller kra-

Otätad genomföring vid dörröppning i modulskarv 
är en brandrisk.

BRAND

Hålrummen mellan modulerna medför risk för snabb brandspridning till stora delar av byggnaden.

Moderna byggnader kräver moderna brandskydd. Våra släcksystem, 
brandposter, rökluckor, armaturer och utrymningsskyltar innebär maximal 
säkerhet, oavsett vilka utrymmen det gäller. Vi arbetar aktivt med utformning 

och dokumentation av brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, 
vägledande markeringar, släckutrustning, riskbesiktningar och 
riskanalyser. 

fraMtidens  
brandskydd är här

Vi finns på Nordbygg, Stockholmsmässan, 1-4 april 2014. 
Välkommen att besöka oss i monter C01:61.

Dafo BranD aB  l  Vindkraftsv 8  l  Box 683  l  135 26 Tyresö  l  Tel 08-506 405 00  l  fax 08-506 405 99  l  info@dafo.se  l  www.dafo.se

Tele2 Arena är en arena i världsklass. 
Dafo har varit med och utformat brandskyddet. 

Foto: Aerocam (pilot: Oscar Ohlson, 
fotograf: Berndt Frogner).

Vi finns på Nordbygg, Stockholmsmässan, 5-8 april 2016.
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ven i SBF 110:7 avseende omfattning och 
utförande. 

INVÄNDIGA YTSKIKT

I byggnader i klass Br2 och Br3 tillåts invän-
diga ytskikt av trä, medan det i byggnader i 
klass Br1 ställs högre krav. Många flyttbara 
moduler är uppförda med trä som ytskikt 
och lämpar sig därmed inte för Br1-byggna-
der. Genom brandskyddsmålning kan trä 
dock behandlas så att kraven för Br1 upp-
fylls.

Analytisk dimensionering kan eventuellt 
nyttjas för att motivera lägre ytskiktsklass 
om det till exempel finns brandtekniska 
installationer utöver kravnivån.

YTTERVÄGGAR

Det finns i princip tre olika kravnivåer för 
utförande av ytterväggar. Vilken nivå som 
krävs för en byggnad beror på antalet 
våningsplan. För byggnader i ett eller två 
plan ställs de lägsta kraven (D-s2,d2) som 
kan uppfyllas av träpanel med luftspalt 
bakom. Sådan vägg kan även vara isolerad 
med de flesta typer av brännbar isolering.

När en byggnad blir tre eller fler plan 
ökar kraven markant. Utgångspunkten är 
då att hela ytterväggen ska utföras i obränn-
bart material (klass A2-s1,d0). Och även om 
många modulhus idag är isolerade med 
obrännbar isolering är de ofta klädda med 
träpanel, vilket inte uppfyller detta krav. 
Vidare är kraven för dessa byggnader hår-
dare, både vad avser utvändig brandsprid-
ning mellan brandceller, vilket innebär att 
branden tar sig ut ur byggnaden och sedan 
in igen till en högre belägen brandcell, samt 
inom ytterväggens konstruktion.

Om modultypen från början är framta-

gen för att ställas upp i två plan kan det 
vara mycket kostsamt att arbeta om fasad-
systemet för att möta kraven avseende 
byggnader i tre eller fler våningsplan. Även 
om ytskiktsmaterialet utförs obrännbart är 
det inte säkert att konstruktionen beaktat 
risken för brandspridning inne i luftspal-
ten. Det finns lösningar för detta, men de är 
inte alltid beständiga över tid och för en 
modulbyggnad som ofta ska kunna nyttjas 
igen kan det vara svårt att återställa denna 
efter ett sådant ”ingrepp”.

Istället för att rakt av utföra ytterväggen i 
obrännbart material, kan väggen uppfylla 
kravnivån om den uppfyller ett test som 
kallas SP FIRE 105. Detta test är designat för 
att visa på acceptabla lösningar med bränn-
bara ytterväggar för byggnader i fler än två 
plan. Dessa lösningar ger en högre brand-
risk än ett utförande med obrännbara 
material, men ligger inom vad som accepte-
ras enligt BBR. Tänk dock på att detta test 
inte garanterar att kraven avseende utvän-

Träytskikt på vägg är tillåtet i byggnadsklass Br2 
och Br3, men normalt inte i klass Br1.

Idunskolan, mellanstadiet.
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dig spridning till annan brandcell uppfylls 
utan detta ska redovisa separat i brand-
skyddsbeskrivningen.

AVSTÅND MELLAN BYGGNADER

Ett annat område som påverkas av ett utfö-
rande med brännbar fasad är då avståndet 
till andra byggnader blir kortare än grund-
kravet i BBR (åtta meter). Att modulbyggna-
der hamnar närmare andra byggnader än 
så är inte ovanligt eftersom de ofta ses som 
tillfälliga lösningar på ganska små ytor. 
Modulbyggnader nyttjas även ofta som eva-
kueringslokaler bland annat vid omfattande 
renoveringar av befintliga byggnader. För 
att verksamheten ska fungera så smidigt 
som möjligt placeras då ofta modulerna i 
direkt anslutning till befintliga byggnaden.

På platser där modulerna etableras när-
mare annan byggnad än åtta meter blir 
följdkravet att ytterväggen hos en eller båda 
byggnaderna måste vara brandcellsskil-
jande (i värsta fall brandmur). Om ytterväg-

BRAND

Vi kan brandskydd av trä

Moelven Wood Projekt
010-122 50 60
projekt.woodab@moelven.se
www.moelven.com/se/projekt
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BT Brandskyddat Trä

Material:  Cederträ med vattenfast brandimpregnering 
 SP Fire 105, Moelven
Projekt:  Skagershuset. 
Arkitekt:  OWC Arkitekter, Björn Ahrenby.
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gen hos den andra byggnaden utgörs av till 
exempel tegel utan dörrar eller fönster är 
konstellationen sannolikt inte några pro-
blem då en sådan vägg har en god brandav-
skiljande förmåga. För övriga fall finns 
ingen förenklad väg utan lösningen måste 
då verifieras med analytisk dimensionering. 

Om både den egna byggnaden och den 
närliggande är utförda i maximalt två plan 
räcker det att minst en av väggarna är 
utförd som brandcellsgräns EI 30. Detta kan 
uppfyllas med exempelvis en invändig nor-
malgipsskiva och utvändig 34 mm träpanel, 
vilket många moduler klarar. Detta förutsät-
ter dock att det inte finns några fönster eller 
dörrar i den brandavskiljande väggen. Om 
detta finns måste utförandet verifieras ana-
lytiskt, så att brandspridning inte kan ske 
via strålning från dessa öppningar.

Brandcellskiljande ytterväggar kan även 
vara aktuellt om de två byggnaderna, som 
ligger nära varandra, är olika höga. Om den 
befintliga byggnaden enbart är i ett plan 
och modulbyggnaden utförs i två plan 
måste brandspridning från den lägre bygg-
naden till den högre beaktas vilket ofta 
innebär att ytterväggen på plan två måste 
utgöra brandcellsgräns.

YTTERTAK

Ytterligare en del av byggnaden som påver-
kas om denna placeras närmare annan 
byggnad än åtta meter är yttertaket. Kravet 
blir då att antingen taktäckningen eller 
materialet direkt under denna ska vara i 
obrännbart material (A2-s1,d0). 

Vid en nybyggnad är detta sällan något 
problem eftersom det är relativt enkelt att 
styra vilka material som används. För ett 
modulsystem där yttertaket utgörs av tak-

papp på träkonstruktion kan kostnaderna 
däremot bli mycket högre och det finns säl-
lan någon uppenbar alternativ utformning.

BÄRVERK

En av de största utmaningarna för ett 
robust brandskydd i modulbyggnader är 
skyddande av bärverket. För byggnader i 
den lägsta byggnadsklassen (Br3) finns inget 
krav alls, men för Br2 är kravet att bärver-
ket generellt ska klara att motstå brand i 
minst 30 minuter (R 30). För byggnader i 
klass Br1 är kravet minst R 60 (vid ökad 
brandbelastning ökar krav på bärverket i 
analogi med krav på brandcellsgränserna).

Att utföra en modulbyggnad i klass Br1 
kräver ofta att bärverket redan från början 
är dimensionerat till R 60. Detta kan till 
exempel göras genom inklädnad med skiv-
material alternativt att bärverkets dimensi-
oner är så väl tilltagna att de uppfyller R 60 
utan ytterligare skydd.

Att komplettera en befintlig modulbygg-
nad där bärverket enbart är dimensionerat 
för klass R 30, upp till R 60, är ofta både 
dyrt och komplicerat. Naturligt är bärver-
ket ofta placerat i modulens ytterväggar 
och bjälklag. Det medför att om komplette-
ring ska ske kan det vara nödvändigt att 
brandtekniskt avskilja både ytterväggar och 
bjälklag utöver de ordinarie gipslagren. Om 
detta är fallet gäller det även att uppmärk-
samhet riktas mot de skarvar som uppstår 
där flera moduler placeras bredvid varan-
dra. Karmar med mera i dessa öppningar 
måste ju skydda bärverket under samma 
tid som väggar och bjälklag i övrigt.

Modulsystemets uppbyggnad med hål-
rum påverkar även bärverkets robusthet. 
Om en brand i en modulbyggnad sprider sig 

till hålrummen kan samtliga delar av bärver-
ket bli brandpåverkade och om delar av bär-
verkets brandskydd ligger i att branden inte 
sprids hit kommer den bärande förmågan 
för hela byggnaden påverkas om en enda av 
de avskiljande konstruktionerna fallerar.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS

Räddningstjänstens insats i modulbyggna-
der är både enkel och komplicerad. Avse-
ende personskydd är insatsen ofta enkel då 
byggnaderna oftast är relativt små med en 
väldigt okomplicerad geometri. En brand 
som upptäcks i ett tidigt skede kommer 
också att vara relativt enkel att bekämpa 
tack vara geometrin och de, ofta, korta 
invändiga angreppsvägarna.

Om en brand tar sig in i hålrummen 
kommer den att bli svårsläckt eftersom 
detta kan kräva håltagning på ett eller flera 
ställen mellan modulerna. Det är även san-
nolikt att själva släckvattnet som nyttjas för 
att bekämpa branden i hålrummen kom-
mer att bidra till att det krävs ett relativt 
omfattande återställningsarbete även efter 
en relativt lindrig brand. ■

JOAKIM SENDER
Brandingenjör,  
Bengt Dahlgren, Malmö

NILS OLSSON
Brandingenjör,  
Bengt Dahlgren, Göteborg

Figuren visar 3 av de 4 punkter som ska beaktas för en yttervägg 
i fler än 2 plan (samtliga dessa uppfylls via SP FIRE 105).

PUNKT 1 berör brandspridning via 
anslutning i brandcellsgränsen. Således 
har fasadbeklädnaden och isoleringen 
mycket liten påverkan på detta då 
branden i så fall först måste ta sig ut ur 
den andra brandcellen.

PUNKT 2 handlar om brandspridning 
inne i väggkonstruktionen. Därmed 
avser detta främst ytterväggens kon-
struktion med avseende på bl.a. isole-
ring, men även luftspalt.

PUNKT 3 berör brandspridning längs 
fasad där fasadbeklädnaden och luft-
spalter har stor inverkan.

1 3
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Bild som visar två fasader som placerats mycket 
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Sånga-Säby 
Hotel & Konferens, Ekerö

Radhusområde i Örby, 
Stockholms kommun

Bygg för framtiden. Välj trä.
Med våra prefabricerade byggsystem i trä erbjuder vi hållbara och attraktiva 
lösningar för framtidens boende – från småhusbebyggelse till flerfamiljshus.

+ Brett och flexibelt sortiment    
+ Resurseffektiva produkter
+ Kort ledtid från idé till inflyttning
+ Kundoptimerad byggprocess
+ Höga krav på kvalitet och design
= Plusshus

WOOD FOR LIFEwww.setragroup.com

BRAND

Flervåningshus med trästomme har kunnat byggas i 
Sverige sedan 1994, då vi fick funktionsbaserade bygg-
regler. Byggtekniken är nu väl etablerad och stadigt 
ökande. Personskyddet är klart definierat i bygg-
reglerna och nu har frågor om egendomsskydd 
aktualiserats från nya perspektiv. Som ett första 
steg i ökad förståelse har brandincidenter kartlagts i de 
flervåningshus som hittills byggts med trästomme. 
Kartläggningen visar att moderna flerbostadshus med 
trästomme har en lägre frekvens av brandincidenter 
som lett till insatser från räddningstjänsten än hela 
beståndet av flerbostadshus.

y kunskap om brandtek-
nisk funktion hos träkon-
struktioner och trämate-
rial har tagits fram i 
internationell samverkan 
under de senaste tre 
decennierna varvid Sve-

rige haft en ledande roll. Kunskapen har 
använts för att kunna uppfylla nya europe-
iska och nationella krav på brandsäkerhet 
och har tillämpats i 20 år (1). Det är därför 
naturligt att utvärdera hur brandsäkerhe-
ten fungerat i verkligheten och en kartlägg-
ning har nyligen genomförts(2). 

Det moderna träbyggandet definieras 
som flerbostadshus högre än två våningar, 
där den bärande stommen är av trä som 
byggts enligt Boverkets byggregler 1994 
eller senare uppdateringar. Till begreppet 
flerbostadshus räknas även studentboende 
/elevhem samt vårdboende(3). 

INVENTERING AV FLERBOSTADSHUS  

MED TRÄSTOMME

Flerbostadshus med trästomme har totalin-

Brandsäkerhet  
i moderna trähus 
KARTLÄGGNING AV  
BRANDINCIDENTER

venterats och analyserats. Data har inhäm-
tats från komponentföretag, byggherrar 
och entreprenörer som tillverkat eller upp-
fört flerbostadshus med mer än två 
våningar från 1994 och framåt. Totalt har 
trettio företag kontaktats. Dessa kontakter 
har resulterat i en databas med totalt 10 264 
bostäder från 188 byggnadsprojekt under 
perioden 1994–2015, vilket bedöms vara 
mer än 95 procent av genomförda projekt. 

Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap, MSB, har därefter levererat 
utdrag ur sin incidentdatabas med insatser 
från räddningstjänsten(4). Moderna trähus 
har jämförts med totalpopulationen av fler-
bostadshus, oavsett stomtyp, byggnadsår, 
antal våningar med mera, då detta är det 
enda jämförelseunderlag som finns tillgäng-
ligt. 

BRANDINCIDENTER 1998–2014

Tre brandincidenter har identifierats av till-
verkarna för åren 1998–2014, varav två lett 
till skador utanför startbrandcellen. Utöver 
dessa har ytterligare tre brandincidenter 

identifierats under 2015 och inga incidenter 
före 1998. Sammanställningen koncentre-
ras till åren 1998–2014, där det finns statis-
tik hos MSB över alla brandincidenter med 
insatser från räddningstjänsten. Byggnads-
adresserna och fastighetsbeteckningarna 
har därefter använts för avstämning mot 
MSBs databas över samtliga incidenter i 
landet där räddningstjänsten varit involve-
rad. Ytterligare 19 brandincidenter har 
identifierats, dock ingen ytterligare med 
brandspridning utanför startbrandcellen. 
Totalt är således 22 brandincidenter inrap-
porterade under perioden 1998–2014:

 ■ 3 bränder i fristående sophus/soprum

 ■ 8 torrkokning på spis etc – utryckning 
men ingen brand

 ■ 7 bränder i startföremål – släckt eller 
självslocknat

 ■ 2 bränder i startutrymme/startbrandcell 
• Brand i källarförråd
• Brand i hall

 ■ 2 bränder med spridning utanför start-
brandcellen
• Lägenhetsbrand där dörr till korridor 

lämnades öppen. Brand- och vattenska-
dor i lägenhet och korridor

• Torrkokning som spred sig till vind som 
brann av. Därefter krypbrand som 
gjorde att huset revs

I endast en av de inrapporterade brand-
incidenterna har stommaterialet haft någon 
inverkan på brandförloppet. Denna bran-
dincident avser ett hus på Klintvägen i 
Luleå, som fick rivas efter branden. Bran-
den finns väl dokumenterad(5) och brister i 
detaljlösningar och kontroll har identifie-
rats.

Ingen av brandincidenterna i trähus 
1998–2014 har lett till dödsfall, men person-
skador från rök har rapporterats i två av 
incidenterna.

JÄMFÖRELSE MED HELA BOSTADSBESTÅNDET

Brandincidenternas omfattning har inde-
lats i sex nivåer på brandspridningen enligt 
MSBs och Räddningstjänstens definition, se 
tabell 1.

Totala antalet bostäder i flerbostadshus 
har enligt SCBs statistik(6) ökat från 2,33 
miljoner 1998 till 2,58 miljoner 2014. Medel-
antalet blir 2,44 miljoner. Medelantalet av 
flerbostadshus med trästomme, 3 560 
bostäder, utgör således 0,15 procent av 
totala bostadsbeståndet i flerbostadshus 
under denna period.

Utgående från totala antalet incidenter 
borde det ha skett cirka 73 incidenter i 
beståndet av trähus om bestånden är lik-
värdiga. Detta är mer än vad som framkom-

N
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BIRGIT ÖSTMAN
SP Träbyggande och boende, 
Stockholm

mit i denna studie (totalt 22 stycken), se 
tabell till vänster.

Befintlig statistik visar alltså en lägre 
frekvens av brandincidenter som lett till 
insatser från räddningstjänsten i trähus 
jämfört med rikssnittet för alla flerbostads-
hus. Detta är inte förvånande, bland annat 
med hänsyn till att träbyggnaderna är rela-
tivt nya. Dock finns ingen statistik över 
brandincidenter med uppdelning på bygg-
nadens ålder att jämföra med. Brandinci-
denterna med insats från räddningstjänsten 
i de moderna träbyggnaderna är 0,4 per 
1 000 lägenheter och år. Motsvarande data 
för hela bostadsbeståndet i flerbostadshus 
under samma tid är 1,2 per 1 000 lägen-
heter och år.

Utfallet är dock så litet att fortsatt analys 
snarare bör vara kvalitativ än kvantitativ. 

SLUTSATSER OCH FORTSÄTTNING

Inrapporterade brandincidenter under 
perioden 1994–2015 visar att moderna fler-
bostadshus med trästomme uppvisar en 
lägre frekvens av brandincidenter som lett 
till insatser från räddningstjänsten än hela 
beståndet av flerbostadshus. Detta kan för-
klaras med att träbyggnaderna är relativt 
nyproducerade. Endast en av incidenterna 
i de totalt drygt 10 000 bostäderna har 
någon koppling till stommaterialet. Den 
mest förekommande incidenten är upp-
komst i startföremålet utan fortsatt sprid-
ning, vilket överensstämmer med inciden-
ter i det totala bostadsbeståndet.

Fortsatta aktiviteter inkluderar analys av 
statistik från andra länder samt framta-
gande av rekommendationer för ökat egen-
domsskydd inom ramen för ett nystartat 
Brandforskprojekt. ■

Figur 2. Antal bostäder i flerbostadshus med trästomme över 2 våningar per år 1994–2015.

Totalt  
antal

I start-
föremål

I start-
utrymmet

I start-
brandcellen

I start- 
byggnaden

Till andra  
byggnader Okänd

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

FÖRVÄNTAT ANTAL  
I TRÄHUS 73 48 17 6 2 0,1 0,2

INCIDENTER I TRÄHUS 22 12 7 1 2 0 0

Figur 1. Ackumulerat antal bostäder i flerbostadshus med trästomme över 2 våningar 1994–2015.
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Ingenjörskonst, helt enkelt
Över 400 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang, 
nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen. De fem hörn- 
stenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

En av dagens viktigaste utmaningar är att bygga miljömässigt hållbart för 
kommande generationer. Flera olika typer av miljöcertifieringar finns och 
begreppen är många. Våra miljökonsulter utför dagligen miljöklassningar, 
miljöledning, samordning och projektledning av olika byggnationer.
Vi har även LEED-certifierade konsulter och BREEAM-assessorer. Behöver 
du kvalificerad hjälp med miljöfrågor inför ditt nästa byggprojekt så kontakta 
oss på Bengt Dahlgren.
För oss är miljötänket den naturligaste sak i världen.

Hållbart byggande
är ingen barnlek!

m
alla.se

Vår populära miljöklassningsguide ger dig svar 
på de vanligaste frågorna som bl a; vad är miljö-
klassning - vilket system bör jag välja - och vad
kostar det? Beställ Miljöklassningsguiden kost-
nadsfritt på: www.bengtdahlgren.se

BRAND
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Bakgrunden till tvisten var att 
Myresjöhus under åren 1999-
2003 uppförde ett stort antal 
småhus på totalentreprenad. 
Mellan parterna avtalades ABS 
95 och Myresjöhus använde i 
entreprenaderna en typgod-
känd väggkonstruktion med 
utanpåliggande puts det vill 
säga enstegstätade fasader.    

I DET FÖRSTA AVGÖRANDET från 
Högsta domstolen hade dom-
stolen att bedöma om det före-
låg fel i entreprenaden genom 

användandet av den aktuella 
väggkonstruktionen. Mot bak-
grund av att det tidigare i 
målet var fastställt att fasa-
derna uppvisade ett högt fukt-
innehåll som skulle leda till 
bland annat mögel ansåg Hög-
sta domstolen att fasaderna 
inte var lämpliga för sitt 
avsedda ändamål. Högsta 
domstolen konstaterade även 
att ett fel ska anses föreligga 
om något avviker från vad som 
hade avtalats mellan parterna. 
Med stöd av konsumentköpla-

gen och köplagen kom Högsta 
domstolen fram till att om 
varan påtagligt avviker mot 
vad beställaren med fog kun-
nat förutsätta vid köpet ska det 
även anses vara en avvikelse 
mot vad som avtalats mellan 
parterna. Högsta domstolen 
konstaterade vidare att en 
beställare med fog skulle 
kunna förutsätta att fasaderna 
skulle vara lämpliga för sitt 
ändamål, då fasaderna med 
det höga fuktinnehållet inte 
ansågs vara lämpliga fann man 
att fel förelåg.

Eftersom ABS 95 gällde för 
entreprenaderna och då felet 
reklamerats efter garantitiden 
krävdes det utöver ett fel i 
entreprenaden att felet upp-
kommit genom entreprenö-
rens vårdslöshet. För ansvar 
krävdes alltså att Myresjöhus 
varit vårdslösa genom sitt val 
av enstegstätade fasader. Mot 
bakgrund av denna ansvarsbe-
gränsning fick parterna 
genomgå en andra rond i Hög-
sta domstolen för att avgöra 
om Myresjöhus varit vårdslösa. 
I samband med detta ska note-
ras att de senare standardavta-
len ABS 05 och ABS 09 inte 
kräver vårdslöshet hos entre-

prenören på samma sätt som 
ABS 95. Dock uppställer de 
kommersiella standardavtalen 
(AB 04 och ABT 06) samma 
krav på vårdslöshet hos entre-
prenören för att ett fel ska 
kunna göra gällande efter 
garantitiden. 

HÖGSTA DOMSTOLEN meddelade 

dom nummer två den 22 
december 2015. Det fastställ-
des att Myresjöhus hade varit 
vårdslöst. Därmed blev 
ansvarsbegränsningen i ABS 
95 inte tillämplig och kunde 
därför inte rädda Myresjöhus. 
Vårdslösheten hos Myresjöhus 
bestod i att Myresjöhus inte 
hade säkerställt att väggkon-
struktionen var lämplig för det 
specifika ändamålet. Högsta 
domstolen klargjorde att det 
faktum att konstruktionen var 
typgodkänd samt allmänt före-
kommande i branschen inte 
hade någon avgörande bety-
delse för vårdslöshetsbedöm-
ningen. Enkelt uttryckt ansåg 
Högsta domstolen att Myresjö-
hus, genom avsaknaden av 
lämpliga undersöknings- eller 
kontrollåtgärder, inte hade 
säkerställt att väggkonstruktio-

Vad vi tar med oss från 
Myresjöhusmålen?

JURISTERNA PÅ FOYEN ADVOKATFIRMA SVARAR

Det har säkerligen inte undgått någon i branschen 
att tvisten mellan Myresjöhus och villaägarna i 
Svedala nu är avklarad. Det har varit en långdragen 
process som bland annat inneburit två prövningar i 
Högsta domstolen. Det mediala intresset har varit 
stort och har medfört att det på åtskilliga plattfor-
mar har publicerats analyser och artiklar. Dessa 
artiklar avslutas inte sällan med slutsatsen att 
användandet av den ökända väggkonstruktionen så 
kallad ”enstegstätad fasad” per automatik skulle 
medföra ett ansvar hos entreprenören. I syfte att 
försöka göra en något mer nyanserad bild av Hög-
sta domstolens uttalanden och dess konsekvenser 
är det relevant att utreda vad Högsta domstolen 
rent faktiskt kom fram till och på vilka grunder.

”Det går emellertid inte att utläsa att Högsta 
domstolen skulle ha dömt ut alla enstegstätade 
fasader i Sverige, vilket verkar vara den allmänt 
rådande uppfattningen”

Turn ideas into reality.

Teknisk rådgivning och försäljning 
 
SFS intec AB T +46 152 71 50 00
Division Construction F +46 152 71 50 99 
Olivehällsvägen 10 se.info@sfsintec.biz
SE-645 42 Strängnäs www.sfsintec.biz/se

BUILD TO 
LAST

Mellan den 5 – 8 april hittar ni oss på Nordbygg i C-hallen, monter «C14:20«. Kom gärna förbi på en kopp 
kaffe och upplev framtidens hållbara infästningstekniker, Isotak®, Isoweld®, Spike, Bricka+skruv, TDBL, 
vindlastberäkningar, fasadsystem, WT-T, MULTI-MONTI® och infästningar för solpaneler. 

Varmt välkommen.

Nu lanserar vi ännu fler produkter för träkonstruktioner, så du kan välja från ett ännu  
mer hållbart sortiment. Vårt sortiment av infästningar sträcker sig från trä- och  
stålkonstruktion, genom plåt- och putsfasad till låglutande tak. Under våren bräddar  
vi speciellt vårt timmersortiment för ett bredare, starkare och säkrare byggande.

Helt enkelt innovation för en långsiktig, kostnadseffektiv och hållbar framtid.  
Det kallar vi Turn ideas into reality. 
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nen var lämplig för det 
aktuella ändamålet. Högsta 
domstolen ansåg därför att 
Myresjöhus skulle ansvara för 
denna osäkerhet. 

En naturlig följdfråga blir 
vad som ska anses utgöra 
lämpliga undersöknings- eller 
kontrollåtgärder. Utöver kon-
staterandet om att lämplighe-
ten i undersöknings- eller kon-
trollåtgärder ska bedömas på 
förutsättningarna i det 
enskilda fallet lämnar Högsta 
domstolen dessvärre frågan 
obesvarad. Högsta domstolen 
skriver även att om Myresjö-
hus hade gjort seriösa under-
sökningar, men ändå inte note-
rat problem med fasaderna, 
hade bolaget klarat sig efter-
som man då hade undersökt 
och därmed inte varit vårdslös. 

Nu när röken har lagt sig går 
det att konstatera att Myresjö-
hus beslut att använda enstegs-
tätade fasader medförde att fel 
förelåg i entreprenaden. Där-
utöver var det vårdslöst att 
använda enstegstätade fasader 
utan att genomföra lämpliga 
undersöknings- eller kontroll-
åtgärder. Det går emellertid 
inte att utläsa att Högsta dom-
stolen skulle ha dömt ut alla 
enstegstätade fasader i Sve-
rige, vilket verkar vara den all-
mänt rådande uppfattningen. 

EN OMSTÄNDIGHET i Myresjöhus-
målen som talar emot uppfatt-
ningen att alla enstegstätade 
fasader nu skulle vara 
utdömda är att det var klarlagt 
att det förekom fukt i sådan 
nivå att fukten innebar risker. 
Skulle det saknas sådana höga 
nivåer av fukt i en enstegstätad 
fasad måste väl fasaden anses 
vara lämplig för sitt ändamål? 
Det kan i en sådan situation 
svårligen anses föreligga ett fel 
i entreprenaden. Givetvis är 

det inte en särskilt god idé för 
entreprenörer att i dagsläget 
påbörja uppförandet av små-
hus med enstegstätade fasa-
der. Detta är dock en annan 
sak än att försöka göra gäl-
lande ansvar för ett redan upp-
fört småhus, vilket kan kräva 
en egen rättslig prövning av 
omständigheterna i det indivi-
duella fallet.

Därutöver ska det framhål-
las att Högsta domstolens utta-
landen manar till stor försiktig-
het för entreprenörer när det 
kommer till att lita på typgod-
kännanden och branschpraxis. 
Istället för att förlita sig på 
andra blir det viktigt att entre-
prenörer – framförallt vid tota-
lentreprenader – själva förhål-
ler sig kritiska inför olika kon-
struktioner och lösningar.  

EFFEKTERNA AV DEN ANDRA Myre-
sjöhusdomen och bedöm-
ningen av vårdslösheten kom-
mer dock inte får några större 
effekter i det praktiska livet. 
Detta framförallt då nuvarande 
reglering på konsumentområ-
det (ABS 09) inte ställer krav 
på att fel ska vara vårdslösa för 
att kunna reklamera dem efter 
den tvååriga lagreglerade 
garantin som gällt sedan 2005 
enligt konsumenttjänstlagen 
och de anslutande standardav-
talen ABS 05 och ABS 09. Det 
har alltså inte sedan utgången 
av 2004 byggts småhus med 
den reglering av felansvaret 
som fanns i ABS 95. Vissa 
bedömare anser att Högsta 
domstolens bedömning av 
vårdslöshet var hård mot 
entreprenörsidan. Möjligen 
har Högsta domstolen vågat gå 
så långt eftersom man insåg att 
domen avgjorde en ickefråga 
eller i vart fall en fråga av 
begränsad betydelse.

Myresjödomen har dock 

nyligen fått effekt för villaägare 
på Maria Park i Helsingborg. 
Deras hus uppfördes av Peab 
med enstegstätade fasader och 
ABS 95 gällde. Husägarna har 
drivit krav mot de försäkrings-
bolag som tecknat byggfelsför-
säkring för entreprenaderna. 
Tingsrätten ogillade talan 
eftersom man inte ansåg att 
entreprenören Peab varit 
vårdslös men Hovrätten över 
Skåne och Blekinge anser, 
starkt inspirerad av Myresjödo-
men, att Peab varit vårdslösa 
och har ett ansvar. Detta 
ansvar får bäras av försäkrings-
bolagen som ställt ut byggfels-
försäkringen.   

EN ANNAN ASPEKT är att de kom-
mersiella standardavtalen AB 
04 och ABT 06 innehåller 
snarlika ansvarsbegränsningar 
som den aktuella ansvarsbe-
gränsningen i ABS 95, vilken 
nu har prövats av Högsta dom-
stolen. Det går inte att blunda 
för det faktum att Myresjöhus-
målen är präglade av en kon-
sumentskyddande andeme-
ning vilket talar för att Högsta 
domstolens uttalanden inte 
ska appliceras på ansvarsbe-
gränsningarna i AB 04 och 
ABT 06. Det blir däremot 
något motsägelsefullt om det 
skulle krävas ”lämpliga under-
söknings- eller kontrollåtgär-
der” enbart på grund av att 
beställaren är en konsument 
när bestämmelserna i stort sätt 
är identiska. Det är alltså inte 
en alltför långsökt tanke att 
Myresjöhusmålen kommer 
påverka AB 04 och ABT 06 vil-
ket framtiden får utvisa. Byg-
gandets kontraktskommittés, 
BKK, som har inlett arbetet 
med en revidering av AB 04 
bör ta Myresjöhusdomen till 
sig och fundera på om bran-
schen accepterar den eller vill 

ta avstånd från den i standard-
avtalen. En ordning som ålade 
entreprenörer att göra själv-
ständiga tester av varje kon-
struktion eller vara som väljs 
riskerar bli kostnadsdrivande 
på ett sätt som inte kan vara 
efterstävandsvärt för bran-
schen. 

En avslutande reflektion är 
att Myresjöhusmålen kan ses 
som en pusselbit i den föränd-
ring som entreprenadrätten är 
mitt uppe i. Det är ingen hem-
lighet att Högsta domstolen 
under det senaste decenniet i 
ökad utsträckning fått upp 
ögonen för entreprenadrätten 
vilket har inneburit flera klar-
lägganden av avtalen på ett 
sätt som inte alltid har haft full 
förankring varken i branschen 
eller BKK. BKK:s revidering av 
de kommersiella standardavta-
len kommer förhoppningsvis 
innehålla efterlängtade förtyd-
liganden. 

När nu förändringens vin-
dar blåser blir det intressant 
att följa vilka aktörer som kom-
mer att bygga vindskydd och 
vilka aktörer tar tillfället i akt 
och bygger väderkvarnar. ■

HAR DU FRÅGOR?

■  Som SBR-medlem har du möjlighet 
att kostnadsfritt ställa frågor till 
 juristerna på Foyen Advokatfirma via 
 telefon 08 - 506 184 00. 
Vill du få din f råga  publicerad här?   
Mejla fragajuristen@foyen.se. 
Endast ett urval av dessa frågor kommer 
att besvaras. 

JURISTERNA PÅ FOYEN ADVOKATFIRMA SVARAR

”Istället för att förlita sig på andra blir det viktigt 
att entreprenörer – framförallt vid totalentrepre-
nader – själva förhåller sig kritiska inför olika 
konstruktioner och lösningar”

kompetens  \ kvalitet  \ garanti – Det självklara valet

Aktivt stödjande leverantörer: 
Almedalsgolv \ Altro \ Ardex \ Bona \ Bostik \ Casco \ DLW Flooring

Duri \ ege \ Ehrenborg \ Falck \ Finja \ Forbo \ Gerflor \ Interface  
Kasthall \ Kiilto \ Kährs \ Nora \ Pergo \ Rappgo \ Stosett \ Tarkett 

TM Progress \ Weber \ Welin & Co

Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR 
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se 

”ett bra golv blir bättre när det installeras 
av någon med rätt kompetens, rätt erfarenhet 
och med rätt miljöansvar. Då kan du vara säker 
på att funktion och kvalitet hos våra produkter 
utnyttjas till 100 procent.”

Nedan finner du leverantörer som aktivt stödjer 
kvalitetssystemet Auktoriserat Golvföretag. 
 De rekommenderar dig att använda ett auktori-
serat golvföretag vid installation av deras material:  

Rätt 
tänkt

ÄR DU FULLÄRD  
I HUR VS SKA  
PROJEKTERAS?
Om inte, finns nu möjlighet för dig som  
VS-projektör att utbilda dig i branschregler 
Säker Vatteninstallation och se till att ditt 
konsultföretag blir auktoriserat.

Idag finns närmare 1 800 auktoriserade 
VVS-företag som kan installera enligt 
gällande branschregler. Gå in på  
www.säkervatten.se för att läsa mer om 
auktorisationen av konsultföretag.

SLUTA TA RISKER MED VATTNET!  www.säkervatten.se
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TRÅNGBODDHET ÄR ETT rela-
tivt begrepp som i Sverige 
har negativ klang. Det går 
också att vända på per-
spektivet och se vår själv-
klara uppfattning om spati-

ösa boytor som ett ohållbart överflöd. Både 
i relation till jordens resurser, men även i 
relation till den finansiella ofrihet som upp-
står då man är ekonomiskt bunden och 
tyngd av en osund skuldbörda för boendet.

I många andra delar av världen har man 
börjat lyfta begrepp som Tiny House och 
boendemoduler i form av en eller flera 
sammanfogade fraktcontainers, så kallade 
Container Home.

Med den rådande bostadsbristen vi har i 
Sverige så är fler och fler byggföretag 
intresserade av mindre och flyttbara 
bostadsmoduler på tillfälliga bygglov. Frå-
gan är när svenskar generellt öppnar upp 
för den potentiella frihet en mindre 

bostadsmodul på arrenderad mark skulle 
innebära. Att äga, men vara ekonomiskt 
livegen kanske inte är en den bästa 
bostadslösningen.

Ett hem av byggnadsteknisk och bygg-
fysikalisk god kvalitet som man kan flytta 
med sig. Låg driftskostnad på grund av 
den höga kvaliteten och den yteffektiva 
planeringen. 

Vidgar vi perspektiven blir ännu mer 
möjligt.

MODULHUS: FRIHET I EN LITEN ASK

Modulhus ritad av den danska arkitektbyrån Tegne stuen 
Vandkunsten och byggt 2004–2008.

Gröna studenthus i Lund från AF Bostäder. 
Foto: Anna Hjortronsteen.

Modulhus på hjul från Tiny Heirloom  
i Portland, Oregon (USA).

Ett byggprojekt där fraktcontainers 
sätts ihop till bostäder.

...vi har 
lösningarna!

Stoppa 
smutsen i 
entrén...

...vi har 
lösningarna!

Stoppa 
smutsen i 
entrén...

Kåbe-Mattan AB • Sågverksvägen 10A • SE-716 93 Fjugesta  
Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59  

mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se

Kåbe Original
Svensk originalprodukt i mer än 70 år!
Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller
och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De
vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av
foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaks
med kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus,
sand, smuts och väta sveps bort från skorna bara
genom att man går över mattan.

Kåbe Skrapgaller
Halkskyddslister av pressat stål eller gummi
Normalt ligger skrapgallret utanför entrédörren. Om
möjligt över en djupare försänkning där smutsen kan
samlas under lång tid utan att gallret behöver lyftas
för rengöring. Skrapgaller finns i flera olika utföranden.

Kåbe Original Kulör
Finns i grått och rött!
Nu finns Kåbe Originalmatta med gummi i grått eller
rött som ett alternativ till Kåbe Originalmatta med
svart gummi. Funktionen är lika god med nya design-
möjligheter.

Kåbe Kombi
Där trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas!
Kåbe Kombi är den damklacksvänliga, slitstarka och
rullbara entrémattan som är ett bra alternativ till Kåbe
Originalmatta. Kåbe Kombi förses med inlägg av
borst, textil eller gummi. Dessa kan även kombineras
med varandra i samma matta.

Välkommen att besöka oss
på Nordbygg, 5-8 april.
Vi finns i monter C07/30

AnnHusbyggaren1602_Layout 1  2016-02-29  14:15  Sida 1
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Marknadsnytt

 
Marknadsnytt

Bygg framtidens  
hållbara samhälle med oss!

Boverket söker:
Byggnadsingenjör/Arkitekt 

Läs mer om tjänsten och  
ansök senast den 17 april via  
www.boverket.se/lediga-jobb

 
Platsannons

Vitare akustikundertak med rymdteknologi
Efter flera års forskning har vi utvecklat ett ännu vitare stenullsundertak. Hemligheten bakom 
det nya undertaket är en speciell färg, som används på amerikanska rymdfärjor. Färgen 
består av en rad små keramiska microkulor som reflekterar ljuset och sprider det längre ut 
i rummet än en vanlig färg. Vi har genomfört en rad oberoende tester, som visar att vi har en 
ljusreflektion på 87 %, säger Oskar Meres, teknisk chef på Rockfon.

Ytterligare fördel för hantverkarna som lägger taget, skriver Rockfon, är att de behöver 
inte lägga tid på att försäkra sig om att alla plattor är vända åt samma håll, eftersom de nya 
undertaksskivorna har en helt riktningsoberoende yta och kan vändas åt vilket håll som helst. 

NASA-teknologin i taket hjälper även till att hålla det rent på byggarbetsplatsen. Den nya 
färgen har nämligen en antistatisk yta, så att smuts får svårare att fastna uppger tillverkaren. 
www.rockfon.se

Dekorationsmur med plats 
för plantering
Starka, som tillverkar och levererar betong för hus och mark, lanse-
rar en ny produkt – Mursten Flex i maj 2016. En slät och stilren mur 
i två kulörer, ljusgrå och antracit. Muren kan användas som traditio-
nell och stilren dekorationsmur eller som ”Greenwall” med plats för 
plantering. Den kan även byggas som högre konstruktionsmur om 
man fyller hålen med makadam och lägger med geonät.
Muren finns i flera delar; massivt helblock, hålblock, halvblock och 
toppsten. Starka skriver att 
muren är lätt att bygga och 
passar utmärkt att kombinera 
med deras släta plattor eller 
marksten. Muren kan fyllas 
med makadam och kombine-
ras med geonät för att även 
användas som stödmur för att 
ta upp höjdskillnader. Blocken 
är vändbara och kan förses 
med en insats för plantering av 
växter och belysning. 
www.starka.se

Mer mobil generator - 
kraft till byggplatsen
Atlas Copco utökar utbudet av 
model ler i QAS-serien med QAS 
630. Med den kompakta QAS 
500-ramen kan QAS 630 gene-
rera 20 % mer kraft utan att ta 
större plats. Den utökade QAS-
serien erbjuder nu kompletta, 
kompakta och bränsleeffektiva 
lösningar från 14 till 630 kVA.

Tillverkaren uppger att i likhet med övriga modeller i QAS-serien 
har QAS 630 en kompakt och robust konstruktion med en slit-
stark galvaniserad inneslutning som minskar bullernivån och ökar 
driftsäkerheten. Dessutom minimeras miljöpåverkan med hjälp av 
den spillfria ramen. Med en extratank som finns som tillval förlängs 
körtiden upp till 24 timmar beroende på belastningen.

För att tillgodose uthyrningsbranschens behov, där utrustning ofta 
ska förflyttas till olika ställen, har QAS 630 konstruerats för enklare 
transport, installation och förvaring med små dimensioner, balanse-
rad vikt och stark basram med urtag för gaffeltruck. 
www.atlascopco.se

Takfläkt för 
tuffa miljöer
Takfläktar jämnar ut temperaturen i 
lokaler med högt i tak. Varm luft är lättare 
än kall luft och stiger därför mot 
taket. I höga lokaler bildas då en 
varmluftskudde uppe under taket, vilket leder till att vistelsezonen 
inte blir så varm som önskat och uppvärmningen blir mer kostsam.

Nya industritakfläkten ICFX från Frico flyttar just den varma 
luften under taket och sänker temperaturen där, minskar värmeför-
lusterna genom tak och väggar och uppvärmningskostnaderna kan i 
många fall reduceras med upp till 30 %. 

Takfläkt ICFX är konstruerad för att klara av krävande miljöer 
t.ex. lantbruk, tvätt och spolhallar där den kan utsättas för korrosiva 
förhållanden, smuts, damm och höga temperaturer (50 °C). Flera 
regleralternativ och olika långa upphängningspendlar och fläktvingar 
gör det möjligt att anpassa industritakfläkt ICFX till nästan alla 
lokaler uppger tillverkaren Frico. 
www.frico.se

Reducerar 
tidsåtgången 
för 2D-, 3D-
ritningar samt  
3D-rendering
WIC3D från WICONA är ett digitalt modelleringsverktyg som från 
första designstadie bistår arkitekter och konstruktörer att vara både 
kreativa och produktiva, och att utforska alternativa fasadlösningar. 
Mjukvaran erbjuder funktioner både för beskrivning, analys och vi-
sualisering av projektet, och ger möjlighet att utforska olika fasadval 
och lösningar för projektet uppger tillverkaren.

Det nya och användarvänliga modelleringsverktyget tillåter arki-
tekter, ingenjörer och konstruktörer att rita upp sina designkoncept 
och idéer på ett snabbt, och enkelt sätt. Konstruktionen kan direkt 
integreras med WICONAs fasad-, fönster-, dörr- och solskydds-
system.

Fasaddesignen kan i mjukvaran ses både interiört och exteriört, 
vilket gör att proportioner, gestaltningar och formgivningsval kan ut-
värderas och vidareutvecklas skriver WICONA vidare. WIC3D visas 
av WICONA på Nordbygg. 
www.wicona.se

Ny form på beprövad teknik  
– helt nya möjligheter!
I över 20 år har Speedheater utvecklat produkter med IR-
teknik(Infraröd värmestrålning) för färgborttagning. Från en 
standard-maskin har familjen i långsam takt utökats med ytterligare 
en maskin nischad för fönster och en för proffs. Till dessa kommer 
nu lillasyster Cobra.

– Nya Cobra är tyst, nästan ljudlös. Lätt, något för alla att hålla i 
och arbeta med. Effektiv, vi kommer att uppleva något vi inte varit 
med om tidigare för det är verkligen något helt nytt! I slutändan nog  
kommer Cobra att visa sig bli den största säger företagets Vd och 
uppfinnare Birger Ericson.

IR-strålarna i Speedheater produkter påverkar molekylerna i 
färgen så effektivt att färg, olja och kitt mjuknar och blir skrapvän-
ligt omgående. Den torkar ut fukt, dödar mögel och sporer precis 
som våra andra maskiner med IR-teknik gör och är därtill betydligt 
säkrare att arbeta med.
www.speedheater.se 

Polymer produkt brand-
klassad i nivå med gips
Ecoclime uppger att de har lyckats utveckla en polymer ventilations- 
och inomhuskomfortprodukt som vid brandtester hos SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) uppnått samma brandklassning som 
gips. Utan kemiska tillsatser som är miljöfarliga, helt fria från halo-
gener, bromerade kolväten och ftalater. Testrapporten från SP som 
verifierar resultaten är daterad den 22 februari 2016. 

Den uppnådda brandklassen är enligt Euroclass är B-s1,d0 som 
möter höga krav inte bara på brand (B), utan också på rökutveckling 
(s1) och brinnande droppar (d0). Euroclass är ett samarbete inom 
Europa för att säkerställa kraven för att på så sätt underlätta fri 
rörlighet av produkter och material.

Brandklassningen innebär att produkterna även kan användas 
som ytbeklädnad vilket inga andra polymera produkter tillåts göra. 
Produkterna uppfyller därmed de högsta miljökraven för installatio-
ner med polymera produkter i fastigheter. 
www.ecoclime.se
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Noterat

Det forskas om 
planerings verktyg
– Inom både byggindustrin saknas en taktisk nivå 
för planering. De är duktiga på att planera det dag-
liga, men för att resurserna ska användas effektivt 
behöver man lyfta sig ovanför det operativa, säger 
Anna Fredriksson, universitetslektor i bygglogistik 
vid Linköpings universitet.

På den högsta nivån finns strategiska översikts-
planer som gäller för hela företaget och det finns 
en fungerande planering på den operativa nivån, 
men den taktiska mellannivån saknas.

– Byggprojekten är självstyrande enheter. Lär-
domar man drar stannar där de uppkommer och 
det finns ingen kunskapsöverföring mellan de 
olika byggprojekten. Det gör att även de stora före-
tagen i många fall fungerar som om de vore flera 
småföretag, förklarar Anna Fredriksson.

Hon ger ett enkelt exempel: En strukturerad 
och god planering kan göra det möjligt för flera 
byggplatser att dela på en byggkran, som kanske 
bara behövs en vecka på vardera stället. Målet är 
ökad effektivitet och lägre byggkostnader.

Projektet RePlan ska under två år dels hitta 
fungerande processer för planering och imple-
mentering, dels ta fram IT-stöd. Resultatet ska 
också hinna införas och testas inom något område 
före avslut vid årsskiftet 2017/18.

Reparera istället för 
att bygga nytt
Det är mycket 
som talar för att 
reparera och 
förbättra en 
befintlig 
betongkon-
struktion istäl-
let för att 
bygga nytt är 
bättre med 
hänsyn till 
både miljö 
och ekonomi. 
I boken 
”Komposit-
förstärkning 
av betong” 
förklarar för-
fattarna Björn Täljsten, Thomas Blanksvärd 
och Gabriel Sas dimensionering och utförande. 
Materialkaraktäristika och de vanligaste förstärk-
ningssystemet presenteras, även planering och 
kvalitetskontroll beskrivs. I appendix ges utförliga 
beräkningsexempel samt mekaniska egenskaper 
för tillgängliga kompositprodukter.

Vi finns i Solna och Uppsala.
Ring 08-564 859 50 eller

Torbjörn Lång 08-564 859 52.
E-mail: torbjorn.lang@pbt.se

www.pbt.se
 

Projekterar, utreder
och besiktar VVS,
kyla, styr, sprinkler
och vattenrening. 

ESKILSTUNA

GÖTEBORG

Tänker du bygga om eller bygga nytt?
Vi kan hjälpa dig från idé till färdigställande!

Vi utför projektledning, byggledning, 
byggkontroll, kostnadsberäkningar 

och besiktningar. 

Lillatorpsgatan 18  •  416 55 Göteborg
Telefon 031-40 05 20  •  Fax 031-40 22 33

 

HELSINGBORG

 STOCKHOLM

LUND

 STOCKHOLM

 Av SBSC cert. besiktningsföretag
 Av SP SITAC cert. besiktningsman 
 för entreprenadbesiktningar

 Besiktning/Konsultation/Utbildning
 • Sprinkler
 • Brandlarm
 • Gassläcksystem

www.brandskyddsbesiktning.com
Vitnäsvägen 54, 142 42 SKOGÅS 
info@brandskyddsbesiktning.com
08 - 510 104 70

KONSULTERANDE INGENJÖRER

MEKANISKA
PRÖVNINGSANSTALTEN   

AV FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDET 
 AUKTORISERADE/
CERTIFIERADE 
 BESIKTNINGSMÄN

FÖR SPRINKLER-,  BRANDLARM- 
OCH  INERTGASANLÄGGNINGAR

MPA AB, Månskärsvägen 9, 141 75 Kungens kurva
Tel 08-410 102 30  Fax 08-722 39 40  www.mpa.nu

Handböcker för arbetarskydd och miljö
I nyutgåvan av Arbetarskyddsregler 
för byggsektorn finns föreskrifter 
för kvarts-stendamm i arbetsmiljön 
och hygieniska gränsvärden. Årets 
sammanställning av miljöregler för 
byggsektorn innehåller förord-
ningen om trafikbuller vid bostads-
byggnader och information om det 
statliga stödet till energikartlägg-
ningar.

Tar inte eld så snabbt
Ett ytskikt så tunt som några hundra nano-
meter i tjocklek av metalloxider i gruppen 
Transparent Conductive Oxides, TCO, på 
fasadelement kan fördröja brandspridning 
från en brinnande byggnad till en närlig-
gande. I antändningstester med plexiglas, 
PMMA, belagda med TCO kunde det ta tre 
gånger så lång tid för antändning än för en 
obehandlad PMMA-skiva.

En viktig egenskap hos metalloxiderna är 
att de både är transparenta för synligt ljus  
– det vill säga inte påverkar fasadens kulör, 
och samtidigt reflekterar långvågig strålning. 
De metalloxider som undersökts av SP Fire 
Research, inom EU-projektet SESBE, är 
Indium Tin Oxide och Zinc Oxide.

Dimensionera 
konstruktioner 
i trä på svenska
”Design of Timber Structures” har 
använt i undervisningen för att lära 
ut hur man dimensionerar träkon-
struktioner.  
I januari kom läromedlet på 
svenska under titeln ”Dimensio-
nering av träkonstruktioner”. Den 
omfattar tre böcker där den första tar upp teoretisk kunskap, den andra till-
lämpning av regler och formler enligt eurokod 5 och den tredje beräkningar.

I ETT UNIKT SAMARBETE mellan 23 statliga 
myndig heter och organisationer, Hack for 
Sweden, kan studenter, utvecklare, datajour-
nalister, innovatörer och myndigheter under 
ett par dagar varje år sedan 2014 använda en 
gemensam plattform med öppen data för att 
utveckla nya applikationer.
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BYGGLEVERANTÖRER

www.fasadglas.se

Läs mer om 
BYGGLEVERANTÖRER och KONSULTERANDE INGENJÖRER

på husbyggaren.se/leverantörsguiden

husbyggaren.se

BYGGLEVERANTÖRER

Åtgärda fukt, lukt och radon i golvet

Jape Ventgolv är ett mekaniskt ventilerat 
system för golv och väggar som effektivt 
ventilerar bort fukt, lukt, radon och andra 
föroreningar som finns i underlaget.

Besök oss på Nordbygg Monter C02:61 www.ventgolv.se

www.gnf.eu
Tel:  +46 (0)144-314 09
Fax: +46 (0)144-314 29

Mobil: +46 (0)705 556 576

Vi utför kompletta 
bullerskärms- 
entreprenader 

Försäljning av  
Planta Bullerskärmar

Snabb uttorkning · God värmeekonomi
Torr grund · Låg totalkostnad · Varm grund

Svarvarvägen 8A  ·  142 50 Skogås
Telefon 08-771 19 10  ·  Fax 08-771 82 49

www.isodran.com

Peikko Group - Concrete Connections since 1965

Peikko är experten på infästningsteknik för 
betongkonstruktioner och samverkansbalkar 
för tunna bjälklagskonstruktioner. 

www.peikko.se
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NYTT FRÅN SBR

Den fjärde februari var vi en liten 
exklusiv skara från SBR Stockholm 
som fick tjuvkika på Stockholms 
mest centralt belägna hotell, Scan-
dic Continental.

Adressen är Vasagatan mitt emot Central-
stationen. Man kan ta sig torrskodd till 
tågen, tunnelbanan, Cityterminalen och till 
och med ända till Arlanda från hotellet. 
Slutbesiktningen ägde rum i slutet av 
februari och hotellet invigs den första april. 

Självaste hotelldirektören Peter 
Storcken feldt guidade oss runt bland alla 
byggnadsarbetare som jobbade för hög-
tryck med färdigställandet. Det var extra 
spännande med tanke på att SBR kommer 
att hålla sin stämma här på hotellet i maj. 
Förutom 392 hotellrum, konferenslokaler, 
restaurang, barer och gym finns även 19 
lägenheter högst upp, varav cirka hälften 
är sålda. Peter tog oss även med ut på 
några av de takterrasser som finns i anslut-
ning till barerna. Dessa terrasser kommer 
även att vara öppna för andra än hotellets 
gäster och jag kan verkligen rekommen-
dera ett besök, utsikten över Stockholm är 
fantastisk.

Erika Lindberg 
SBR Stockholm

Nytt hotell byggs mitt i Stockholm

Mötet var välbesökt med några blivande 
byggingenjörer, högskolans prorektor samt 
SBR-ingenjörer. Mötet startade sedvanligt 
klockan 17.30 med en bit mat på Malmö 
högskola.

Advokat Richard Sahlberg informerade 
om enstegstätade fasader som blev en avgö-

rande dom i Högsta domstolen i december 
2015. Domen fick ett positivt utslag för 
tusentals fastighetsägare, enligt uppgifter i 
fackpressen gjorde byggföretagen en 
besparing på 25 000 kronor per småhus. 
För att åtgärda skadorna beräknas total-
kostnaden att uppgå till miljarder kronor. 

Advokat Caterina Carreman informerade 
om nya regler inom PBL, bland annat tra-
fikbuller vid bostadsbyggande, tysta sidor i 
bostäder samt utemiljön.

Lars Olderius 
SBR Malmö

PBL och 
aktuella 
rättsfall
Malmöavdelningen har haft ett 
medlemsmöte på Malmö högskola 
med information om PBL och aktu-
ella rättsfall för entreprenader. 
Föredragshållare var advokaterna 
Richard Sahlberg och Caterina 
Carreman från Foyen advokatbyrå.

RES MED SBR

Studieresa till  
Hong Kong & Australien

 

En härlig blandning av industrialism, kultur, intressanta 
konstruktioner och arkitektonisk modernism

SBR fortsätter att erbjuda medlemmarna sina populära studieresor till intressanta resmål med  
spännande kombinationer av kultur, infrastrukturprojekt, modernt och hållbart byggande i världen. 
I år erbjuds två inspirerande resor – en till Hong Kong och en med möjlighet att förlänga resan till  
att även innefatta Australien. 

RESANS HÖJDPUNKTER:

HONG KONG 
5 – 12 november 2016
Hong Kong ligger i Pärlflodens Delta som är ett av Kinas 
ekonomiskt viktigaste område med ca 120 miljoner 
invånare och städer som t ex den före detta portugi-
siska kolonin Macau, Guangzhou (tidigare Kanton) och 
Shenzhen. Vi kommer att ta del av regionens snabba 
utveckling och skapande av nya urbana områden med 
ett flertal stora infrastrukturprojekt. Kinas traditio-
nella kultur och satsningar att ge Hong Kong plats på 
världens kulturscen. Vi gör en utflykt till Macau och 
besök i Folkrepubliken Kina.

HONG KONG i kombination med AUSTRALIEN 
11 – 26 november 2016
Resan innehåller fem dagar med delar av ovan- 
stående program i Hong Kong och därefter vidare till  
Melbourne och Sydney. Australien är inte bara känt för 
sitt Operahus i Sydney, byggt med klinkelplattor från 
Höganäs och ritat av den danske arkitekten Jörn Utzon. 
Det är också världens tolvte största ekonomi. Vi tar del 
av erfarenheter inom modern konstruktion, hållbart 
byggande, infrastruktur och stadsplanering samt träffar 
bl a ett av världens största byggföretag Landlease. I 
resan ingår även ett besök i Singapore.

Mer information och bokning:   
Style Scandinavia AB 08-22 33 80 eller www.style.se/sbr
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KURSER  Linn Bessner, 08-462 17 93,   
Kamilla Björk, 08-462 17 94

EKONOMI  Uno Rydholm, 08-462 17 96

JURIDIK  Foyen Advokatfirma AB,  
08-506 184 00

FÖRSÄKRINGAR   
SBRs försäkringsservice, 08-23 33 10

BOKHANDEL   
Svensk Byggtjänst, www byggtjanst.se

Nya medlemmar
SEMIR PALIC  Besiktningsman, Svenska 

Besiktningshuset Intressenter AB
TOMMY VÅGSÄTER  Kontorschef, 

FSD Malmö AB
MICHAEL GUSTAFSSON  Projektledare, 

Bylero

GLENN OLOFSSON  Affärsområdeschef, 
Siljeströms Projektledning AB

PONTUS GUSTAFSSON  Affärsansvarig, 
Edomun Huskontroll

MARTIN KEMPE  Ljusdesigner, Kempe 
ljusdesigner AB

JOHAN SÖDERBERG  Byggproduktions-
ledare, Pararet

CARIN NYGREN  Biträdande projektledare, 
Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson

MATS ERIKSSON  Senior uppdragsansvarig, 
WSP Sverige AB

MATS MELIN  Elingenjör, Elkonstruktioner  
i Västerås AB

INGEGERD LIND  Byggnadsingenjör, 
Visbyark AB

MARTIN KARLSSON  Projektledare, 
WSP Sverige AB

MARIE KEVELES  Arkitekt, AB Richards-
dotter Callermo Arkitekter

BENGT SUNDQVIST  Vd, 
EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB

PETER JOHANSSON  Vd, Byggnads AB 
Johansson och Pettersson

WLODZIMIERZ WAGROWSKI  Konsult, 
FVB Sverige AB

MARTIN BARGEL  Projektledare, Apexa 
Competence AB

PONTUS GUSTAFSSON  Studerande
OLE PETTER SÖTORP  Studerande
DAG UNMAN  Studerande

Kalendariet
π HÄNDER I SBR

Entreprenadbesiktning steg 1 

7–8 april Helsingborg

Kontrollansvarig enligt PBL 

12–15 april, Stockholm

Överlåtelsebesiktning av fast egendom 

18–22 april, Stockholm

ÖBsymposium 

12–13 maj, Stockholm

NYTT FRÅN SBR

Årsmöte i Stockholm med föreläsningar

Årsmötet beslutade också om kommande 
års budget. Mötet gick inte helt på styrel-
sens förslag utan valde att behålla den 
lokala medlemsavgiften ännu ett år. Efter 
att mötet avslutats och avgående ordfö-
rande och ledamöter hade avtackats bjöds 
det på kaffe med tilltugg. 

Kvällens föreläsare var Torbjörn Kumlin, 
projektledare på Stockholmshem, och 

SBR finns för dig!
Förbundet bildades 1951 och är en ideell 
yrkesorganisation med 2 800 medlem-
mar i 27 lokalavdelningar. SBR utveck-
lar och marknadsför medlemmarnas 
kompetens och bevakar deras intressen. 
SBR erbjuder bland annat utbildningar, 
expertrådgivning och kollegialt nätver-
kande. Medlemmar får använda den 
skyddade titeln Byggingenjör SBR.  
SBR representerar Sverige i det euro-
peiska samarbetsorganet AEEBC och 
sam verkar med systerorganisationer 
i Norden. SBR ger även ut branschtid-
ningen Husbyggaren. 

För medlemskap krävs bygg-
ingenjörs examen eller motsvarande.  
Studenter kan ansluta sig till SBR.  
Mer information: www.sbr.se.

SBR Byggingenjörerna
Svenska Byggingenjörers Riksförbund  
Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm,  
info@sbr.se

HEMSIDA  www.sbr.se

STYRELSEORDFÖRANDE 
Lars Hedåker, 040-15 06 34

VERKSAMHETSCHEF 
Björn Edebrand, 08-462 17 95

MEDLEMSÄRENDEN 
Lena Pettersson, 08-462 17 90

FRÅGOR OM FÖRSÄKRING
FRÅGA FÖRSÄKRINGSEXPERTEN SVARAR

I den företagsför
säkring som jag 
har via SBR ingår 
ett försäkrings
skydd som heter 
Allriskförsäkring. 
Vad innebär detta 
skydd?

Allrisk är ett utökat skydd utöver brand, inbrott och 
vattenskador. Försäkringsskyddet avser skador 
som uppkommer på grund av oförutsedd eller 
plötslig fysisk händelse på eller förlust av försäkrad 
egendom. Dock finns ett antal typer av skador som 
är exkluderade vilket framgår av försäkringsvillko-
ren. Försäkringen gäller exempelvis inte för skada 
på varor, produkter i arbete eller kunders egendom.

Hur hanteras en 
ansvarsskada om 
jag som försäkrad 
får ett skade
ståndskrav riktat 
mot mig?

När skadeanspråk riktats mot den försäkrade skall 
skadan anmälas till försäkringsbolaget. Försäk-
ringstagare skall redogöra för händelsen som 
anspråket avser, samt bistå med eventuell övrig 
nödvändig information som försäkrings bolaget öns-
kar få in. Försäkringsbolaget ansvarar därefter att 
utreda om försäkringstagaren är ansvarig i enlighet 
med inkommit skadeanspråk. Om tvist kvarstår 
intar försäkringsbolaget det juridiska ansvaret. 
Anses skadeanspråket riktigt betalar försäkrings-
bolaget ut skadestånd till motpart utifrån det för-
säkringsskydd som är tecknat.

Har du frågor?
Maila dessa till  forsakringsfragan@phpa.se  

SBR försäkringar har tagits fram i samarbete mellan 
SBR försäkringar och Hjerta AB. Administration,  
råd och stöd kring SBR försäkringar hanteras av  
Philipsson & Partner AB, en del av hjertorganisationen.

Telefon: 08-23 33 10   ·   E-post: sbr@phpa.se

Linköpingsavdelningen anordnade 
ett öppet lunchseminarium den  
20 januari om tillgänglighet.

Vi hade bjudit in Linköpings kommun som 
representerades av Joakim Hammarstedt, 
tillgänglighetsinspektör, Bengt Magnusson, 
gruppchef på bygginspektion och Mathias 
Hult, bygglovsarkitekt. De jobbar dagligen 
med tillgänglighet i olika skeden. De redo-

Tillgänglig het  
i Linköpings 
kommun

Årets årsmöte på Sjöfartshotellet i Stockholm blev som vanligt en 
trevlig tillställning. Årsmötet valde en ny styrelse, bland annat fick 
vi en ny ordförande i Anders Englund, tidigare sekreterare.

SBR-kurs i håll-
bart byggande
SBR startar en kurs i ämnet ”Håll-
bart byggande” 19 maj i Stockholm 
med fokus på energieffektivisering.

Målgruppen för kursen är projektledare, 
projektutvecklare, projekteringsledare, 
byggledare, fastighetschefer, arkitekter och 
övriga konsulter som är involverade i tidiga 
projektskeden.

I de tidiga projektskedena finns den 
största möjligheten att styra och kontrol-
lera att projekten blir långsiktigt och ekono-
miskt hållbara.

Kursen har totalt 6 föreläsare som delar 
med sig av sina erfarenheter i energieffekti-
visering, miljöcertifiering, byggvarubedöm-
ning, fuktsäkerhetskontroll, säker vatten 
installationer samt social och hållbar arki-
tektur m.m.

Heldagskursen genomförs den 19 maj på 
nya Scandic Continental i Stockholm, 
dagen före SBR:s Förbundsstämma på 
samma hotell.

Anlitade kursföreläsarna kommer från 
TNK Byggrådgivning, INCOORD, Dry-IT, 
Säker Vatten och KOD Arkitekter.

Kursupplägget är samordnat av Torbjörn 
Kumlin, TNK Byggrådgivning och Hans 
Magnusson, Vice Förbundsordförande SBR 
Byggingenjörerna/PRE Construction 
Manage ment AB.

Anmälan och mer information på sbr.se

Sanna Hedreus, arkitekt och ägare till Kod 
Arkitekter.

Torbjörn berättade om Stockholmshems 
mångåriga arbete med att utveckla passiv-
hus. Från det första i kv. Trettondagen i 
Hökarängen och vidare med kv. Töfsingeda-
len i Norra Djurgårdsstaden och det senaste 
i kv. Brofästet, också det i Norra Djurgårds-
taden. Man har i de olika projekten provat 

och utvecklat olika tekniker för energibe-
sparande lösningar. Det senaste, kv. Brofäs-
tet blir ett plusenergihus, det vill säga det 
kommer att producera mer energi än vad 
det gör av med.

Sanna i sin tur förklarade hur man kan 
bygga hållbart, inte bara ur energisynpunkt 
utan även ur ett socialt perspektiv. Staden 
måste kunna utvecklas och förändras över 
tiden och detta bör man väga in när man 
utformar bebyggelsen.

Kvällen avslutades traditionsenligt med 
middag för de som så önskade.

Erika Lindberg, SBR Stockholm

gjorde för hur kommunen ser på tillgänglig-
hetsfrågor och hur utvecklingen varit. 
Debatten var öppen, och många intressanta 
dialoger och synpunkter togs upp.

Joakim Hammarstedt avslutade med att 
visa resultat av HIN-undersökning av Linkö-
pings innerstad med bilder på brister men 
också bra eller bättre åtgärder. De informe-
rade också om att inventeringen kommer 
att fortsätta till område i staden, Tannefors.
Vi var cirka 35 personer som deltog i detta 
och passade också på att informera om 
SBR.

Kallelse för 2016 års årsmöte i Linkö-
pings avdelning är utskickad och hålls tors-
dag den 17 mars klockan 17.00.

Thomas Prantner, SBR Linköping
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